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 م )رن
 نيعمجأ هلآو دمحم هيبن ىلع هتاولصو

 رخف «مالسإلا دامع نيدلا نيز ظفاحلا ءدحوألا ديسلا لجألا مامإلا ايكلا : انربخأ

 نب رادرهش نب هيوريش نب رادرهش روصنم وبأ ظافحلا ديس «ةمألا ةقث «ةمئألا دجم «ةنسلا

 «هعامس لصأ نم هيلع ةءارق  هيدلاو نعو  هنع هللا يضر  يمليدلا يؤرسخلا هيوريش

 يف هيلع يتءارقب ناهفصأب ئرقملا نسحلا نب دمحأ نب نسحلا يلع وبأ خيشلا انربخأ :لاق

 . ةتامسمخو سمخ ةنس روهش يف «هراد

 نارهم نب قاحسإ نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ «ميعن وبأ مامإلا خيشلا انربخأ :لاق

 :لاق هللا همحر ظفاحلا

 عماسو «لامعألا ردقمو «لاجآلا تقوم «دمصلا دجاملا ءدحألا دحاولا هلل دمحلا

 عضاوو ءرايخألا عفار «رامعألا ثراوو «راثآلا تبثم «لاوحألا ملاعو «لاوقألا

 عفر نم يذلا «عينملا ءزيزعلا «عيمسلا ءريصبلا ءراجفلا مصاقو «راربألا حدام «رارشألا

 لسرلا ىفطصا ؛راتخاو ىفطصاو «رانأو نيب «عيضولا وهف عضو نمو «عيفرلاوهف

 يبن لكل لعجف «ةقيلخلاو ىرولا عيمج ىلع مهعابُت راتخاو «ةيربلا رئاس ىلع ءايبنألاو
 «لئابقلا مهب فرشو «لزانملا مهب عفر ءاّناوعأو اًراصنأ لوسر لكلو ءاًباحصأو ةمأ

 لضفو «نيضاملاو مألا '"ةديس هتمأ لعجو نيلسرملاو ءايبنألا ديس هل دمحم انيبن لعجف
 .نييبنلاو نيلسرملا عاَبت عيمج ىلع هباحصأ

 : دعب امأ

 ةفرغم ىلع فوقولا بحأ «رابخألاو تاياورلا "'يعبتمو ءراثآلا يلحتنم ضعب نإف

 ام ىلإ هيبنتلا نود «عوبطملا» يف اهتبثأ اذكو «قايسلا ميقتسيل اهتبثآو «ءاتلا نودب «ديسلا : لصألا يف )١(

 . لصألا يف
 .«يعبتتم» :(لصألا) يف (؟)



 ؛ نيثدحلاو ةاورلا ناويد مهراكذأو مهيماسأ توح نم نيروهشلاو «ةباحصلا ةوفص

 تحص وأ ةياور ُهْلِكَ# لوسرلا نع هل تتبث بث نمم نينقتملا ظافحلا خيرات «مهتافوو «مهنانسأو'

 . ةقيثو ىلع مهل عابتالا يفو «ةريصب ىلع مهتفرعم نم نوكي مث «ةيالوو ةبحص هل

 دعب فرصي نأ «هداشرو هتوعد يف هلوسر ق دصو .هداعمو هدوبعمب نقيأ نمل قحو

 هللا باتك ملعتيف ةياعرلا قح هيعاريو هلوسر عرش ةفرعم ىلإ ةيانعلا هديحوتو هللا ةفرعم

 ىدهلا ىلإ يعادلا هلوسر عرش ظفحيو « ديعولاو دعولا هيف رركملا ءديمحلا زيزعلا
 «ةجحملا ىلع لمحو ؛ةجحلا مزلأف «نايبلاو غالبإلاب .ىلاعت هلل ماق يذلا «ديدستلاو

 مهف «نيعبتملا نم هودهاش نم دنع غالبإلاب نيرومأملا «نيضرملا ةباحصلا لقنب كلذ تبثو
 نوقباّس لاو 8 :ىلاعت لاقف «ناسحإلاو ققحتلل "”نوبحتسملا «ناميإلا ىلإ نوقباسلا
 ٠٠١[. : ةبوتلا] ةيآلا <... نيرجاهملا نم نولوألا

 يضر نم (''”[ةرصنلاو ةرزاؤملاو] ةرجهلاو ةقباسلا نم مهبتارم ةفرعم يف بغريف

 هلي لوسرلل مالستسالاو مهدبعتسا اميف ىلاعت ")هلل دايقنالا نم مهدقع دقتعاو مهتمس
 ضرعي امع نيلداع «ةعباتملاو ةقفاوملا اومزلو «ةدناعملاو ةضراعملا اوكرتف ؛ ؛مهل عرش اميف

 لزانملا كلذب اولانف «ءاوهألا نم بولقلا هيلإ ليم امل نيكرات «ءارآلا نم سوفنلا يف

 . ةحيضفلاو بياعملا نم اوملسو «ةفيرشلا بقانملا اوحتفتساو «ةعيفرلا

 اذه تفلأف ؛هيلع دمتعم «سمتلأ ام ىلإ هتبجأف هب تنعتساو  ىلاعت هللا ترختساف
 «ةنجلاب مهل دوهشملا ةرشعلا ركذ تمدق مث «مهبتارمو مهبقانم يف رابخأب تأدبو": باتكلا..

 فورح بيترت ىلع نيقابلا يماسأ تبتر مث « لَ لوسرلا مسا همسا قفاو نمم مهتعبتأو

 ام عم رثكأف نيثيدح وأ ثيدح ىلع *”[مهنم غلب ام اهتلمج] نم ''”ترصتقا «مجعملا

 هل يور وأ ركذ هل '”هيف ثيدح هل عقي مل نم يف ةافولاو نسلاو دلوملا ركذ نم هيلإ مضني

 سأل فاس فيصصت رع :ةنبختلا طل يف ١
 . عوبطملا نم ةطقاس (؟)
 . شحاف أطخ وهو « هللو ءايقتألا» : عوبطملا يف (9)

 : (عوبطملا) يفو ءاهلوأ نم لصولا ةزمه اهنم طشك دقو «ترصتق" : لصألا يف ةملكلا تمسر (4)
 .باوصلا وه هتبثأ امو «ترصقف»

 . طوطخملا يف تمسر امع ةديعب يهو «تيقل ام لمج» : ىلإ عوبطملا يف تفرحت (5)
 .نيفرح وأ فرح ردق طشك اهلبق عقو هنأ الإ ءاهتءارق نكمأ اذكه 00(



 ١7 ةباحصلا ةفرعم

 ١ م
 ءركذ ىلع لمتشي ملوأأ /؟ /11هل ةقيقح ةقيقح ال امم تاعوضوملاو ماهوألا ءاغلإ دعب هتركذ ربخ

 لغتشي يذلا داتوألاو ةدمعلا مه نيذلا ظافحلا خيراوت هتنود الو «تابثألاو ةمئألا ديناسم

 ؛ ةعباتملاو غالبإلل قئاقحلا ركذب ققحتلا ال «ةرخافملل ةرثاكملا هضرغ نم هركذو هعمجب

 . هتفأرو هفطلب هيف قيفوتلاو هيلع ةنوعملاو هعفن هللا لأسن «هتفرعم ىلع ًاليلد كلذ نوكيل

 (راصنألاو نيرجاهملا نيب ام قرف ةفرعم»

 انث « هللا دبع نب نوراه نب ىسوم انث «زازقلا دواد نب نسحلا نب بيبح انثدح ١

 ديسأ يبأ نب ةزمح ينثدح «ليسغلا نب ناميلس نب نمحرلا دبع انث «ديمحلا دبع نب ىيحي

 سانلا عيابي وهو «قدنخلا موي هلت هلع يبنلا ىتأ هنأ يدعاسلا دايز نب ثراحلا ينربخأ :لاق

 ةرجهلا ىلع اذه عياب : هللا لوسر اي لاقف «ةعيبلا ىلإ نوعدي مهنأ اننظف « ةرجهلا ىلع

 : هلع هللا لوسر لاقف - طوخ نب ديزي وأ - ديزي نب طوخ يمع نبا اذه :لاق (؟اذه نمو» :لاقف

 .«مهيلإ نورجاهت الو مكيلإ نورجاهي سانلا نإ .كعيابأ الد

 .امهريغو باتع وبأو «ميعن وبأ : مهنم «ليسغلا نبا نع .نومدقتملا هاور ثيدح اذه
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 (نيرجاهملا نم مهريغ نيب ام قرفو نيلوألا نيرجاهملا ةفرعم»
 :لاق «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب رفعج نب دمحأ ركب وبأ انثدح ١

 : لاق «بيسملا نب ديعس نع «ةداتق نع « ديعس نع «ديعس نب ىيحي انث «يبأ ينثدح
 . اعيمج نيتلبقلا اولص نيذلا ءراصنألاو نيرجاهملا نم نولّوألا نوقباسلا

 نايفس انث «يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح

 نيرجاهملا اومس مل : بيسملا نب ديعسل تلق :لاق ةداتق نع «لاله يبأ نع «يبأ انث «عيكو نبا

 .نيلوألا نيرجاهملا نم وهف «نيتلبقلا هيَ# يبنلا عم ىلص نم :لاق ؟نيلوألا

 ةماسأ وبأ انث يبأ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انثدح -

 .ناتلبقلا امهنيب قرف : لاق ؟امهنيب قرف ام : ديعسل تلق :لاق ةداتق نع «لاله وبأ انث

 ءميشه انث .يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 5.

 .ناوضرلا ةعيب اوعياب نيذلا مه :لاق «يبعشلا نع فرطمو ليعامسإ نع



 ةباحصلا ةفرعم + رمي

 كر
 نب دمحم سابعلا وبأ انثدح : لاق «يروباسينلا لضفلا نب دمحم نب دمحأ انثدح 1

 رماع نع «ليعامسإ نع «ةماسأ وبأو ديبع نب دمحم انث «بيرك وبأ انث ءجارسلا قاحسإ
 . ناوضرلا ةعيب اوعياب نيذلا نولوألا نورجاهملا :لاق « يبعشلا

 لاق «ءميشه انث «يبأ ينثدح :لاق ءدمحأ نب هللا دبع انث « رفعج نب دمحأ انثدح

 .نيتلبقلا اولص نيذلا مه :لاق «نيريس نبا نع انربخأ : ثعشأ

 «ميعن وبأ انث «يبأ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب دمحم انثدح-4

 نع ىسوم وبأ ليس :تلاق ىسوم يبأل ةالوم نع «ةريغملا نب نامثع ينثدح «نايفس نع

 ظ . اًعيمج نيتلبقلا ىلص نم :لاق ؟نيلوألا نيرجاهملا
 2 دا ع؟ 0

 (ةرجهلا هب تعطقنا يذلا ببسلا ةفرعم»

 :لاق ةبعش انث ءدواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح .8

 هذه تلزنال : لاق يردخلا ديعس يبأ نع ثدحي يرتخبلا ابأ عمس ةرم نب ورمع ينربخأ

 اهمتخ ىنح هتيم هللا لوسر اهأرق ١[ :رصنلا] 4 ... حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ ف :ةيآلا
 .(حتفلا دعب ةرجه ال ءزيح سانلاو زيح يباحصأو انأ» :لاقف

 نب ىلعيو « هللا دبع هنباو ١ سابعلا :ةرجهلا عاطقنا يف هَّلَْي يبنلا نع ىور نممو

 .[ب /” ]١/ ثراحلا نب ةيزغو .دوعسم نب غشاجمو ( هينم

 «ةصييق انث «داّنه انث ءقاحسإ نب دمحم انث ءدمحم نب دمحأ :دماح وبأ انثدح- ٠١

 . حتفلا ىلإ ةيبيدحلا نيب ام ةرجهلا :لاق « ىبعشلا نع «دواد نع «نايفس نع

 تو تحل حو دام مام م

 (اهلهأ لضفو ةشبحلا ةرجه ةفرعم ركذ»

 نع «يدوعسملا انث ءدواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح ١

 نب رمع سيمع تنب ءامسأ ىقل :لاق ىسوم يبأ نع «ةدرب ىبأ نع «تباث نب يدع



 كو 9 ةباحصلا ةفرعم

 :لاقف هَْيَت يبنلل كلذ تركذف «ةرجهلاب مكانقبس انأ الول «متنأ موقلا معن : لاقف باطخلا

 .(ةنيدملا ىلإ ةرجهو ةشبحلا ضرأ ىلإ ةرجه ؛نيترم ةرجهلا مكل لب»

 «بيرك وبأ انث «ىلعي وبأ انث «ةزمح نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ انثدح 75

 رفعج انقفاو :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع «ةدرب يبأ نع «ديرب نع ؛ةماسأ وبأ انثدح

 ربيخ حتتفا نيح هلي هللا لوسر انيفاوف انمدق ىتح هعم انمقأف ةشبحلاب بلاط يبأ نبا

 .(ناترجه متنأ مكل ةنيفسلا لهأ ايد :لاقف

 «ىلعي انث دانه انث «يفقثلا سابعلا وبأ انث ءلضفلا نب دمحم نب دمحأ انثدح ١

 الاجر نإ « هللا لوسر اي :سيمع تنب ءامسأ تلاق :لاق يبعشلا رماع نع ءايركز نع

 .(ناترجه مكل لب» :لاق نيلوألا نيرجاهملا نم انسل انأ نومعزيو انيلع نورخفي

 تي تي 3-5 2 ب ع

 (هب اوصخ امو ردب لهأ ةليضف ةفرعم»

 انث «ىبأ ىنثدح :لاق لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح 6

 هللا ديبع ىنربخأ : لاق يلع نب دمحم نب نسحلا ينربخأ :لاق رانيد نب ورمع نع «نايفس

 باطخلا نب رمعل هلي هللا لوسر لاق :لوقي هنع هللا يضر اًيلع عمس هنأ عفار يبأ نبا

 هنإ» : لاق  ةعتلب ىبأ نب بطاح ىنعي  قفانملا اذه قنع برضأ ىنعد : لاق امل هنع هللا ىضر

 دقف متئش ام اولمعا :لاقفردب لهأ ىلع علطا دق هللا لعل كيردي امو اردب دهش دق

 .(مكل ترفغ

 . هوحن ىلع نع «ىملسلا نمحرلا دبع ىبأ نع «ةديبع نب دعس هأور *

 « بدؤملا دمحم نب سنوي انث .ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث .دالخ نب ركب وبأ انثدح_ 6

 "ل تبذكو : هنلَع هللا لوسر لاقف ءرانلا بطاح نلخديل هللا لوسراي :لاقف اًبطاح

 .(ةيبيدحخلاو اًردب دهش دق هنإ ءاهلخدي



 . ةريثك قرط نم بطاح ةصق يورو *#

 نب قاحسإ انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح .5

  هيبأ نع «يقرزلا ةعافر نب ذاعم نع ءيراصنألا ديعس نب ىيحي نع «ريرج ابنأ «هيوهار

 ام :لاقف ُهْنْفَع يبنلا ىلإ ليربج ءاج :لاق  ةبقعلا لهأ نم هدجو ءردب لهأ نم هوبأ ناكو

 كلذكو :لاق .«نيملسملا رايخ نم وأ نيملسملا لضافأ نم» :لاقف ؟ًردب دهش نم نودعت

 .انيف ةكئالملا نم اردب دهش نم

 . هوحن ديعس نب ىيحي نع «ةعامج يف «ديز نب دامح هاور *#

 يا سيت 7

 «ةباحصلا نم اًردب دهش نم ددع ةفرعم» .

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح ١

 باحصأ ينثدح :لاق بزاع نب ءاربلا نع ءقاحسإ وبأ انث «ريهز انث « سنوي نب دمحأ

 ةئامثالث رهنلا هعم اوزواج نيذلا تولاط باحصأ ةدع اوناك مهنأ اردب دهش نم هتيم دمحم

 .نمؤم الإ رهنلا هعم زواج ام هللاو الو : ءاربلا لوقي رشع ةعضبو

 دلاخ نب بويأو «شايع نب ركب وبأو ءكيرشو «ليئارسإو «ةبعشو «يروثلا هاور #

 . ءاربلا نع «قاحسإ يبأ نع «نيرخآ يف

 سابع نبا نع مسقم نع ؛مكحلا نعو . هللا دبع نع ءرز نع «مصاع نع :هيفو

 .[أ/”/1]
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 ةيبيدحلا دهش نم ددع ةفرعم»

 «دادعألا ىف تاياورلا فاللتخاو

 «ىنايتخسلا ىسوم نب نارمع انث «ىفيرطَعلا دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح

 نإ :بيسم لا نب ديعس لاق .ةداتق نع «ديعس نع « يدع يبأ نبا انث « ىنثملا نب دمحم انث



 . ةئامسمخو فلأ ةرجشلا باحصأ ناك :لاق ًرباج

 . ةثئام ةرشع سمخ ىلع ةداتق نع «دلاخ نب ةرق هعبات

 ءهّللا دبع نب دلاخ انث ءددسم انث «بويأ نب دمحم انث «لدعملا لضفلا نب يلع انثدح 9

 تلق ةيبيدحلا موي هَّْقَ يبنلا عم تنك :لاق رباج نع ءدعجلا يبأ نب ملاس نع ( نيصح انث

 . ةئام ةرشع سمخ انكلو ءانافكل فلأ ةئام انك ول : لاق ؟متنك مك : رباجل

 :ةئامعبرأو فلأ : رباج نع «رانيد نب ورمع لاقو ه

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح ٠

 انل لاقف «ةئامعبرأو اًفلأ ةيبيدحلا موي انك :لوقي رباج عمس ورمع نع «ةنييع نب نايفس

 .(ضرألا لهأ ريخ متنأ» : هلع هللا لوسر

 نع ءرهسم نبا انث «باجنم انث «نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انثدحو ١

 .. هيبأ نع «عوكألا نب ةملس نب سايإ «ددعلا اذه ىلع هعبات

 : ةئامثالثو فلأ : ىفوأ ىبأ نبا نع «ةرم نب ورمع لاقو 0

 : لاق «ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث : لاق رفعج نب هللا دبع انثدح

 انك :لاق .ناوضرلا ةعيب دهش دق ناكو ىفوأ يبأ نبا عمس  ةرم نبا ينعي - ورمع ينربخأ

 . نيرجاهملا نمث ذئموي ملسأ تناكو «ةتامثالثو املأ ةرجشلا موي

 رشع عضب يف ةيبيدحلا ماع هيي هللا لوسر جرخ :ناورمو ةمرخم نب روسملا لاقو

 . هباحصأ نم ةئامو

 : ةيبيدحلا ماع ةثاغامثو فلأ يف جرخ :ريبزلا نب ةورع لاقو

 نب دلاخ انث «ركب وبأ يمع انث «نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم هانثدح _ 7

 . هب ةورع نع « باهش نبا نع ءزيزعلا دبع نب نمحرلا دبع انث «دلخم



 (ةيبيدحلا لهأ ةليضف ةفرعم»

 « ةنيبع نب نايفس انث «يديمحلا انث « ىسوم نب رشب انث «دمحأ نب دمحم انثدح 7 5

 .(ضرألا لهأ ريخ مويلا متنأ» : ةيبيدحلا“

 انث .هتسر نب هللا دبع نب دمحم انث :لاق رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 6
٠١ 

 هلل هللا لوسر ىلع 4 ... انحتف اًنِإ :تلزن :لاق سنأ نع «ةداتق انث «ماّمه انث «ةبده ِس

 :لاقف ةيبيدحلا نم هعجرم

 « انيبم احتف كل انحف اًنِإظ :ًارقف «(ايندلا نم يلإ بحأ يه ةيآ يلع تلزنأ دقل»

 هللا لزنأف ؟انب لعفي اذامف «كب لعفي اذام كل ىلاعت نّيب دق هللا لوسر اي :اولاق ١[ : حتفلا]

 .[0 : حتفلا] ةيآلا 4... تانمؤُمْلاَو نيدمؤمْلا لخديل :  لجو زع

 انث «حابصلا نب دمحم انث «قاحسإ نب دمحم انث « دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح 7

 نل» : هَ هللا لوسر لاق : تلاق رشبم مأ نع رباج نع «نايفس يبأ نع «شمعألا نع «ريرج

 .(ةيبيدحلاو اًردب دهش دحأ رانلا لخدي

 جام منع دع
 مار مايب هي

 (ةبقنملا نم هب اوصخ امو برعلا نم هللا ةوفص اشيرق نأ ةفرعم»

 مثيهلا نب ميهاربإ انث «دلخم نب يلع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح

 نع هللا دبع نب دادش : همساو  رامع ىبأ نع «يعازوألا انث «ريثك نب دمحم انث «يدلبلا

 دلو نم ةنانك ىفطصا- ىلاعت هللا نإ» : هِي هللا لوسر لاق : لاق يثيللا عقسألا نب ةلثاو

 نم ينافطصاو .مشاه ينب شيرق نم ىفطصاو ءاشيرق ةنانك نم ىفطصاو ,.ليعامسإ

 .(مشاه ينب

 : يعازوألا نع «ريثك يبأ نب يحي هآورو

 دمحأ انث «ثراحلا نب دمحم ركب وبأ انث  ظفاحلا ملس نب رمع نب دمحم هانثدح -



 نب ىيحي نع «ناميلس يبأ نب ناميلس انث ءسنوي نب رمعانث «يماهيلا سنوي نب رمع نبا

 .[ب /” ]١1/ هوحن هني ىبنلا نع ةلثاو نع «زامع ىبأ دادش نع « ريثك ىبأ ش

 نع بئذ ىبأ نبا انث «دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح .4

 نب ريبج نع .رهزألا نب نمحرلا دبع نع «فوع نب هللا دينع نب ةحئالط نع . يرهزلا

 .«مهريغ نم نيلجرلا ةوق لثم يشرقلل» : هِيَ هللا لوسر لاق :.لاق معطم

 . يأرلا لبنب :لاق ؟كاذ مب : يرهزلل ليقف

 : بئذ يبأ نبا نع «يدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع هاور *

 انث « بساك نب بوقعي انث «يوسفلا بلاغ نب يلع انث «رفعج نب دلخم هاتثدح

 نع « هللا دبع نب ةحلط نع «باهش نبا نع «بئذ ىبأ نبا نع «دمحم نب زيزعلا دبع

 تي دي جز دام عع 1

 « هّنِبَع هللا لوسر مهيف ثعب يذلا نرقلا ةليضف ةفرعم»

 انث ءراكب نب دمحم انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح ١

 ةريره يبأ نع «يربقملا ديعس نع ءورمع يبأ نب ورمع ينربخأ :لاق رفعج نب ليعامسإ
 يذلا نرقلا نم تثعب ىتح انرقف اًنرق مدآ ينب نورقريخ نم تقعُب» :لاق هيَ يبنلا نأ

 .(ةنم تنك

 .هلثم ورمع نع «يندملا يراقلا نمحرلا دبع نب بوقعي هاور *

 وأ  ديز نب دامح انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 7

 .ح ديزي

 دامح انث «ليعامسإ نب ىسوم انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثو

 رمع تعمس :لاق يلالهلا سمهك نع «ينزملا ةرق نب ةيواعم نع :الاق ملسم نب ديزي نبا

 مث هيف انأ يذلا نرقلا يتمأ ريخ» :لوقتي هيي هللا لوسر تعمس :لوقي باطخلا نبا



 ةباحصلا ةفرعم 1١

 نأ ريغ نم نودهشي .مهتداهش مهناميأ قبست موق أشدي مث ,ثلاشلا مث «يناغلا

 .(مهقاوسأ يف طغل مهل اودهشتسي

 . ملسم نب ديزي نب دامح :لاقف دواد ىبأ نع «رادنب هاور :

 انث «قيثو نب ضيفلا انث «ديلولا نب ىلع نب نسحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

  باطنخملا نب رمع نع « بهو نب ديز نع «شمعألا انث ءزابلا بحاص ميهاربإ نب قاحسإ

 مث «يناغلا مث ,مهيف انأ يذلا نرقلا ريخ» : هَِيَع هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر

 .«اًئيش مهب هللا أبعي ال عبارلا مث «ثلاغلا

 . هب درفت ضيفلا نإ :لاقي «شمعألا ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه ©

 ءملسم وبأو «يفاريسلا يلع نب ماشه انث « يباطخلا ريبكلا دبع نب قوراق اتثددح "5

 هللا دبع نع «ةديبع نع «ميهاربإ نع ءروصنم نع «نابيش انث «ءاجر نب هللا دبع انث :الاق

 نيذلا مث .مهنولي نيذلا مث ءينرق» :لاق ؟لضفأ سانلا يأ هِي هللا لوسر تلأس :لاق

 .(مهنولي

 .روصنم نع نيرخآ يف ليئارسإو صوحألا وبأو ريرجو ةبعشو يروثلا هاور *

 . ميهاربإ نع نوع نباو شمعألا هاورو

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 6

 : لاق هّنيَع يبنلا نأ ةريره يبأ نع «قيقش نب هللا دبع نع «رشب وبأ انث « ميشه

 ال مأ ثلاثلا َرَكَذأ ملعأ هللاف «مهنولي نيذلا مث .مهيف تنعب يذلا نرقلا يتمأ ريخو»

 . هلثم رشب ىبأ نع «ٌةبعش هآور *#

 وبأو «ريشب نب نامعنلاو «نيصح نب نارمع : مهنم ةباحصلا نم ةعامج نع هيفو

 ىلع مهنع هللا يضر ةشئاعو «كلام نب سنأو « بدنج نب ةرمسو «يردخلا ديعس

 .نورقلا ددع يف مهنيب فالتخا



 9 ةباحصلا ةف
 داحصل هقرعم

 0 1١6

 :هدهاشو « هْنْيَع يبنلا بحاص نم ةليضف ةفرعم»

 (رانلا نم مهعبات نم ذاقنتساو ,مهآر نمبو مهب راصنتسالاو

 ؛نايفس انث «يديمحلا انث ءىسوم نب رشب انث ءدمحأ نب دمحم ىلع وبأ انثدح 7

 لاق :لاق يردخلا ديعس وبأ ينثدح :لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ رانيد نب ورمغ انث

 لاقيف [أ/ 4 /1] سانلا نم ماثف هيف اوزغيف نامز سانلا ىلع يتأي» : هي هللا لوسر

 يتأي مث .مهل حتتفيف ؛معن :مهل لاقيف ؟ هلع هللا لوسر بحص نم مكيف له :مهل

 ماحصأ بحص نم مكيف له : مهل لاقيف سانلا نم مائف هيف اوزغيف نامز سانلا ىلع

 لير ا ساس ىلع ينأد مث .مهل حتتفيف معن :مهل لاقيف ؟ هني هني هللا لوسر

 هلع هللا لوسر باحصأ بحاص نم بحص نم مكيف له : مهل لاقيف سانلا نم مائف

 .«مهل حتفيف معن : مهل لاقيف

 نع «رييزلا نبا نع «جيرج نباو . رباج نع «نايفس يبأ نع «شمعألا هاور

 .رباج

 نب ميهاربإ انث ءيرسبلا يشرقلا ميهاربإ نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 0

 نأ عقسألا نب ةلثاو نع «يبصحيلا رماع نب هللا دبع انث ؛ يبأ يشئادح «ربز نب هللا دبع

ينأر نم ىأر نمو «ينبحاصو ينآر نم مكيف مادام ريخب نولازت الو : لاق هلي هلع يبنلا
» 

 .(«ينأر نم ىأر نم ىأر نمو

 نب نمحرلا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم انئدح

 نب ةحلط تعمس : : لاق هكافلا نب ريشب نب ريثك نب ميهاربإ نب ىسوم انث «ميحُد : ميهاربإ

 ٠ هَلِلَع هللا لوسر تعمس : :لوقي هللا دبع نب رباج تعمس : :لوقي رباج مع نبا شارخ

 ىأر دقو «يخأ نبا اي :لاقف «ينآر نم ىأر نم الو «ين آر اًملسم رانلا سمت الد :لوقي

 . ينتيأر دقو ارباج تيأر دقو « هِي هللا لوسر رباج

 ءميشه انث «نوع نب ورمع انث «زيزعلا دبع نب يلع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 نع ؛هيبأ نع ؛مزاح يبأ نب رابجلا دبع نع «يناملا ناميلس نب حيلف وهو «ىيحي يبأ نع



 . (ىأر نملو ىأر نملو ةباحصلل رفغا مهللا» : لاق هلي ك يبنلا نأ ءدعس نب لهس

 . «مهآر نم ىأر نم :لاق «؟ىأر نملو» :هلوقامف :تلق :لاق

 (مهب باذعلا لوزن نم ةمألا نامأ مه ةباحصلا نأ ةفرعم»
 انث «ةفيلخ وبأ انث :الاق ءدمحأ ني ناميلسو ءدمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح- 54٠

 يبأ نب ديعس نع «ىيحي نب عمجم نع « يلع نب نيسح أنث «ينيدملا هللا دبع نب يلع
 انسلجف هلي هللا لوسر عم برغملا انيلص :لاق هيبأ نع «ىسوم يبأ نبا ةدرب يبأ نع «ةدرب
 اذإف ,.ءامسلا لهأل نامأ موجنلا» :لاقف ءامسلا ىلإ هسأر عفرف جرخف هعم ءاشعلا يلصنل
 ىتأ انأ تيهذ اذإف « يباحصأل ةئمأ انأو .نودعوي ام ءامسلا لهأ ىتأ موجنلا تبهذ
 .(نودعوي ام يتمأ ىتأ يباحصأ بهذ اذإف , يتمأل ةنمأ يباحصأو ,نودعوي ام يباحصأ

 . ديعس نع « عمجم نع «يفعجلا نع «سانلا هاور اذك ال

 نب دمحم نع . يفعجلا نع «ةفوكلا لهأ نم يميتلا ريرضلا فلخخ نب دمحم هأورو *
 .ةقوس

 يلجعلا ديبع متاح نب دمحم نب نيسحلا انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح ١

 نب دمحم نع « يلع نب نيسح انث : :لاق ءريرض يفوك « ءيميتلا فلخ نب دمحم انث : :لاق

 هلل يبنلا عم تيلص :لاق ىسوم يبأ نع «هيبأ نع «ةدرب ىبأ نب ديعس نع .ةقوس

 .هركذف

 نبا نع «ةحلط يبأ نب يلع نع «ةقوس نب دمحم نع «براحم نب حابصلا هاورو #

 هوحن ُهَّليَع يبنلا نع « سابع

 . هلل يبنلا نع « سابع نبا نع «سواط نع «ديزي نب ىسيع نع «يديبزلا هاورو #
 .هوحن

  7١م 7 30 9 0



 مه ضر نم تام نم لا ةفرعم ,مهدئاق نوكي ضرأب ةباحصلا .م تام ..م نأ ةف رعمو»

 (ةمايقلا يف مهعيفشو

 انث «راطعلا ىسيع نب ليعامسإ انث «بويأ نب رمع انث «ديمح نب دمحم انثدح 7

 ةديرب نب هللا دبع نع «ملسم نب هللا دبع ةبيط يبأ نع «ةيطع نب لضفلا نب دمحم

 ناك يباحصأ نم لجر اهب تام ضرأ اميأ» : هِي هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «يملسألا

 .[ب /5 ]١/ «ةمايقلا موي مهرونو مهدئاق

 نب دمحم انث ءربنعلا يبأ نب مساقلا وبأ انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح _ 4

 بينملا وبأ انث ءدابع نب ىيحي انث «يدبعلا ثيرح نب ىيحيانث «يدزألا ىيحي

 ءهيبأ نع «ةديرب نب هللا دبع تعمس :لاق «يكتعلا هللا دبع نب هللا ديبع : ىناسارخلا

 .«ضرألا

 ني عي

 هباحصأ ماركإب هتمأ ُهَْع ىبنلا رمأ ةفرعم»

 «مهب ىدتقاو مهعبت نم ةمرحو

 دبع نب ىبحي انث «يطافسألا لضفلا نب سابعلا انث «ريبكلا دبع نب قوراف انثدح - 5

 هللا دبع نع «رانيد نب هللا دبع نع « ةقوس نب دمحم نع «كرابملا نب هللا دبع انث «ديمخلا

 مكيف يماقم انيف ماق هي هللا لوسر نإ :لاقف ةيباجلاب باطخلا نب رمع انبطخ :لاق رمع نب

 .«مهنولي نيذلا مث ,.مهنولي نيذلا مث ,يباحصأ يف ينوظفحا» :لاقف

 . هلثم ةقوس نب دمحم نع « ليعامسإ نب رضنلا ةريغملا وبأ هاورو *

 نبا نع عفان نع « ةقوس نب دمحم نع هاور : يرفعجلا نارمع نب ثراحلا امهفلاخو

 : هوحن ُهَليَع يبنلا نع رمع

 نب هللا دبع نب دمحم : يمرضحلا رفعج وبأ انث «بتاكلا هللا دبع نب دمحم انثدح



 ةباحصلا ةفرعم بح
 2ك

 عفان نع «ةقوس نب دمحم نع «نارمع نب ثراحلا انث «ناليغ نب دومحم انث «ناميلس

 . هلثم هلْلَع يبنلا نع رمع نبا نع

 نع «حلاص يبأ نع :لاّقف «مهفلاخف ةقوس نب دمحم نع ءملسم نب ءاطع هاورو *#

 .رمع

 نب ديبع انث «يقرلا باشخلا قاحسإ نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 5

 تعمس :لاق رمع نع حلاص يبأ نع .ةقوس نب دمحم نع ءملسم نب ءاطع انث «دانج

 .هوحن ركذف هني هللا لوسر

 ءرييزلا نب هللا دبعو «ةرمس نب رباج : رمع نع ةباحصلا نم ثيدحلا اذه ىورو #
 : ريبزلا نب هللا دبع ثيدح امأف

 نب نابح انث «عيبرلا وبأ انث «يضاقلا فسوي انث «نسحلا نب كلملا دبع هانثدحف 4

 .ح يلع

 نارمع انث « شيرحلا نب ديز انث «سودبع نب دمحم انث «ةزمح نب قاحسإ وبأ انثدحو

 انبطخخ :لاق رمع نع «ريبزلا نب هللا دبع نع «ريمع نب كلملا دبع نع :الاق ةنييع نبا
 .«مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث «اريخ يباحصأب مكيصوأ» :لاقف هتيم هللا لوسر

 نع .نوصحي ال نميف ةناوع وبأو «يميتلا ناميلسو ةبعشو «يروثلا هاور *

 . كلملا دبع

 . «رباج نب ةصيبق نع .كلملا دبع هاور :روهشم ''”[رباج نع] كلملا دبع ثيدحو
 .هوحن رمع نع

 .هوحن رمع نع « يعبر نع ءاًضيأ كلملا دبع هاورو

 ام كما

. 
 رباج نب ةصيبق نع هباوص لعلو «لصألاب اذكه

4١( 



 ركتو ٠ ١19 ةباحصلا ةفرعم

 ظ
 ةباحصلا بولق- لجو زع- هللا عالطا ةفرعم»

 («هنيد ةرصنو «هيبن ةرازول مهصلختساف

 نع «يدوعسما انث ءدواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح

 بولاق يف رظن لجو زع هللا نإ :لاق دوعسم نب هللا دبع نع «لئاو يبأ نع ءمصاع

 هدعب سأانلا بولق يف رظن مث «هملعب هبجتناو هتلاسرب هثعبف ُهَِّيَي ادمحم راتخاف ؛دابعلا

 هللا دنع وهف اًنسح نونمؤملا هآر امو «هيبن ءارزوو هنيد راصنأ مهلعجف اًباحصأ هل راتخاف

 . حيبق هللا دنع وهف اًحيِبق نونمؤملا هآر امو «نسح

 .!1/6 11 نم مصاع نع «شايع نب ركب وبأ هاور *

 هم تيم 26

 :مهددع روفوو ؛ةباحصلا ةرثك ةفرعم»

 انث , يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح 4

 ؛ يرهزلا ملسم نب دمحم ينثدحف : لاق «قاحسإ نبا نع «يبأ انث «ميهاربإ نبا بوقعي

 نم نيضم رشعل هم هللا لوسر جرح : لاق سابع نبا نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع

 ءرطقأ حج جمأو نافسع نيب ءام ديدكلاب اوناك اذإ ىتح ءهعم سانلا ماصو ماصف «ناضمر

 . نارهظلا رم لزن ىتح نيملسملا نم فالآ ةرشع يف ىضم مث

 نب ميهاربإ انث «يرتستلا ليلخلا نب دايز لهس وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدح 6

 جرخ :لاق يرهزلا باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نب دمحم انث « رذنملا

 برعلا فئاوط نمو راصنألاو نيرجاهملا نم اًقلأ رشع ينثا يف - لاقي امك هني هللا لوسر

 لهأ ىلع مهريسم هللا ىفخأف لويخلا اوداقو «ميلُس ينبو ةنيهجو ةنيزمو رافغو ملسأ نم

 .نارهظلا رمي اولزن ىتح ةكم

 دمحم انث ؛لماك نب سودبع نب دمحم انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 0١

 : لاق يرهّزلا ينثدح : لاق قاحسإ نبا ينثدح ءريكب نب سنؤي انث «ريمُت نب هللا دبع نبا

ب راسف هعم اوناك فالآ ةرشعو .ةكم لهأ نم نيفلأ يف نينح ىلإ هلي هللا لوسر جرخ
 . مه
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 : نزاوه ءاقل ديري ههجو ىلع هَ هلي للا لوسر ىضمو ؛فلخت

 هللا دبع انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع ينثدح «كلام نب ركب وبأ انثدح 5

 جرخ هلي هللا لوسر نأ  بيسملا نبا ينعي - ديعس نع  ديعس نبا ينعي  ىبحي نع «ريم نبا
 . نينح ىلإ نيفلأب ةكم نم جرخو «فالآ ةرشع وأ «فالآ ةينامثب ةئيدملا نم حتفلا ماع

 5 2 دج

 (ةنجلاب مهل دوهشملا ةرشعلا ةفرعم»

 نب دمحم نبهللا ديبع انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 57
 ثراحلا نب حاير يدج ينثدح «ىنثملا نب ةقدص ينثدح «دايز نب دحاولا دبع انث ء صفح

 ' نب ديعس لاقف ريرسلا ىلع سلاج ةبعش نب ةريغملاو ةفوكلاب ربكألا دجسم يف انك :لاق
 يف نامثعو .ةئجلا يف رمعو ةنجلا يف ركب وبأ» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :ديز

 دعسو ؛ةنجلا يف نمحرلا دبعو ؛ةنجلا يف ريبزلاو .ةنجلا يف ةحلطو .ةنجلا يف يلعو .ةنجلا
 م هللا "”كتدشن : سانلا لاقف :لاق هتيمسل هيمسأ نأ تئش ول نينمؤملا عساتو .«ةدجلا يف
 :لاق مث ءرشاعلا هيي هللا لوسرو « نينمؤملا عسات انأف «ينوهتدشن ذإ امأ :لاقف ؟نينمؤملا عسات

 . حون رمع رّمع ولو مكدحأ لمع نم لضفأ ههجو هيف ربغي هي هللا لوسر عم مهدحأ فقومل
 . ةقدص نع «ريرضلا ةيواعم وبأو ناطقلا ديعس نب ىيحي هاور *

 انث ءديعس نب ةبيتق انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح

 «فوع نب نمحرلا دبع نع «هيبأ نع «ديمح نب نمحرلا دبع نع ءدمحم نب زيزعلا دبع
 ,ةنجلا يف نامثع ,ةنجلا يف يلع ,ةئجلا يف رمع ,ةئجلا يف ركب وبأ» :لاق هني يبنلا نأ
 ,ةنجلا يف دعسو ,ةنجلا يف فوع نب نمحرلا دبعو ,ةنجلا يف ريبزلاو ,ةنجلا يف ةحلطو
 .(ةنجلا يف ةديبع وبأو .ةنجلا يف ديعسو

 هلم يبنلا نع «ةريره يبأ نع «هيبأ نع «ليهس نع :اًضيأ دمحم نب زيزعلا دبع هاور *

 . «كاندشن» وأ «كدشنن» :باوصلا لعلو «لصألاب اذكه )١(



 ا

 . ءارحب ةرخصلا كرحت هيف ركذو

 .[ب /0 ]١/ ليهس نع «ديعس نب ىيحي نع ء«حلاص نب ةيواعم :هاور كلذكو *

 نب دمحم نب نيسحلا انث «ئرقملا رفعج وبأ دمحأ نب دمحم نب دمحم انثدحو 0

 يبأ نب ليعامسإ نب دمحم انثدح ءركب وبأ يخلبلا يلمتسملا نابأ نب دمحم انث «ديبع : متاح

 ؛نمحرلا دبع نب ديمح نع «ديعس نب رمع نع «يعمزلا بوقعي نب ىسوم نع «كيدف

 ركب وبأ :ةئجلا يف ةرشع» :لاق هلي هللا لوسر نأ رفن يف هثدح ديز نب ديعس نأ هيبأ نع

 يبأ نب دعسو ةديبع وبأو فوع نب نمحرلا دبعو ةحلطو ريبزلاو يلعو نامثعو رمعو

 نإ :لاق ؟رشاعلا تنأ روعألا ابأ اي هللا كدشنن : موقلا لاقف ءرشاعلا نع تكسو .«صاقو

 ظ . ةنبجلا يف روعألا وبأ ؛ هللاب ينوتدشن

 :هوحن ديعس نع «بيسملا نب ديعس هاورو

 دالخ نب دمحم انث «يراهبربلا ىسوم نب دمحم انث «رفظملا نب دمحم هانثدح 7

 «بيسملا نب ديعس نع «ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس انث  بيهص نبا ينعي دابع انث «ناطقلا
 رمعو ركب وبأ :ةنجلا يف شيرق نم ةرشع» :لاق هلَق يبنلا نأ ورمع نب ديز نب ديعس نع

 .«حارجلا نب ةديبع وبأو دعسو نمحرلا دبعو ريبزلاو ةحلطو يلعو نامثعو

 . هسفن ىنع هنأ نوري اوناك همسي مل رخآ لجرو :ديعس لاق

 . عضوملا اذه ريغ يف هتركذ ةفلتخم قرط ديز نب ديعس نع هيفو *

1 0 1 
 0101 4 لل إظ 2 2 0



 "0(هتافوو هدلومو ركب ىبأ قيتعلا قيدصلا ةبسن ةفرعم»[1١]

 نب دمحم انث رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح هال

 هللا دبع :همسا قيدصلا ركب وبأ : يرهزلا باهش نبا لاق :لاق «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف

 . هلل هللا لوسر عم اردب دهش «بعك نب ورْمَع نب رماع نب نامثع نبا

 نبا انث «يبأ ينثدح «دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 رماع نب نامثع نب هللا دبع :همسا قيدصلا ركب وبأ :لاق ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل

 «كلام نب رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نب ميت نب دعس نب بعك نب ورمع نبأ
 : ةفاحق يبأ مأ ركب يبأ ةدجو « يعازخلا دقانلا نب ديبع تنب ةميمأ : يهو فالذ ريخلا مأ همأو

 . بعك نب يدع نب جيوع نب ديبع نب فوع نب ناثدح نب ىزعلا دبع تنب ةنيمأ

 انث .يصيصملا دلاخ نب مثيهلا انث ءيصيصملا يلع نب دمحأ نب يلع انثدح 4

 ةشئاع نع « قاحسإ نب ةيواعم انث .يحلطلا ىسوم نب حلاص انث «ىفاعملا نب ريبكلا دبع
 هباحصأو هِي هللا لوسرو موي تاذ ةسلاجل ينإ :تلاق نينمؤملا مأ ةشئاع نع «ةحلط تنب
 هلي هللا لوسر لاقف  هنع هللا يضر  يبأ لبقأ ذإ «مهنيبو ينيب ريرسلاو تيبلا ءانف يف
 يذلا همسا نإو ««ركب يبأ ىلإ رظنيلف رانلا نم قيتع ىلإ رظني نأ دارأ نم» : هباحصأل

 . قيتعلا مسا هيلع بلغف «نامثع نب هللا دبع : دلو ثيح هلهأ هب هامس

 وبأ انثدحو . ح يناولح لا ىيحي نب دمحأ انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح ٠١

 انث «ناميلس نب ديعس انث : الاق ينارحلا بيعش وبأ انث «يئاسنلا رفعج نب دمحأ : جرفلا

 ةحلط تنب ةشئاع تناك : لاق هيبأ نع .قاحسإ نب ةيواعم انث «,ةحلط نب ىيحي نب قاحسإ

 :ركب يبأ تنب موثلك مأل لوقت ةشئاع تلعجف «نينمؤملا مأ ةشئاع دنع ركب يبأ تنب موشلك مأو

 : هلم هللا لوسر لاق :نينمؤملا مأ ةشئاع تلاقف اهبرضت اهمأ تلعجف «كيبأ نم ريخ يبأ

 . اًقيتع يمس ذئموي نمف .«رانلا نم هللا قيتع ركب وبأ»

 . ةحلط نب ىيحي نب قاحسإ نع «يدقعلا رماع وبأو «مصاع نب ورمع هاورو

 ىيحي نب دماح انث «نوراه نب ىسوم انث هرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح ١

 )١( (*11/5؟) ةباصإلا ,.(" 09/90 دسألا .
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 هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نب رماع نع «دعس نب دايز نع «ةئيبع نب نايفس انث ؛ ىخلبلا

 هللا قيتع تنأ» : هِي هللا لوسر هل لاق املف «نامثع نب هللا دبع ركب يبأ مسا ناك :لاق

 . اقيتع يمس «رادلا نم

 :[أ/1١/5 رخآ هجو هيف ليق دقو

 . ح ريكب نب ىيحي انث «جرفلا نب حور انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحن

 ديعس نب ةبيتق انثدح «يراخبلا سيق ىبأ نب سيق انث ءدمحأ نب ناميلس انئدحو

 :لاق «هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع «ةيزغ نب ةرامع نع «ةعيهل نبا انث :الاق

 : تلاقف «قيتع :نولوقي مهنإ :تلقف « هللا دبع :تلاقف ركب يبأ مسا نع ةشئاع تلأس

 . اقتعمو اًقيتعمو اًقيتع : ادحاو ىمسف ةثالث هل ناك ةفاحق ابأ نإ

 تتناك :لاق ؟اًقيتع ركب وبأ يمس مل : ةحلط هابأ لأس هنأ :ةحلط نب ىسوم ركذو *

 توملا نم قيتع اذه نإ :تلاق مث «تيبلا هب تلبقتسا هتدلو املف ءدلو اهل شيعي ال همأ

 | . يل هبهف

 : رخآ هجو هيف ليقو

 نب ماشه انث «مصاع يبأ نب ركب وبأ انث «ءاطع نب دمحم نب هللا دبع انثدح 71

 .ههجو لامجل اًقيتع ركب وبأ يمس اغإ : لاق دعس نب ثيللا انث «ةعيبر نب ةرمضاانث «دلاخ

 .نامثع نب هللا دبع همساو

 52 5 مام خا 00

 (اقيتع هامس امك اًقيدص هَ لوسرلا هامسو»

 ينثدح «حلاص نب هللا دبع انث «بيعش نب بلطم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 56

 هنأ فيس نب ةعيبر نع «لاله يبأ نب ديعس نع ديزي نب دلاخ نع دعس نب ثيللا

 تعمس :لوقي ورمع نب هللا دبع تعمس : لاقف يحبصألا يفش عم سلج هنأ : هثدح

 يدعب ثبلي ال قيدصلا ركب وبأ ,ةفيلخ رشع ائثا يدعب نوكي» :لوقي هلي هللا لوسر

 ؛ «اليلق الإ



 انث ءىلعم نب ىيحي انث ءايركز نب مساقلا انث ءرفعج نب دمحأ : جرفلا وبأ انثدح 0

 ةرم مك يصحأ ال : لاق ىيحت يبأ نع «قاحسإ نبا نع «ديز نب رمع انث «نارهم نب دواد

 ناسل ىلع ركب ابأ ىمس يذلا وه لجو زع هللا نإ :لوقي بلاط يبأ نب يلع تعمس

 .اًقيدص هَ هللا لوسر

 نب نوراه انث ءمصاع يبأ نب ورمع نب دمحأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 5

 نع ءدعس نب نوراه نع «يدبعلا ناميلس نب دمحم انث ءروصنم نب قاحسإ انث «نايفس

 نم ركب يبأ مسا لزنأ هلل :فلحي اًيلع تعمس :لاق ىيحت يبأ نع «نايبظ نب نارمع

 . قيدصلا ءامسلا

 نب دمحم انث «ىلعي وبأ انث :الاق ميهاربإ نب دمحمو دمحم نب هللا دبع انثدح 0١

 يبأ نع «ينابيشلا ورمع يبأ نب ىبحي نع «ةعيبر نب ةرمض انث ءيسواسولا ليعامسإ
 - هللا نإ» :ركب يبأل لاق هلم يبنلا نأ ةعبن ينتثدح :تلاق ئناه مأ نع «ىناه مأ ىلوم حلاص

 .«(قيدصلا كاّمس- لجو زع

 .ئناه مأ نع « ةمركع هاورو *

 نب ىلعألا دبع نع «يبأ ينثدح «قاحسإ نب لولهب انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 8

 ينإ» : هب يرسأ امل لَ هللا لوسر لاق :تلاق ئناه مأ ينتربخأ : لاق ةمركع نع ءرواسملا يبأ
 . قيدصلا ذئموي يمسف ءركب وبأ هقدصو «هوبذكف «مهربخأف شيرق ىلإ جرخأ نأ ديرأ

 .هوحن ةشئاع هتورو *

 نب لضفملا انث ءسابعلا نب دمحم انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 84
 امل :تلاق ةشئاع نع «ةورع نع ,يرهزلا نع «رمعم نع «ريثك نب دمحم انث ,ناسغ

 هب قدصو ء«هب نمأ ناك نمم سان دتراف «سانلا كلذب ثدحي حبصأ هلي يبنلاب يرسأ

 ةودغ يف ءامسلا ربخب هقدصأ ؛ كلذ نم دعبأ وه اميف هقدصأل ينإ :ركب وبأ لاقف ءاونتفو

 .قيدصلاركب وبأ يمس كلذلف ؛ةحور وأ

 نب دمحم انث «قاحسإ نبدمحمانث ءدمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح
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 . «مساقلا نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحم نع «ةبيش نب نمحرلا دبع انث «ليعامسإ
 الإ , هلع يبنلا مهؤانبأو مه اوكردأ مالسإلا يف ةعبرأ ملعن ام :ةبقع نب ىسوم لاق :لاق

 قيتع وبأو ءركب يبأ نب نمحرلا دبع هنبا نباو ءركب وبأ هنباو «ةفاحق وبأ :ةعبرألا ءالؤه

 .[ب /1/1] دمحم قيتع يبأ مساو ءركب يبأ نب نمحرلا دبع نبا
 . جام عع
 انور من مما

 (اًناميِإ مهلضفأو ءاًمالسإ سانلا لوأ ناك قيدصلا نأ ةفرعم»

 ركب وبأ انث ءمصاع يبأ نب ورمع نب دمحأ انث ءدمحم نبوهللا دبع نب ركب وبأ انثدح ١

 ديعس يبأ نع «ةرضن يبأ نع «يريرجلا نع ةبعش انثدح «دلاخ نب ةبقع انث «ةبيش يبأ نبا

 . ملسأ نم لوأ تسلأ :لاق سانلا لقاثت ركب وبأ ىأر امل :لاق «يردخلا

 . هلثم دلاخ نب ةبقع نع «جشألا ديعس وبأ هاور #

 انث «دلاخ نب ةبقع انث ءجشألا ديعس وبأ انث «جارسلا انثدح «دماح وبأ هانثدح 7

 . هلثم ةبعش

 دمحم انث «يفقثلا قاحسإ نب دمحم انثدح «دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح 1/1"

 .ح ارغم نب نمحرلا دبع انث «ديمح نبا

 ركب وبأ يمع ينثدح :لاق «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب دمحم انثدحو

 لوأ نم : سابع نب هللا دبع تلأس :لاق «يبعشلا رماع نع «دلاجم نع :الاق انل خيش انث

 : تباث نب ناسح لوق تعمس امأ :لاق مث «قيدصلا ركب وبأ :لاقف ؟ملسأ نم

 العفامي ركب ابأ كاخأ ركذاف ةقث يخأ نم اوجش تركذت اذإ

 المح امباهافوأو يبنلادعب اهلدعأواهاقتأ ةيربلاريخ

 السرلا قدص مهنم سانلا لوأو هدهشم دومحلملا يلاتلا يناشلا

 انث : الاق ءاذحلاو دعجلا نب دمحم نب دمحأ انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح

 نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبرو يبأ تعمس :لاق «نوشجاملا نب فسوي انث «ينيدملا نب يلع



 ةباحصلا ةفرعم <35

  هنع هللا يضر ركب وبأ :لاجرلا نم ملسأ نم لوأ :نولوقي ناسيك نب حلاصو

 نب دمحأ انث «دينجلا نب نيسحلا نب دمحأ انث ء.نايح نب دمحم وبأ انثدح 06

 ملاس نع ةداتق نع ؛جاجحلا نب جاجحلا نع «نامهط نب ميهاربإ انث «يبأ ينثدح «.صفح

 ركب وبأ ناك : دعس هيبأل لاق هنأ كلام نب دعس نب دمحم ينثدح :لاق ءدعجلا يبأ نبا

 . امالسإ انريخ ناك هنكلو ءال :لاق ؟اًمالسإ مهلوأ هنع هللا يضر

 : لاق ينيدملا نب يلع انث ءءاذحلا نيسحلا نب دمحأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح

 مل هنأ ركب يبأ لضف نم ناك :يرهزلا باهش نبا يل لاق :لاق نوشجاملا نب فسوي انث

 .- ملسأ نيح نم ينعي  ةعاس  ىلاعت هللا يف كشي

 انث «ركب وبأ يمع انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انثدح 1

 دمحمل تلق :لاق دعجلا يبأ نب ملاس نع «يعجشألا كلام يبأ نع «سيردإ نب هللا دبع

 يألف :تلق ءال :لاق ؟اًمالسإ موقلا لوأ  هنع هللا يضر ركب وبأ ناك له : ةيفنحلا نبا

 ملف «ملسأ نيح اًمالسإ مهلضفأ ناك هنأل :لاق ؟هريغ مهيف ركذي ال ىتح مهيلع قبس ءيش

 .- ىلاعت هللا هضبق ىتح كلذك لزي

 07 امم ععء
 2 00 هزل او ميا 3

 («هتروصو .هتفص ةفرعم)»

 نب ديعس انث ءيرصملا سريق نب ىسيع نب رهاط انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح
 ورمع نب هللا دبع نأ : حاير نب يلع نع «ديزي نب ثراحلا ينثدح «ةعيهل نبا انث «ميرم يبأ

 مل كوثدح نإ «ءايح اهتبثأو اًقالخأ اهنسحأو هوجو شيرق حبصأ شيرق نم ةثالث :لاق

 نب نامثعو « حارجلا نب ةديبع وبأو «قيدصلا ركب وبأ :كوبَدَكي مل مهتثدح نإو «كوبذُكي

 .[أ /7 -]١/ مهنع هللا يضر نافع

 دامح انث عيبرلا وبأ انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءءاطع نب دمحم نب هللا دبع انثدح

 . متكلاو ءانحلاب بضخي ناك  هنع هللا يضر .ركب ابأ نأ : سنأ نع «تباث نع «ديز نبا

 انث «قازرلا دبع أبنأ :لاق ميهاربإ نب قاحسإ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح ٠



 ةباحصلا ةفرعم

 . متكلاو ءانحلاب هتيحل بضخ قيدصلا ركب ابأ نأ : سنأ نع تباثو «ةداتق نع ءرمعم

 ءدعجلا نب يلع انث ءدمحم نب هللا دبع انث ءدمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدحو ١.

 . متكلاو ءانحلاب بضخي ناك هنع هللا يضر  ركبابأ نأ : سنأ نع «ديمح نع «ةبعش انث

 . هلثم سنأ نع «سنأ نب ىسومو نيريس نب دمحم هاور *

 نمحرلا دبع وبأ انث ءىسوم نب رشب انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم : يلع وبأ انثدح 7

 :لاق همع نع «بارغ نب ةرامع ينثدح :لاق «معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع انث «يرقملا

 .اهيناق ةيحللارمحأ  ةفيلخ وهو  قيدصلا ركب ابأ تيأر

 نبا نع «رعسم انث «ميعن وبأ انث ءدمحم نب ليضف انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 47“

 بهل هتيحل نأكو لسالسلا تاذ ةوزغ يف ركب ابأ تيأر :لاق دسأ ينب نم لجر نع «نوع

 . ايف ضييبأ اًمدأ هل ةقان ىلع « جفرعلا

 ال «نيضراعلا فيفخ ءاقيحن «ضيبأ هنع هللا يضر-ناكو :ميعن وبأ لاق *

 يراع .ةهبجلا ئتان «نينيعلا رئاغ ء.هجولا قورعم «هيوقح نم يخ رتست «هترزأ كسمتسي

 -  .«هللا رداقلا معن» : همتاخ شقن ناك «عجاشألا

 مامه وبأ انث «جارسلا سابعلا وبأ انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ دماح وبأ هانثدح -4

 ناك :لاق غئاصلا نايح ينثدح .حيبص نب عيبرلا انث « سنوي نب ىسيع انث «ينوكسلا

 . هللا رداقلا معن : ركب يبأ متاح شقن

 دع دع د

 (هنفكو ,هنفدو ,.هلسغو ,هتافوو ؛هتلعو ,هدلومو ,هنس ةفرعم»

 . نيتسو سمخ نع : ليقو «نيتسو ثالث نع يفوت : ليقف .هنس يف فلتخا ©

 يبأ نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 6

 -نايفس يبأ نب ةيواعم نع « هللا دبع نب ريرج نع «يلجبلا دعس نب رماع نع «قاحسإ

 هنع هللا يضر -ركب وبأو «نيتسو ثالث نبا وهو هني هللا لوسر ضبق :لاق  هنع هللا يضر



 سنأ نع «يدع نب ريبزلا نع «ةدئاز نب نامثع نع « ملس نب ماكحانث «جيْنز :ورمع

 ثالث نبا وهو هنع هللا يضر ركب وبأ يفوتو ءنيتسو ثالث نبا وهو ُهّتِلَع يبنلا يفوت :لاق

 . نيتسو

 . هلثم ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا نع هيفو *#

 نب ملس انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «يحلطلا ىيحي نب هللا دبع انثدح 417

 : لوقي بيسملا نب ديعس تعمس ؛لاق ديعس نب ىيحي انث «ريغ نب هللا دب عانث «ةدانج

 نبا نع «قازرلا دبع نع « ٠ ميهاربإ نب , قأاحسإ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 84

 نيتسو سمخ نبا وهو ضبق هْنِلَع ع يبنلا نأ « سابع نبا نع «ثريوحلا نع « 2ءجيرج

 . هتلزنمب ركب وبأو

 [ب // /1] هنع هللا ىضر ركب ابأ نأ : ةداتق نع «لاله وبأ انث «ىسوم نب نسحلا انث «ةبيش

 .رهشأ ةعبرأو نيتنسب ليفلا دعب ةكمب هدلوم «نيتسو سمخ نبا وهو يفوت

 « ميرم يبأ نب ديعس انث «ءحلاص نب نامثع نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 وبأو هلي هللا لوسر ركاذت : تلاق «ةشئاع نع «ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث

 ثالث نبا وهو هني هللا لوسر يفوتف ءركب يبأ نم ربكأ هيَ هللا لوسر ناكو ( يدنع ركب

 دعب شاع يذلا ,فصنو نيتنسل «نيتسو ثالث نبا وهو ركب وبأ يفوتو 2« نيتسو

 ِهنِلَع هللا لوسر

 نم ةرشع ثالث ةنس نم «ةرخآلا ىدامج يف يفوت : هللا همحر خيشلا لاق *“

 . ةرجهلا

 :هتوم تقو يف فلتخاو ©

 . ةرخآلا ىدامج نم نيقب نامثل ءاثالثلا ةليل : ليقف



 : هتيالو ةدم يف فلتخاو ©

 . نيتئس : ليقو ءرهشأ ةعبرأو نيتتس : ليقو 323 مصئنو ريت ء : ليقف

 ةيمعثخلا سيمع تنب ءامسأ «هتجوز هتلسغ !رهش نيرشع يلو :يرصبلا نسحلا لاق

 ءاّثتح هعبتأ ال :تلاقو «ترطفأفرطفت نأ اهيلع مزعف «ةمئاص تناكو ءاهيلإ هتيصوي

 ثروي ملو «نيملسملا ءىف نم هللا ذخأ ام ىلام نم ذآ :لاقو ةئامسمخب ىصوأو

 هاجت عضوو ءدجسملا يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هيلع ىلصو ءلاملا نم اًتماص
 نب نمحرلا دبعو ةحلطو نامثعو رمع :هربق يف لزنو «ًاليل هنفدو ءاعبرأ هيلع ربكو ءربنملا

 «تيفك :هل لاقو  هنع هللا يضر  رمع هعنمف مهعم لوخدلا رمع نبا دارأو ءركب يبأ

 . هللَي هللا لوسر ىفتك نيب هالجرو ءهسأر دنع ُهَكَي هللا لوسر عم نفدو

 نيتطير : ليقو «نيتدقعم :ليقو «نيليسغ نيبوث : ليقف :هنفك يف فلتخاو ه
 .ديدجو نيليسغ :باوثأ ةثالث : ليقو «ةرصممو ءاضيب

 ؛ ءامسأو ةشئاعو ءادمحمو نمحرلا دبع :نيتنبو نينبا : ةعبرأ هدالوأ نم فلخو ه

 «سيمع تنب ءامسأ نم ركب ىبأ نب دمحمو «نامور مأ نم ةشئاعو نمحرلا دبع ناكف

 . اهب ًالماح ةجراخ تنب تناكو ىفوت «ةجراخ ةنبا نم هتوم دعب موثلك مأ تدلوو

 ١ ح ةتابن نبا جرشحلا انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح .

 « سرشأ نب ةرثوح انث «يلع نب دمحأ انث :لاق  هل“'” ظفللاو - نايح نب دمحم وبأ انثدحو

 : ِهنلَع هللا لوسر لاق :لاق ةنيفس نع «ناهمج نب ديعس نع :الاق «ةملس نب دامح انث
 . نيتنس ركب ىبأ ةفالخ كسمأ : ةنيفس لاق مث (نوثالث يدعب ةفالخلا»

 ىيحي انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءرفعج نب دمحأ انثدح 47

 ثالث نبا وهو هلم هللا لوسر تام :لاق « بيسملا نب ديعس نع «يراصنألا ديعس نبا

 .نيتسو ثالث نبا وهو تامو «نيتنس هدعب ركب وبأ كلمو « نيتسو

 انث :لاق «ىبأ ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 47

. 
 مالكلا قايسل هتبثأ ام باوصلاو «ظفلو» : لصألا يف تفحصت

)١( 
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 ثالشل ُهَّلْيَع يبنلا تام :اولاق «هريغو « لبش نب ةيمأ ينثدح «يناعنصلا دلاخ نب ميهاربإ

 .ارهشأو نيتتس ركب وبأ يلوو  خيراتلا نم نيتسو

 قاحسإ انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «رفعج نب دمحأ انثدح

 يفوت نيح لوألا عيبر رهش يف ركب وبأ فلختسا :لاق ءرشعم يبأ نع « ىسيع نبا

 ثالث ةنس نم «نينثالا موي «ةرخآلا ىدامج نم نيقب نامثل تامو « هنِلَع هللا لوسر

 .[أ/11١/8لايل رشعالإ «رهشأ ةعبرأو نيتنس هتفالخ تناكف «ةرشع

 نب متاح انث «يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث « لضفلا نب دمحم نب دمحأ انثدح 0

 ركب وبأ شاع :لاق « شايع نب ركب يبأ نع «سنوي نب دمحأ انث ؛يرهوجلا ثيللا

 . اًقصنو نيتنس هك هللا لوسر دعب  هنع هللا يضر قيدصلا

 انث «يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث «نانس نب دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح 1

 نم نيقب لايل نامثل ركب وبأ يفوت :لوقي نيكد نب لضفلا تعمس :لاق «ىسوم نب فسوي

 . رهشأ ةعبرأو نيتنس ركب يبأ ةيالو تناكو «ةرشع ثالث ةنس «ةرخآلا ىدامج

 . نب دمحم انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع ركب وبأ انئدح 417

 نيرشع ركب وبأ يلو : لاق «نسحلا نع «رباج نب ثعشأ انث «ميهاربإ نب ملسم انث « ىنثمل
 . ارهش

 . ةبيتق انث ءجارسلا قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ انثدح

 نأ ركب وبأ ىصوأ :لاق ءركب يبأ نب هللا دبع نع «دمحم نب زيزعلا دبع انث «ديعس نبا

 . ةمئاص يهو هتلسغف :لاق ءءامسأ هلسغت

 نب رابجلا دبع انث ءيفقثلا سابعلا وبأ انث ءدمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح 4

 . نأ ءامسأ ىصوأ ركب ابأ نأ ةكيلم يبأ نبا نع «رانيد نب ورمع نع «نايفس انث «ءالعلا

 . .نرطفتل اهيلع مزعف «ةمئاص تناكو «هلسغت

 « يبراحملا انث «قاحسإ نب نوراه انث «نسحلا نب نمحرلا دبعانث «يبأ انثدح-١٠٠ .

 يف هناوخإ نم سان ركب يبأ ىلع لخد :لاق ءرفسلا يبأ نع لوغم نبا ينعيكلام نع



 رم 7١ ةباحصلا ةفرعم

 «يلإ رظن دق :لاقف ؟!كيلإ رظني اًبيبط كل وعدن الأ هللا لوسر ةفيلخ اي :اولاقف «هضرم

 .ديرأ امل لاعف ينإ :لاق ؟لاق اذامف :اولاق

 «رامع نب ماشه انث «يرتستلا قاحسإ نب نيسحلا انث «دمحأ نب ناميلس انثدح ١

 ""”لسلا نم فرط هبو ركب وبأ يفوت :لوقي يدج تعمس :لاق «نارمع نب مثيهلا انث

 . اًمصنو نيتنس يلوو

 «ريفع نب ديعس انث «جرفلا نب حور : عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 نب نمحرلا دبع نب ديمح نب نمحرلا دبع نب ديمح نع «يلجبلا دواد نب ناولع ينثدح

 تلخد :لاق هيبأ نع «فوع نب نمحرلا دبع نب ديمح نع «ناسيك نب حلاص نع «فوع
 فيك هتلأسو «هيلع تملسف هيف يفوت يذلا هضرم يف هدوعأ  هنع هللا يضر ركب يبأ ىلع

 ىرت ام ىلع ينإ امأ :لاقف ءاّئراب هللا دمحب تحبصأ :تلقف ءاسلاج ىوتساف ؟تحبصأ

 مكريخ مكل ترتخاو «يدعب نم ادهع مكل تلعج «يعجو عم ًالغش يل متلعجو «عجو
 الو تلبقأ دق ايندلا تيأرو «هلرمألا نوكي نأ ءاجر ءهفنأ كلذل مرو مكلكف « يسفن يف

 فوصلا عئاجض نوملأتو «جابيدلا دئاضنو ريرحلا روتس نوذختتسو «ةيئاج يهو «لبقت

  هقنع برضيف مكدحأ مدقي "”نأل هللاوو .نادعسلا كسح ىلع مكدحأ نأك "”يبرذألا

 . ايندلا ةرمغ يف حبسي نأ نم هل ريخ  دح ريغ يف

 نب سنأ انث «راكب نب ريبزلا انث «ةلقصم نب دمحم نب دمحأ انث «يبأ انثدح ١٠

 ركب يبأ ضرم دتشا ام :تلاق اهنأ «ةشئاع نع «ةورع نع «ةورع نب ماشه نع «ضايع

 35 ش :تلقف «هيلع ىمغأو تيكب

 هم

 د لازيال نم قوفدمةرمصهنإف اًعنقم

 توملا ةركس تءاج 8 : نكلو «ةينب اي تلق امك سيل :لاقف «ركب وبأ قافأف : تلاق
 ؟ هلع هللا لوسر يفوت موي يأ: لاق مث «[19١:ق] «ديحت هنم تنك ام كلذ َقحلاب

 )١( «ليللا» : ىلإ عوبطملا يف تفحصت .

 امو «يرزألا» :(75 )١/ ةيلحلا يفو «يدزألا» )١/ 0١ يناربطلا مجعمو عوبطملا يف تطبض (؟)

 . 2505 /5) «دئاوزلا عمجم) يف امل قفاومو « لصألا نم ةءارقلل برقأ هتبثأ

 . 257 /1) يناربطلا مجعمو «(75 )١/ ةيلحلا نم هتبثأ امو 2ال» : لصألا يف (؟)



 وجرأ ينإف :لاق «نينثالا موي :تلقف :تلاق ؟اذه موي يأف :لاق «نينثالا موي :تلقف

 لبق نفدف :تلاق «ءاثالثلا ةليل تامف :تلاق «ليللا اذه نيبو [ب /8/11 ينيب ام هللا نم
 ةثالث يف هانفك :تلقف :تلاق ؟ هلي هللا لوسر متنفك مك يف :لاقو :تلاق «حبصي نأ

 اولسغا :يل لاقف :تلاق «ةمامع الو «صيمق اهيف سيل ءددج ضيب ةيلوحس باوثأ

 هنإ :تلقف :تلاق «نيديدج نيبوث هعم اولعجاو  نارفعز نم '''عدر هبو اذه يبوث

 . ةلهملل وه امنإ «تيملا نم ديدجلا ىلإ جوحأ يحلا :لاقف «قلخ

 نب دالخ انث «ىسوم نب رشب انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم : يلع وبأ انثدح 64

 ركب ابأ ةشئاع تتأ : لاق ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع «ميهاربإ يبأ نب نوراه انث «ىيحي

 : متاح لاق امك اذه «هاتبأ اي :تلاقف : لاق ءهسفنب دوجي وهو

 ردصلا اهب قاضو موي تجرشح اذإ

 هنم تنك اَم كلذ قحْلاب توملا ةركس تءاج إ :قدصأ هللا لوق لب ءال ةينب اي :لاق
 :تلاق «ينافكأ اهيلعجاف ,يلع يتلا هذه يقالخأ يلسغاف .تمانأ اذإ [9١:ق] 4 ديحت
 اهعنقيو ءهسفن نوصي نأ ىلإ جوحأ وه يحلا نإ :لاق ءددج يف كنفكن «نسحأو هللا قزر دق

 .ديدصلاو'''ءالبلا ىلإ ريصي انإ «تيملا نم

 انث «ةناوع وبأ انث «ةبيتق انث ءقاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح 6

 .نيتدقعم يف نفك ركب ابأ نأ «ةلفغ نب ديوس نع «ملسم نب نارمع

 لوأ هنأ :بقانملا نم  هنع هللا يضر ركب وبأ هب درفت اممو :-هللا همحر  خيشلا لاق ©

 اًقظنت أيقت نم لوأو «مالسإلا لبق ةيلهاجلا يف ركسملا برشلا نع هزنتو ؛نآرقلا عمج نم
 . تاهبتشملا نع اجرحتو

 نب نوراه انث .قاحسإ نب دمحم انث .دمحم نب دمحأ :دماح وبأ انثدح

 ؛ركب ابأ هللا محر :لاق «يلع نع «ريخ دبع نع «يدسلا نع «نايفس نع ةدبع انث «قاحسإ

 | .نيحوللا نيب نآرقلا عمج نم لوأ وه

 « بيرك وبأ انث «ملاس نب دمحم نب هللا دبع نب ىيحي ان «نايح نب دمحم وبأ انثدح

 )١( يراخبلا حيحص نم تبثأ امو «لصألا نم طقس ءارلا )7/ 107( .

 دعس نبا تاقبط يف (؟) )١917 /7(: .(ىلبلا»



 فو ةباحصلا ةفرعم

 تلأس :لاق «ريخ دبع نع يدسلا نع «كلملا دبع نب مكحلا نع ءروصنم نب قاحسإ انث
 هب ينلبقتسا ام لوأ ناكف ؟فحصملا يف نآرقلا عمج نم لوأ نع هنع هللا يضر اًيلع

 . نيحوللا نيب هعمج نم لوأ وه «نآرقلا يف اًرجأ سانلا مظعأ ناك ركب بأ هللا محر :لاق

 نارمع انث «ةبيتق نب نسحلا نب دمحم انث ءمصاع نب ميهاربإ نب دمحم انثدح-

 نع «يرهزلا ينربخأ :لاق يديبزلا نع «ملاس نب هللا دبع انث «ىقتلا وبأ انث «راكب نبا

 امو «ةيلهاجلا يف رمخلا برش ركب وبأ كرت دقل هللاو :تلاق ةشئاع نأ ريبزلا نب ةورع

 . ملسأ ذنم هللا يف ركب وبأ باترا

 نبا انث «يبأ ينثدح ءريكب نب ىيحي نب كلملا دبع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 8

 . ةيلهاجلا يف رمخلا ركب وبأ مرح دقل :تلاق «ةشئاع نع «ةورع نع «دوسألا يبأ نع «ةعيهل

 ينثدح :لاق «ماطسب نب دمحأ نب يلع انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثئدح

 نع «لاجرلا يبأ نبا نع «ةبعش نع «يدع يبأ نبا نع «يبأ انث :لاق « دمحم يخأ

 يف اهبرشي ملف «هسفن ىلع رمخلا  هنع هللا يضر ركب وبأ مرح :تلاق «ةشئاع نع «ةرمع

 ظ .مالسإ الو ةيلهاج
 يبأ نب ذمحأ انث ,نانس نب دمحأ نب رفعج انث «نايح نب دمحم وبأ انثئدح ١

 يبأ نع «ينايتخسلا بويأ نع «بيبح نب نسحلا نع ؛ يطساولا دابع نب جرفلا انث «ديمح
 له : ُهلكَي هللا لوسر باحصأ نم عمجم يف [أ /4/11 قيدصلا ركب وبأ لئس :لاق «ةيلاعلا

 نوصأ تنك :لاقف ؟كاذ ملو :اولاق « هللاب ذوعأ :لاق ؟ةيلهاجلا يف ًارمخ تبرش

 كلذ غلبف ءاعيضم هتءورمو هضرعل ناكرمخلا برش نم هنأل ؛يتءورم ظفحأو « يضرع

 .«ركب وبأ قدص .ركب وبأ قدص» :لاقف « هللَع هللا لوسر

 انث «نيسحلا نب ميهاربإ انث ,نسحلا نب نمحرلا دبع انثدح :لاق «يبأ انئدح

 دبع نع ءرمع نب هللا ديبع نع «لالب نب ناميلس نع « يخأ انث «سيوأ يبأ نب ليعامسإ

 وبأ ناكف «جارخلا هل جرخي مالغ ركب يبأل ناك :تلاق ؛ةشئاع نع «مساقلا نب نمحرلا

 لاقف ؟اذه ام نوردت : مالغلا لاقف هنم لكأف ءيشب اّموي ءاجف «هجارخ نم لكأي ركب
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 ينأ الإ ةناهكلا نسحأ امو «ةيلهاجلا يف ناسنإل تنهكت تنك :لاق ؟وهامو ال : ركب وبأ

 يف ءيش لك ءاقف « هدي لخدأف ءهنم تلكأ يذلا اذهف كلذب يناطعأف ينيقلف «هتعدخ

 . هنطب
 . هللا ديبع لدب يراصنألا ديعس نب ىيحي روهشملاو « هللا ديبع ثيدح نم بيرغ ©

 . هلثم يراصنألا ديعس نب ىيحي نع «لالب نب ناميلس هاورو

 انث ءديعس نب ةبيتق انث «قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح ١17

 ةقدصلا نم اًنبل برش ركب ابأ نأ ءملسأ نب ديز نع «دعس نب ماشه نع «دعس نب ثيللا

 .هأيقتف هب ربحأ مث «ملعي ملو
 «ىيحي نب دالخ انثدح «ىسوم نب رشب انث ءدمحأ نب دمحم :يلع وبأ انثدح 5

 ركب ابأ رضح امل :لاق «يشرقلا طباس نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع «ةفيلخ نب رطف انث
 «ركب ابأ اي : هل اولاقف :لاقف «سانلا نم سان هاتأف «سانلا ىلع رمع فلختسي نأ ركذ توملا

 «هتظلغو «هتدش تفرع دقو ءرمع انيلع تفلختسا دقو هتيقل اذإ ادغ كبرل لوقتام

 مث :لاق « كلهأ ريخ مهيلع تفلختسا بر اي :لوقأ !ينوفوخت هللابأ :لاقف ؟هتظاظفو

 لجو زع هلل نأ ملعاف اًدنغ سانلا ىلع تيلو نإ ءرمع اي هللا قتا :هل لاقف «رمع اعد

 ىدؤت ىتح ةلفان لبقي ال هنأو «راهنلاب هلبقيال ليللاب ًالمعو «ليللاب هلبقي ال راهنلاب المع
 هلقثو ايندلا يف قحلا مهعابتاب ةمايقلا موي هنيزاوم تلقث نم نيزاوم تلقث امإو «ةضيرفلا

 تفخ نم نيزاوم تفخ امنإو «ًاليقث نوكي نأ ادغ قحلا هيف عضوي نازيمل قحو ؛مهيلع
 هيف عضوي نازيمل قحو «مهيلع هتفخو ايندلا يف لطابلا مهعابتابةمايقلا موي هنيزاوم
 «مهلامعأ نسحأب مهركذف «ةنجلا لهأ ركذ ىلاعت هللا نأو ءافيفخ نوكي نأ لطابلا

 ركذ  ىلاعت هللا نأو « مهب قحلأ ال نأ فاخأل ينإ :تلق مهتركذ اذإف «مهئيس نع زواجتو

 وجرأل ينإ : تلق مهتركذ اذإف «هنسحأ مهيلع درو «مهلامعأ أوسأب مهركذف «رانلا لهأ
 ءهتمحر نم طنقي الو « هللا ىلع ىنمتي ال اًبهار اًبغار دبعلا نوكيل ؛ءالؤه عم نوكأ ال نأ

 ” “م تنأ نإو ؛«كيتآ وهو «توملا نم كيلإ بحأ بئاغ كيالف «يتيصو تظفح تنأ نإف
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- 
 .هزجعمب تسلو «توملا نم كيلإ ضغبأ بئاغ كي الف «يتيصو تعيض

 انث « هللا دبع نب ىيحي انث «ينارحلا بيعش وبأ انث ءرمعم نب دمحم انثدح 6

 . ًاليل نفدو ءاثالثلا ةليل ءاشع يفوت ركب ابأ نأ «مساقلا نب نمحرلا دبع انث «يعازوألا

 نب دمحم انث «.قاحسإ نب دمحم انث ءدمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدحو 37

 نأ «مساقلا نب نمحرلا دبع انثدح [ب /9/1] :لاق «يعازوألا نع «ديلولا انث «حابصلا

 . هتليل نم نفدف « ءاثالثلا ةليل يفوت ركب ابأ

 «يضايعلا مكحلا وبأ انث .مصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 7

 . اليل نفد ركب ابأ نأ ء.بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا نع «هيبأ نع «يدج ينثدح :لاق

 انث ءديعس نب ةبيتق انث «يفقثلا سابعلا وبأ انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح.

  باطخلا نب رمع هنفد «ًاليل نفد ركب ابأ نأ «يرهزلا نع «ليقع نع «دعس نب ثيللا

 .- امهنع هللا يضر

 نب دمحم انث «جارسلا قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح- 48

 ربك رمع نأ «نارهم نب نوميم نع «جاجحلا نع «ةيواعم وبأ انث «ةمزر يبأ نب زيزعلا دبع

 . اًعيرأ ركب يبأ ىلع
 نبا انث «مصاع يبأ نب ورمع نب دمحأ انث ءدمحم نب هللا دبع :ركب وبأ انثدح

 يبأ ىلع يلص :لاق مهل ىلوم نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «نايفس انث ءرمع يبأ
 . دجسملا يف  هنع هللا يضر ركب

 دام ماع هع
 انو منار من



 ( هع هللا لوسر نع هنع هللا ىضر قيدصلا دنسأ ام ةفرعم»

 : هبئارغو هريهاشم نمف ءاهليسارمب اًقينو ثيدح ةئام :قرطلا ىوس نوتملا نم ىور 0

 ا . ح ةماسأ ي يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 1١

 :الاق «يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع انث ءنادمح نب رفعج نب دمحأ انثدحو

 يف نحنو ُهْلْيَو يبنلل تلق :لاق هثدح ركب ابأ نأ سنأ نع «تباث انث «مامه انث «نافع انث

 كنظام ركب ابأ ايو : لاق هيمدق تحت انرصبأل هيمدق ىلإ رظني مهدحأ ن نأ ول :راغلا

 .«امهغلاث هللا نيدثاب

 انث «يلبألا راطعلا دمحم نب دمحأ انث .يباطخلا ريبكلا دبع نب قوراف انثدح نه

 . ح ليعامسإ نب ىسوم

 :الاق يقوعلا نانس نب دمحم انث «يشكلا ملسم وبأ انث «ريبكلا دبع نب قوراف انثو

 . تعفرف راغلا يف هَ يبنلا عم تنك :لاق هثدح ءركب يبأ نع « تباث نع «مامه انث

 :لاق انآرل هرصب أطأط مهضعب نأ ول « هللا يبن اي :تلقف موقلا مادقأب انأ اذإف «يسأر

 ش .«؟امهنلآ هللا نيدثاب كنظ ام ءركب ابأ اي تكساو

 نب ديزي انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب فسوي نب دمحأ انثدح

 :لاق «قيدصلا ركب يبأ نع «مزاح يبأ نب سيق نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث ؛نوراه
 ء[6١1 :ةدئاملا] 4 مئيدتها اَذإ لص نم مكرضي ال مكسفنأ مكيلع » : ةيآلا هذه نوءرقت مكنإ
 هيدي ىلع اوذخأي ملف ركنملا اوأر اذإ سانلا نإ» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس يننإو

 .«باقعب هللا مهمعي نأ كشوأ

 نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدمحأ نب يلع نب دمحم هانثدح

 ركب ابأ تعمس :لوقي سيق تعمس :لوقي ليعامسإ تعمس :لاق «ةبعش انث «ةدابع

 ْ .هوحن ركذف .لوقي

 يف «يفقثلا كيرش نب ملسم نب دمحمو «مادك نب رعسمو «لوغم نب كلام هاور *
 . ليعامسإ نع «نيرخآ
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 : كلن تاتا تضل
0 

 نع .هيبأ نع .دعس نب ميهاربإ نب بوقعي هب درفتي ملسم نب دمحم ثيدحو #

 نع مهثدح شارخ ىلوم ليعامسإ نأ «,كيرش نب ملسم نب دمحم نع «ريثك نب ديلولا
 . ركب ابأ عمس هنأ سيق

 دواد نب ىسوم انث « يصيّصملا نيسحلا نب هللا دبع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 6

 ركب يبأ نع « سابع نبا نع «نيريس نبدمحم نع «كصم نب ماشه انث «يبضلا

 . «أضوتي ملو ىلص مث .فتك نم سهن هَ يبنلا نأ» : قيدصلا

 نم هنإ :لاقيو «دواد نب ىسوم نع «نومدقتلاو «بيرك وبأ[أ/1١/١٠هاور *

 .هديرافم

 انث .يرصملا ناسير نب ريحب نب دمحم انث :لاق «دمحأ نب ناميلس انثدح 71

 يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ةحلط نب دمحم نب بيعش انث «يدقاولا رمع نب دمحم

 «قيدصلا ركب يبأ نع ء ركب يبأ نب نمحرلا دبع هدج يبأ نع «هدج نع «قيدصلا ركب
 .(ماّمحلا رح لثم يتمأ ىلع منهج رح امنإ» : هيَ هللا لوسر لاق :لاق

 2 2 د 2/1 0



 ةباحصلا ةفرعم م١ رميه

 ,هنع هللا ىضر قورافلا ةبسن ةفرعم» [ ؟ ]

 "”(هنسو هتافوو هتيالو ةدم ةفرعمو

 نب بوقعي ان ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث « دمحم نب هللا دبع ركب وبأ انثدح - 7

 بعك وهو «بعك نب يدع نب حازر نب طرق نب هللا دبع نب حاير نب ىزعلا دبع نب ليفن
 نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يؤل نبا 2 7 4 3 ع 3 .٠ هد 2 5 َ

 : ناندع نب دعم نب رازن نب رضم

 «عينم يبأ نب جاجح انث «يبلحلا ةماسأ وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدحو

 .هب يرهزلا نع هللا ديبع يدج انث : لاق

 «ىبأ ىنثدح :لاق «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدحو - 4

 هيبأ نع هاور اميف -قاحسإ نبا يزاغم يف دعس نب ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرق :لاق
 نب حازر نب حاير نب طرق نب هللا دبع نب ىزعلا دبع نب ليفن نب باطخلا نب رمع : هنع

 . بلاغ نب يؤل نب بعك نب يدع

 نب كلملا دبع انث «يقربلا ميحرلا دبع نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدحو

 ىزعلا دبع نب ليقن نب باطخلا نب رمع :لاق «قاحسإ نبا نع « هللا دبع نب دايز انث « ماشه

 نب رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك نب يدع نب حازر نب طرق نب هللا دبع نب حاير نبا
 نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ماشه تنب ةمتنح :همأو, صفح ابأ : ىنكي «كلام

 انث ءديمح نب دمحم انث «بيعش نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح- ١

 هللا دبع نب ةريغملا نب ماشه تنب ةمتنح :رمع مأ :لاق «قاحسإ نبا نع «لضفلا نب ةملس

 )١( ةباصإلا ,(1//7937) ديرجتلا «(77870)ت دسألا ,(570 /1) باعيتسالا )018/1(.



 كم 4 ةباحصلا ةفرعم

 .هلاخ لهج وبأو ءموزخم نب رمع نبا

 :هتيالو ةدم يف فلتخاو ه

 ءحلاص نب هللا دبع انث ءبيعش نب بلطملا انث .دمحأ نب ناميلس انثدح

 «ةمرخم نب روسملا نع «يرهزلا نع ءرمع نب هللا ديبع ينثدح ءدعس نب ثيللا ينثدح
 . يفوت مث .نينس رشع باطخلا نب رمع يلو :لاق

 نب ةرثوح انث :لاق «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدحو 3

 :لاق «نمحرلا دبع يبأ ةنيفس نع ؛ناهمج نب ديعس نع «ةملس نب دامح انث ءسرشأ
 . رمعل ارشعو ركب يبأل نيتنس كسمأ

 . رهشأ ةسمخو رشع :ليقو

 بويأ وبأ انث «ةتسر نب هللا دبع نب دمحم انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 4

 يبأ نب دعس نب دمحم نع «ليعامسإ نب ركب وبأ انث «يدقاولا انث ءدواد نب ناميلس

 يذ نم نيقب لايل عبرأل ءاعبرألا موي هنع هللا يضر  رمع َنعْط :لاق ؛هيبأ نع ءصاقو

 تناكف «مرحملا لاله ةحيبص دحألا موي نفدو [ب ٠١/ /11 نيرشعو ثالث ةنس «ةجحلا

 سأر ىلع ركب يبأ ىلوتم نم «ةليل نيرشعو ىدحإو ءرهشأ ةسمخو نينس رشع هتيالو

 .ةرجهلا نم موي نيرشعو ةثالثو رهشأ ةعستو ةنس نيرشعو نيتنثا

 دمحتم انث ءرجاتلا بيعش نب دمحم انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدحو

 رشع رمع ةفالخ تناك :لاق «ءقاحسإ نب دمحم نع « لضفلا نب ةملس انث «ديمح نبا

 ثالث ةنس مامت «ةجسحلا يذ نم نيقب لايل عبرأل ءاعبرألا-موي لتقو ءرهشأ ةتسو نينس

 . نيرشعو

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث « كلام نب ركب وبأ انثدح 7

 هللا يضر رمع يلو :اولاق هريغو لبش نب ةيمأ ينربخأ :لاق «يناعنصلا دلاخ نب ميهاربإ .

 . ًارهشأو نينس رشع  هنع

 انث ءىبأ ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ,كلام نب ركب وبأ انثدح



 ةباحصلا ةفرعم ٌ

 يذ نم نيقب لايل عبرأل ءاعبرألا موي رمع لتق :لاق ءرشعم يبأ نع «ناميلس نب قاحسإ
 . اًفصنو نينس رشع هتفالخ تناكف «نيرشعو ثالث ةنس «ةجحلا

 « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح

 . امصنو نينس رشع باطخلا نب رمع يلو :الاق ركب وبأ يمعو يبأ انث

 :هنس يف فلتخاو ه

 «نوتسو يدحإ :ليقو «نوتسو ثالث '''و «عبرأ :ليقو ءنوتسو تس :ليقف
 .نوسمخو سمخ ")و «نامث "و 1 عست :ليقو

 نبا نع «قاّزرلا دبع نع «ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلّس انثدح

 . نيتسو تس نبا وهو ضبق باطخلا نب رمع نأ سابع نبا نع «ثريوحلا يبأ نع «جيرج

 . ح دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح -

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءدمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدحو

 «هللا دبع نب ريرج نع «دعس نب رماع نع «قاحسإ نبا نع «ةبعش انث :الاق ءرفعج نب دمحم

 . نيتسو ثالث نبا وهو رمع ضبق : لاق «نايفس يبأ نب ةيواعم نع

 : ةيواعم نع «ريرج نع «يبعشلا نع «كامس هاورو *

 «ىيحي نب دمحم انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدلح 0١

 . هلثم ريرج نع «يبعشلا نع «كامس نع « كيرش انث « ليمج نب مثيهلا انث

 : هلثمريرج نع «يبعشلا نع ءرفسلا وبأ هاورو *

 نب دمحم انث «مصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع ركب وبأ انثدح.

 نع ءرفسلا يبأ نع «قاحسإ يبأ نب سنوي انث ءرمع نب ليعامسإ انث «يسوطلا روصنم

 . هلثمةيواعم نع «ريرج نع « يبعشلا

 :هلوق نم «يبعشلا نع ءدنه يبأ نب دواد هاورو *

 .«وأ» ىنعمب وهو ثالثلا هعضاوم يف لصألاب اذكه فطعلا فرح )0(



 انث ءىبأ ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح 13“
 ضبق رمع نأو «نيتسو ثالث نبا وهو ضبق ركب ابأ نأ «يبعشلا نع «دواد ابنأ ءميشه

 . نيتسو ثالث نبا وهو

 نب دمحم انث «دايز نب ميهاربإ نب دمحم انث «بيدألا ىسيع نب دمحم انثدح . 4

 نب سنأ نع «يدع نب ريبزلا نع «ةدئاز نب نامثع انث ملس نب ماكح انثدح « جينز ورمع

 : نيتسو ىدحإ نباوهو لتف : ةداتق لاقو

 انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث ءمصاع يبأ نبا انث « دمحم نب هللا دبع انثدح - 6

 . ةنس نيتسو ىدحإ نبا وهو رمع لق :لاق «ةداتق نع «لاله وبأ انث «ىسوم نب نسحلا

 : نيتس نبا وهو لتق :لاقف ءملسأ نب ديز هاورو *

 انثدح «[أ ]١١/1/ هتسر نب هللا دبع نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح 7

 :نيسمخو عست نباوهو يفوت : عفان لاقو *

 «ةماسأ وبأ انث ءجشألا ديعس وبأ انث ءجارسلا انث « ةلبج نب دماح وبأ هانثدح 7

 .نيسمخو عست نبا ''”[وه]و رمع يفوُت : لاق « عفان نع « هللا ديبع نع

 نس ناك :لاق «ريكب نب ىيحي انث ءجرفلا نب حورانث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 مهضعبو «نيسمخو نامث :لوقي مهضعبو «نيسمخو عستل :لوقي سانلا ضعبو *

 : نيسمخو عبرأ :لوقي مهضعبو « نيسمخو سمخ : لوقي

 «ةبش نب رمع انث «جارسلا سابعلا وبأ انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 8

 )١( قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو «لصألا نم ةطقاس .



 رمع نس نع اًعفان تلأس : لاق ديز نب ىلع نع سنوي انثدح : ىبأ باتك ىف تدجو :لاق

 نب دمحم انث «يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث «نانس نب دمحم نب دمحأ انثدح

 نب ةورع نع « لجر نع « زيزعلا دبع نع «نايفس نع « فسوي نب دمحم انث «كلملا دبع

 .ح ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح- ١

 : لاق «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انثدح :لاق «كلام نب ركب وبأ انثو
 ىلع  هنع هللا يضر رمع تام :لاق «باهش نبا نع « جيرج نبا نع «قازرلا دبع انث 0 ًّ ١

 . ةنس نيسمخو سمخ سأر

 «ميهاربإ نب ملسمانث :الاق «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح - 7

 « نيسمخو سمخ نبا وهو رمع تام :لاق «رمع نبا نع « عفان نع . مزاح نب ريرج انث

 . ةريغملا ينب يلاوخأ لبق نم بيشلا يلإ عرسأ :لاقو

 . عفان نع -هوخأ رمع نب هللا دبع كلذكو .هلثم عفان نع «رمع نب ديبع هاورو

 . ملسم نع « ىنثملا نب دمحم هاورو *

 ضبق رمع نأ ءرمع نبا نع عفان نع ءرمع نب هللا دبع انث «يدهم نباانت ' ىلع نبا

 .ةنس نيسمخو عضب نبا وهو

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 44

 ءااا . . 90
 سمخ نبا '''”[وهو] ضبق رمع نأ ءهللا دبع نب ملاس نع .ديز نب يلع نع ميشه

 . نيسمخو

 .(54/1) «ريبكلا» يف يناربطلا نم ةدايزلاو «لصألا نم تطقس (؟١)



 ١ حفلا | ةباحصلا ةفرعم

 انث « رحب نب ىلع نب نسحلا نب دمحم انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح ١6

 :لوقي اًناس تعمس :لاق «نايفس يبأ نب ةلظنح انث .مصاع وبأ انث يلع نب ورمع

 . ةريغملا ىنب ىلاوخأ لبق نم بيشلا ىناتأ امنإو «نيسمخو

 ع داع ذل

 ,هيف لتق يذلا مويلاو ءرهشلا ةفرعم»

 (هيلع ىلصو ,هنفكو ,هلسغ نمو
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 ركب نبوهللا دبع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخخ نب ركب وبأ انئدح- 7

 يبأ نب نادعم نع «دعجلا يبأ نب ملاس نع «ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس انث «يمهّسلا
 هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا دعص  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمسع نأ» :ةحلط

 «نيترقن وأ ةرقن ينرقن اكيد نأك تيأر ينإ :لاقو « هلي هللا يبن ركذ مث ء[ب ١13

 . «ةجحلا يذ نم نيقب عبرأل ءاعبرألا موي تامف «يلجأ روضحلا الإ كلذ ىرأ ال ينإو

 انث ءحلاص نب هللا دبع انث ءبيعش نب بلطم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح ١1

 نب ثراحلا ينب نم _يراصنألا فسوي نب ثراحلا :فسوي وبأ انث ءدعس نب نيدشر

 . ةجحلا يذ نم نيقب لايل عبرأل ءاعبرألا موي رمع نفد :لاق «دعس نب لهس نع-جرزخلا

 انث «يبأ ينثدج «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركبوبأ انثدح

 يذ نم نيقب لايل عبرأل ءاعبرألا موي رمع لتق :لاق رشعم يبأ نع «ىسيع نب قاحسإ

 ْ .نيرشعو ثالث ةنس مامت .ةجحلا

 انث ءديمح نب دمحم انث ءبيعش نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح 4

 نم نيقب لايل عبرأل ءاعبرألا موي رمع لتق :لاق «قاحسإ نب دمحم نع « لضفلا نب ةملس



 «كلملا دبع نب نسحلا نب دمحأ انث :الاق «نايح نب دمحم وبأو «يبأ انثدح.

 دبع نب رمع نب زيزعلا دبع نب تباث يبأ نب زيزعلا دبع نب ناميلس انث «ةدانج نب ملس
 ةمرخم نب روسملا نع «هيبأ نع «رفعج نب هللا دبع نع «يبأ ينثدح «فوع نب نمحرلا
 ثالث ةنس نم ةجحلا يذ نم نيقب لايل ثالشل ءاعبرألا ةليل يفوتف رمع نعط :لاق

 . نيرشعو

 ريكب نب ىبحي انث «جرفلا نب حور : عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح-١

 هيلع ىلصو «باوثأ ةسمخ يف هنفكو ءرمع نب هللا دبع هنبا  رمع ينعي - - هلسغ يلو : لاق

 . هلع هللا لوسر عم نفدو «بيهص

 بويأ وبأ انث «هتسر نب هللا دبع نب دمحم انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح

 اًنالث ثكمف نعّط رمع نأ ؛ ثريوحلا يبأ نع ءبوقعي نب ىسوم انث «يدقاولا انث «يندملا

 . بيهص هيلع ىلصف « يفوت مث «هتنعط يف
 انث .قاحسإ نب دمحم انث «يروباسينلا دمحم نب دمحأ :دماح وبأ انثدح ١7

 «رمُع ركب يبأ ىلع ىلص :لاق يرهّزلا نع ٍءَصعَم نع «نايفس انث «حابصلا نب دمحم

 .- مهنع هللا يضر  بيهص رمع ىلع ىلصو

 (هقلَخو  هنع هللا يضر- رمع ةفص ةفرعم»

 «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم :يلعوبأ انثدح 5

 شيبح نب رز نع ثدحي «ةلَدِهَب نب مصاع نع «ةبعش انث هرفعج نب دمحم انث «يبأ ينثدح

 هنأك «سانلا ىلع فرشمحلجأ مخض رسم سعأ مآ لجرب انأاذإف ديع موي ةنيدلاب تنك : لاق

 . هنع هللا يضر رمع وه اذإف . اورجُهَت الو اورجاه : لوقيوهو؟' !اذإ ةباد ىلع

 .هوحن «مصاع نع «نابيشو «ديز نب دامحو ءرمعمو «يروثلا هاور #

 بويأ وبأ انث «هتسر نب هللا دبع نب دمحم انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 0

 .«لوقي وه اذإو» : هباوص ريخأتو ميدقت مالكلا يف لعلو ءلصألاب اذكه )١(



 نع ءركب يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب نارمع نب رمع انث «يدقاولا انث «ينوُكْذَشلا .

 ًالجر باطخملا نب رمع تيأر :لاق ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع هللا ديبع نب مصاع

 . علصأ لاوط ٌةَرْمَح هوُلْعَي قَهَمأ ضييبأ

 « ميرم يبأ نب ديعس انث «فالعلا بويأ نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 57

 ديدش علصأ رمع ناك :لاق بيسملا نب ديعس نع «ديعس نب ىيحي نع «بويأ نب ىيحي انث
 . علصلا

 انث ءىسوم نب دسأ انث «يسيطارقلا ديزي وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 بكر :لاق هللا دبع نع ةديبع يبأ نعو «صوحألا يبأ نع «قاحسإ يبأ نع ليئارسإ

 ةماش هذخف ىلع «نآَرْجنا ٌلهأ ىأرف ُهَدْحَف فشكناف ةضكرف اًسرف  هنع هللا يضر رمع

 1 . انضرأ نم انجرخُي هنأ ؛انباتك يف هدجن يذلا اذه :اولاقف ًءادوس

 انث ءورُمَع نب دواد انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ,كلام نب ركب وبأ انثدح 4

 .هوحن ركذف هلع يبنلا دهع ىلع اًسرف رمع بكر :لاق ةديبع يبأ نع ءقاحسإ يبأ نع «كيرّش
 انث ءرادْنُب انث .مصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع ركب وبأ انثدح 4

 الجر باطخلا نب رمع تيأر :لاق لاله نب هللا دبع نع ءكامس نع «ةبعش انث «دواد وبأ

 . سودَس ينب لاجر نم هّنأك ءاّمخض

 ميهاربإ انث «جارسلا سابعلا وبأ انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ دماح وبأ انئدح

 ناك : لاق يدراطعلا ءاجر يبأ نع «مزاح نب ريرج انث «دمحم نب نيسح انث «"”ديعس نبا

 ضييبأ ,علصلا ديدش علصأ ءاًميسَج ًاليوط [أ ١7/ /11 هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع

 . ةبهص اهفارطأ يف رعشلا ةريثك هتلبس «ةفخ هيضراع يف «نينيعلا ةرْمُح ديدش
 نب ميهاربإ انث .قاحسإ نب دمحم انث هءدمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح ١

 : رفعج وبأ انث ءمصاع يبأ نبا انث ,بابقلا انثدحو :لاق .ح ىسيع نب نعم انث «'””دعس

 نب رماع نع «ملسأ نب ديز نع «سنأ نب كلام نع «نعم انث  ةقث ناكو  ليضف نب دمحم

 )١( ةقباسلا ةياورلل ةقفاوم هتبثأ امو «دعس» : لصألا ىف .
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 : 2 ب
 . هبراش لتف بضغ اذإ ٌرَمع ناك :لاق هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع

 نب هللا دبع انث «مصاع نب يلع انث «لضفلا نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 0

 ىلع بتي مث هسفن ينعي  هنذأب ذخأي رمع ناك :لاق يبأ نع «ملسأ نب ديز نع ءرمع

 . سرفلا

 :ابضخي مل :ليقو ,بضخ :ليقف :هباضخ يف فلتخاو ه

 نب دلاخ انث ءىسوم وبأ انث ءمصاع يبأ نبا انث «ناّيح نب دمحموبأ انثدح ١

 ُهْبِصِي مل هنإ :لاق ؟ هيي يبنلا بضخأ : كلام نب سنأ تلأس :لاق ديمُح انث «ثراحلا

 ّ . ءاّنحلاب رمع بضخو ءمتكلاو ءاّنحلاب ركب وبأ بضخ نكلو «بيشلا

 أبنأ «ميرم يبأ نب ديعس انث ءبويأ نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 8

 . احب ءاّح اب بضخ رمع نأ : سنأ نع ديمح نع «رفعج نب دمحم

 انث رجح نب يلع انث «ةيزخ نب ركب وبأ انث هللا دبع نب ميهاربإ انثدح 0
 باطخلا نب رمع ناك :لوقي كلام نب سنأ عمس هنأ ديمح انث ءرفعج نب ليعامسإ

 . اًنحب ءاّنحلاب بضخي

 « ىّفصم نب دمحم انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع :ركب وبأ انثدح

 . ءانحلاب بضخي رمع ناك :لاق سنأ نع« ديمح نع «زيزعلا دبع نب ديوس ان

 .هوحن ديمح نع ةبعش هأورو **

 نب دمحم انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركبوبأ انثدح 1
 نإ :لاقف هلل هللا لوسر باضخ نع سنأ لتس :لاق نيريس نب دمحم نع «ماشه نع «ةملس

 . متكلاو ءانحلاب هدعب ابضخ رمعو ركب ابأ نكلو ءاريسي الإ باش نكي مل هلي هللا لوسر
 دبع نب دمحم انث ءمصاع يبأ نبا انث «ءاطع نب دمحم نب هللا دبع انثدح

 ءانحلاب بضخ رمع نأ : سنأ نع «ةداتقو تباث نع ء«رمعم نع «قازرلا دبع انث «ىلعألا
32 



 :بضخي مل :لاق نم ركذ

 انث «ءىسوم نب دسأ انث ءيسيطارقلا ديزي وبأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 484

 نب عفان نع «ناميلس يبأ نب نامثع ينربخأ :لاق جيرج نبا نع «حاّدقلا ملاس نب ديعس
 8 و
 . تام ىتح رمع ريغي مل :لاق معطم نب ريبج

 مامه وبأ انث ءقاحسإ نب دمحم انث ءدمحم نب دمحأ :دماح وبأ انثدح

 ناك : لوقي ''”ريبج نب دهاجم تعمس : لاق نالجسع نب تبث نع « ةيقب أنث  ينوكسلا

 نيدمحم انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءءاطع نب دمحم نب هللا دبع انثدح 0

 رمع نأر مع نبا نع «دهاجم نع «نالجع نب تباث انث «زيزعلا دبع نب ديوسانث « ىّفصم

 :رمع لاقف ؟ريغت الأ «نينمؤملا ريمأ اي :هل ليقف مالسإلا يف هبيش ريخي ال ناك باطخلا نبا

 .ةمايقلا موي اًرون هل تناك مالسإلا يف ةبيش باش نم» :لوقي هّلِيَي هللا لوسر تعمس

 نبا انث .مصاع يبأ نب دمحأ انث ءدمحم نب هللا دبع ركب وبأ انثدح 0
 « ىّفصم

لا دبع ينثدح : لاق نادعم نب دلاخ نع «ريحب نع «ةيقب :الاق نامثع نب ورمعو
 نب هل

امك يرون ئَمْطُت ديرأ ام :لاقف هّييحل غبصي نأ هل ةالوم هيلع تضرع هنأ رمع نع «رمع
 

 -7 0-0 ع

 .هرون نالف افطأ

 تق نت 3

 (هلاوحأ نم ةقتشملا هئامسأو قورافلا تافص ةفرعم»

 ديدشلا "”ريمألاو ؛ديدحلا نرقلاو «يذوحألاو «يرقبعلاو «"”قورافلا

 ثدحملا « هنيد يف داجلا «همسج ىف يوقلا «برعلا ةراد ىحر بحاص [ب ]١١1/

 موقم «ةملثلا داسو «ةنتفلا لفق «ق قيثولا بابلا «نيصحلا نصحلا «ظقيتملا تبثتملا «ددسملا

 هبضغ ءرصن هترجهو «حتف همالسإ « عوفدملا كرات ءعوقرملا سبال ءدمعلا ئربم ءدوألا

 )١( بيذهتلا بيرقت : :رظنا . تبثأ ام باوصلاو «ربج# : لصألا يف .

  00كقرافلا» : : ىلإ لصألا يف تفحصت



 . مالظلاب ةفساك "'”موي سمشلا تعلطو «مالسإلا همالسإب رون «لدع هاضرو ءزع

 انث ءينيريسلا دمحم نب راكب انث ءيلع نب دابع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١7

 . لطابلاو قحلا نيب قرفي ءهمسا مثبصأ «قورافلا

 نب دمحأ انث :الاق «شيبح نب يلع نب دمحمو «ةزمح نب قاحسإ وبأ انثدح 6

 «هيبأ نع ءملاس نع «ةبقع نب ىسوم انث ءريهز انث «سنوي نب دمحأ انث «يناولحلا ىبحي

 اًيرقبع تيأر امف ءاًبرغ لاحتساف باطخلا نب رمع ماقف» :لاق هلْيَع ىبنلا ايؤر نع

 .«هّيرف يِرْفَي
 نب دمحأ انث «يناولحلا ىبحي نب دمحأ انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 0

 نب مساقلا نع « '''نوع يبأ نب دحاولا دبع نع «ةملس يبأ نب زيزعلا دبع انث «سنوي
 «مالسإلل ءانغ قلخ هنأ فرع باطخلا نب رمع ىأر نم :لوقت ةشئاع تناك :لاق ءدمحم
 . اهنارقأ رومألل دعأ دق .هدحو جيسن ””ايذوحأ هللاو ناك

 انث «غئاصلا ركاش نب دمحم نب رفعج انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح ١1

 نب دمحم نع «نوع نب هللا دبع نع «دحاولا دبع نب ةسبنع انث .دحاولا دبع نب دمحم

 «ديدح نم نرق باطخلا نب رمع :لاق ورمع نب هللا دبع نع «سوأ نب ةبقع نع «نيريس
 . همسا متبصأ

 نب دمحم انث «كرابملا نب ديز انث «كرابملا نب ىلع انث «ذمحأ نب ناميلس انثدح 17

 يف باطخلا نب رمع ةفص :لاق ؛ هبنم نب بهو نع «يناعنصلا نامعنلا نب رذنملا نع «رو

 .ديدش ريمأ .ديدح نم نرق :ةاروتلا

 ىنثدح «حلاص نب هللا دبع انث «بيعش نب بلطم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح - ١

 . ملعأ هللاو «(هتوم) ةملك طقس كانه لعلو «لصألاب اذكه 001(
 .(555/148) لامكلا بيذهت : رظنا . هتبثأ ام باوصلاو ««فوع» ىلإ لصألا يف تفرحت (0)
 .(غ01//١ ةياهنلا) .رومألا يف نكمتملا داجلا :يذوحألا ةرفإ



 هنأ ءفيس نب ةعيبر نع «لاله ىبأ نب ديعس نع «ديزي نب دلاخ نع «دعس نب ثيللا

 تعمس :لوقي ورمع نب هللا دبع تعمس :لاقف «يحبصألا يفش عم سلج هنأ هثدح

 شيعي برعلا ةراد ىحر بحاصو «ةفيلخ : > رشع انثا يدعب نوكيو : لوقي هلي هللا لوسر

 هللا لوسر ايوه نم : ليق ٠ (اديهش توميو ءاديمح
 .(«باطخلا نب رمعو» :لاق ؟ لِ

 شيبح نبا هانثدح «حلاص نبهللا دبع نع + نيم نب ىبحي هب ثّآدح *
 انث : : لاق

 . هنع يفوصلا

 «ديمحلا دبع نب ىيحي انث «يعداولا نيصحلا وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفغج انثّدح 8

 فلختست لأ هللا لوسر اي :اولاق :لاق ةفيذح نع «لئاو يبأ نع «ناظقيلا ىبأ نع «كيرش انث

 .«(هندب يف اًيوق هللا رمأ يف اًيوق هودحت رمع رمألا اذ اولوُت نإ» :لاقف ؟انيلع

 هر 5 ع

 .هوحن يلع نع « عيتثي نب ديز نع قاحسإ وبأ هور *

 نب ديز نع «قاحسإ يبأ نع «يروثلا نع «يدنجلا ةبيش ىبأ نب نامعنلا هاورو #

 انث قازرلا دبع انث «يرسلا يبأ نبا انث «ةبيتق نبا انث ءىلع نب دمحم هانثدح

 .هب نامعنلا

 نب بهو انث ءرصن نب يلع انث «يباّيرفلا رفعج انث «رفعج نب دلخم انثدح ١5١

 رشم نبوسلا نع «ةرثَس نب رباج نع «ريمس نب كلما دبع نع ءةرثانث ريرج

 ةالصلا : تلقف «ةالصلا نم هل غزفأ ءيشب هوظقوت نل مكنإف ؛ةالصلاب هوظقيأف : تلق

 ماق مث «ةالصلا كرت نمل مالسإلا يف ظح الو !اًذإ هللا اه ةالصلا :لاقف «نينمؤملا ريمأ اي

 . امد بعثي هحرجو ىلصف

 5 7 داس 01 (١ .٠ (31)ع. 9

 . ةمرخم نب روسملا نع ةكيلم يبأ نباو راسي نب ناميلسو «ريبزلا نبا [ةورع] هاور *

 .«عوبطملا» نم تطقس )١(



 «يريبزلا بعصم انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح- 7

 نب سنأ نأ ةحلط يبأ [أ /1/١1١]”نب هللا دبع نب قاحسإ نع «سنأ نب كلام ينثدح
 وهو هتعمسف ءاًطئاح لخد ىتح هعم تجرخو اًموي باطخلا نب رمع تعمس :لاق كلام

 نباي هللاو «خب خب «نينمؤملا ريمأ رمع:  طئاحلا فوج يف وهو رادج هنيبو ينيبو - لوقي

 . كّنبذعيل وأ هللا نيقتتل باطخلا

 نب ميهاربإ انث «دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 1
 نميف ناك دق» : ُهْيَي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع «هيبأ نع ءدعس
 . «باطخلا نب ٌرمعف مهنم ّدحأ يتمأ يف كي نإف نوثّدحُم مألا نم مكلبق الخ

 . هلي يبنلا نع ةشئاع نع «ةملس يبأ نع دعس هاور #

 نب دمحم نب زيزعلا دبع انث «ناديز نب هللا دبع انث « رفظملا نب دمحم انثدح- 5
 : لاق لئاو يبأ نع. «بدحألا لصاو نع «ديعس نب نايفس انث ءرشب نب دمحم انث «ةعيبر

 . هُحَلَسُب اكلم هينيع نيب نأكو الإ طق رمع تيأر ام : دوعسم نب هللا دبع لاق

 انث ءيديمسلا انث ءىسوم نب رشب انث « «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح لال
 : لاقف هيبأب فلحي رمع هني لع يبنلا عمس : لاق «هيبأ نع ءملاس نع «يرهزلا نع «نايفس

 . ارثآ الو ًركاذ دعب اهب تفلح ام هللاوف : رمع لاق (مكئابآب اوفلحت نأ مكاهني هللا نإ الأ»

 .هّلثم رمعم هاور *

 .لوقي ر مع تعمس :لاق هيبأ نع ملاس : يديبزلاو سنويو ليقع لاقو

 ركب نب هللا دبع انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخخ نب ركب وبأ انثدح 57
 . ح يمهسلا

 انث :الاق يراصنألا انث شيرق يبأ نب هللا دبع انث :لاق ريبكلا دبع نب قوراف انثدحو ٠
 نم اًرصق تيأرف ةئجلا تلخد» : هلع هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع ءديمح

 :اولاقف ءوه ينأ تنئظف ,شيرق نم باشل :اولاقف ؟رصقلا اذه نمل : تلقف ,بهذ

 . لصألا يف ترركت «نب» )١(



 ةباحصلا ةفرعم
 0 0١

 ؟!راغأ كيلعأ هللا لوسر اي :لاقف ««كّتريغ تركذف هلخدأ نأ تدرأف ,باطنخلا نب رمعل

 لهو !؟هللا لوسر اي راغي كيلع :لاقف «ديمح نع «شايع نب ركب وبأ هاور *

 !؟كب الإ يلع نم لهو !؟كبالإ هللا ينعفر لهو !؟كب الإ_لجو زع هللا يناده

 . ىكبو

محم انث «ةبقع نب دمحم نب دمحم انث ,«يضاقلا حانج نب ريذن هانثدح 107 ٠
 نب د

 . شايع نب ركب وبأ انث «ءالعلا

مع وبأ :لاقف هلق يبنلا نع ءسنأ ثيدح لثم« ةريره وبأو ءرباج هاورو #
 نار

 . كيلع راغأ نكأ مل ينإف هيلع راغأ تنك نم : كلام نب سنأ ثيدح ىف ىنوجلا

 انث 2 ''يناولح ا ىيحي نب دمحأ انث «لّدعملا نارهملا نب بوقعي نب دمحأ انثدح

 نبا ىلإ لجر ءاج :لاق بهو نب ديز نع «شمعألا نع « سيق انث ءسنوي نب دمحأ

نصح ناك رمع نإف «رمع كأرقأ امك أرقا :لاقف «رمع ىنأرقأ :لاقف دوعسم
 يف اًئيصح اً

نلاف «مدهنا دق نصحلا حبصأف ءهنم نوجرخيالو هيف نولخدي سانلا «مالسإلا
 سا

 .هيف نولخدي الو هنم نوج رخي

 دبع نب دمحأ انث «يئارجرجلا بوقعي نب دمحم نب دمحأ نب دمحم انثدح 648

 رمع نأ ةفيذح نع «يعبر نع «يعجشألا كلام وبأ انث «نوراه نب ديزي انث «نمحرلا

 نإ :تلق :ةفيذح لاقف ءرحبلا جوم جومت يتلا نتفلا يف هي هللا لوسر لوق نع لأس

 «معن :تلق !؟كلابأ ال ءارسك : رمع لاق ءا نأ كشوي اًقلغم اياب اهنيبو كنب
 معن ٍ رمع رسحي وي راب اهميب 2

 بابلا كلذ نأ هتثدحو :لاق . ارسك لب :تلق «قلغيف داعي نأ هلعل ناكل حتف هنأ ولف :لاق

 . طيلاغألاب سيل اًثيدح «تومي وأ لّتقُي لجر

 رمع وبأ انث «كلام نب ناسغ نب دلاخ انث «ظفاحلا ملسم نب رمع نب دمحم انثدح

 مالسإ ناك ْنِإ :لاق هللا دبع نع ءرز نع ءمصاع نع «رفعج يبأ نب نسحلا انث «يضوحلا

 . ارصنل هترجه ناك نإو ءاحتفل رمع

 .«ينولحلا» : ىلإ لصألا يف تفحصت 5 )1١(



 نب ميهاربإ نب دمحم انث ,ظفاحلا دمحم نب دمحم دمحأ وبأ مكاحلا انثدح ١

 يبأ نب رفعج نع ,يمقلا بوقعي انث .ينيوزقلا رجحلا وبأ عفار نب ورمعانث «دايز

 هللَع يبنلا ىتأ ليربج نأ كلام نب سنأ نع [ب /1 /11 ريبج نب ديعس نع «ةريغملا
 . لدع هاضرو ءزع هبضغ نأ هملعأو مالسلا رمع ئرقأ :لاقف

 . بلاط يبأ نب ليقعو ءرمع هاورو *

 «يرصبلا دسأ نب ليلخلا انث ءناميلس نب دمحم انث ءناّيح نب دمحم وبأ انثدح 71
 ديز نب ناملع نع «٠ .ييللا بيلك نب ءامعانث «ورمصوبأ :يقوتكل الس ني رسصت ل ل

 صه ل :ناقق أر عر مث ةعاس قرطأف سلج القمع الع جرخ ؛ رمع هيف كله يذلا

 ليلق «بوشلا يقن تام !هارمعاو ءدّمَعلا أربأو «دّوألا موق !هارمعاو :لاق «رمع ةيكاب

 . ةنتفلا ىقبأو ةنسلاب بهذ !هارمعاو «بيعلا

 باهولا دبع نب ركب انث «يرمعلا دمحم نب هللا ديبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7
 «باهش نبا نع «سنأ نب كلام انث ,يدقاولا رمع نب دمحم يلاخ ينثدح :لاق '''يندملا
 جاربم باطخلا نب رمع» : هَ هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع .بيسملا نب ديعس نع
 . (ةنجلا لهأ

 انث ءمصاع يبأ نب ورمع نب دمحأ انث ءدمحم نب هللا دبع ركب وبأ انثدح 4

 نمحرلا دع يمص يلح ؛قاحس ني دمحم اف لفشل ني عع ماعلا

 : لاق « يفقنلا قاحسإ نب محم نأ دمحم نب دمحأ : دماح وبأ انئادح 5

 راج يصوي لجرلا لج تما دق دق ل ورب سانا اك ردح يع اجا ةلوق : لوقت

 .رمألا مهاتأ دق

 بيذهت رظناو «(740) بيرقتلا يف امك تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «ينزملا :لصألا يف تعقو ()
 .لامكلا



 « سنأ نب كلام نع يِّنعَلا انث «بلاغ نب دمحم انث « دالخ نب ركب وبأ انثدح

  باطخلا نب رمع تيأر : كلام نب سنأ لاق : لاق ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع

 . ضعب قوف اهضعب دبل عاقرب هيفتك نيب عقر دق  نينمؤملا ريمأ ذئموي وهو

 زهب انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نبا ركب وبأ انثدح ٠0

  سانلا باطخلا نب رمع بطخ :لاق نسحلا انث «رانيد نب كلام انث «ناميلس نب رفعج انث

 .ةعقر رشع انثا هيف رازإ هيلعو  ةفيلخ وهو

 ىنثدح «يريبزلا ةزمح نب ميهاربإ نب بعصم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 يبأ نب هللا دبع نب نمحرلادبع نب ميهاربإ نع «يرهزلا نع «دعس نب ميهاربإ انث « يبأ

 .ح موثلك مأ : همأ نع ( ةعيبر

 نب باهولا دبع انث ء.مصاع يبأ نبا ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو :لاق

 نع «ةعيبر يبأ نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع «يرهزلا نع «يديبزلا انث «ةيقب انث «ةدجن

 نذأ رمع نأ اهتربخأ ُهَِْع يبنلا جوز ةشئاع نأ .هتربخأ اهنأ ركب يبأ تنب موثلك مأ : همأ

 (ءابصتلا» نم رمع لحترا املف رمع اهجح ةجح رخآ يف نججخيل هَع يبنلا جاوزأل

 - لئاق هل لاقف ؟نينمؤملا ريمأ لزنم ناك نيأ :لاقف- عمسأ انأو  ريسي لجر لبقأ ليللا رخآ

 :لاقف هتريقع عفر مث ءرمع لزنم يف خانأف «هلزنم ناك اذه :  عمسأ انأو

 قّرململا ميدألا كاذ يف هللا دي تكرابو ريمأ نم مالس كيلع

 قبسي  سمألاب تمدق ام كرديل ؟ةماعن يحانج "بكري وأ عسي نمف

 قتفت مل اهمامكأ يف "'جكاوب اهدعب ترداغ مث ارومأ تيضق

 هيلإ اوقلطناف :تلاق «لجرلا اذه ْنَم اوملعا : ىلهأ ضعبل تلق كلذ تعمس املف : تلاق

 رمع لتق اذإ ىتح «نجلا نم هبسحأل ينإ هللاوف :ةشئاع تلاق «هخانم يف هودجي ملف هولأسيل

 . خامش اخأ وأ  ينافطغلا رارض نب خامش  تايبألا [أ ]١/ ١5/ هذه «سانلا لحن

 . ةشئاع نع ةورع نع هللا دبع نب رقصلا هاورو *

 .2«بكا : ىلإ لصألا يف تفحصت )١(

 . ةيهادلا يه جئاوبلا (؟)



 . هللا دبع نع « رز نع ءمصاع نع ءرفعج يبأ نب نسحلا هاورو #

 ,ةمامث نع «يمعلا ديزو . ةكيلم يبأ نبا نع « بويأ نع «ديز نب دامح هاورو *

 . كلام نب سنأ نع

 نبارفعج وبأو ,عراذلا دمحم نب بيعش انث «ناّيح نبا دمحم وبأ انثدح 4
 يبأ نبا فورعم نع «ثيل نع « سيردإ نبا انث .جشألا ديعس وبأ انث :الاق «دوراجلا
 : توص عمُس  هنع هللا يضر  رمع بيصأ امل :لاق فورعم

 دهعلا مدق امو ىكله اوكشوأ دقف اًيكاب ناك نم مالسإلا ىلع كبيل

 دعولاب نقوي ناك نماهلم دقو اهريخ ربدأو ايندلا تربدأو

0 0 
2 00 23 

ٍٍ 
 ا 0

 (هدالوأ نم فلخ نم ةفرعمو ,نينمؤملا ريمأ يمس نم لوأ هنأ ةفرعم»

 ءدلاخ نب ورم“ انث «جرفلا نب حر :عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 رمع لاق :لاق باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «دمحم نب نمحرلا دبع نب بوقعي انث

 نب ديبل نأ لوألا تارجاهملا نم تناكو هللا دبع تنب ءافشلا ينتثدح :لاقف ؟نينمؤملا
 نبا اي : الاقف «صاعلا نب ورمع ادجوف دجسملا ايتأف ةنيدملا امدق متاح نب يدعو ةعيبر
 ريمألا وه .همسا متبصأ .هللاو  امتنأ :لاقف «نينمّوملا ريمأ ىلع انل نذأتسا صاعلا
 نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا :لاقف مالسلا هيلع رمع ىلع ورمع لخدف «نونمؤملا نحنو
 .لئموي نم باتكلا ىرجف «نونمؤملا نحنو «ريمألا تنأ :لاقف ؟اذه ام :رمع لاقف

 : ثانإلا نم اعبرأو ,روكذلا نم ةعست هدالوأ نم فّلخ :- هللا همحر  خيشلا لاق

 )0 هنْلَع يبنلا جوز «ةصفحلو ) رشع نبا وهو همأو هيبأ عم رجاه  هدالوأ ربكأ « هللا دبعلا

 0 . ىحمجلا نوعظم تنب بنيز مهمأو ««ربكألا نمحرلا دبعاو

 تنب ةمطاف :اهمأو «بلاط ىبأ نب ىلع تنب موثلك مأ :امهمأ «ةيقر»و «ديزاو



 مح 20 ةياحصلا ةفرعم
 1” شت :

0 

 .٠ هِيَع هللا لوسر

 هللا ديبع لتق « يعازنخملا لورَج تنب موثلك مأ :امهمأ « هللا ديبع»و ء«رغصألا ديزاو

 .ةيواعم عم نيفصب

 ”اهامسف «ةيصاع : ىمست تناك «حلقألا نب تباث تنب ةليمج :همأ «مصاعاو

 .ةليمج : هني هللا لوسر

 همأل هتخأو «,ةهيكف : اهل لاقي دلو مأ همأ «ربجملا وبأ وهو ءارغصألا نمحرلا دبع)و

 . ليفت نب ورمع نب ديز تنب ةكتاع : همأ «ضايعاو

 . ةريغملا نب ماشه نب ثراحلا تنب ميكح مأ :اهمأ «ةمطاف»و

 نب ورمع ينب نم «ورمع نب ديبع نب عفار تنب ةديعس :همأو «رغصألا هللا دبع»و

 . هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ُدَلو ءالؤهف  فوع

 ١ هب راكي نب ريبزلا انث «يعازخلا قاحسإ انث «دمحأ نب ناميلس هب انربخأ .

 . رمعاي اًظعاو توملاب ىّمك :  هنع هللا يضر همتاخ شفت ناكو

 .هالوم «أفري" :هبجاح مسا ناكو

 قدما ةكا عام

 د ىبنلا نع دنسأ ام ةفرعم»

 : هبئارغو هريهاشم نمف ؟اًقينو ثيدح يتئامقرطلا ىوس نوتملا نم ىور

 ابنأ «نوراه نب ديزي انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركبوبأ انئدح -7

 عمس هنأ «صاقو نب ةمقلع عمس هنأ هربخأ هنأ «ميهاربإ نب دمحم نع «ديعس نب ىيحي

 : [ب 5/١11 ١/ لوقي كَ هللا لوسر تعمس :لوقي  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع

رجه تناك نمف .ىون ام ئرمال امئإو ,ةينلاب لامعألا امنإ»
 هلوسرو هللا ىلإ هت



 هترجهف اهجوزعي ٍةأرما وأ اهبيصُي ايندل هترجه تناك نمو ؛هلوسرو هللا ىلإ هترجهف
 . (هيلإ رجاه ام ىلإ

 نع «ةبعش انث ؛دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح
 اق هلي يبنلا نأ  هنع هللا يضر رمع نع رمع نبا نع «بيسملا نب ديعس نع «ةداتق
 .«هربق يف هيلع ةحايتلاب بُلعُيل تيملا نإ»

 نب سنوي انث  ىسوم نب رشب نب دمحم أنث «نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح 51

  رمع نع «رمع نبا نع « ؛ عفان نع رمع نب هللا ديبع نع «ةلاضف نب كرابم انث « هللا ديبع
 لدنج يبأ موي ينتيأر دقلف .نيدلا ىلع يأرلا اومهتا سانلا اهيأ اي : : لاق  هنع هللا يضر
 نيب بتكُي باتكلاو «قحلا نعولآ ام هللاو ينإو ءاداهتجا ي يب كذا لوسم رمال

 :ورمع نب ليهس لاقف .«ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب :اوبتكا» :لاقف هَ هللا لوسر ي ِي
 هلع هللا لوسر يضرف : لاق .مهللا كمساب : : بتكن انكلو لوقت : اب كانقدص دق اذ انإ

 تيضر دق ينارتأ ؛باطنخلا نباي» : هع هللا لوسر يل لاق ىتح .مهيلع تيبأو

 .تيضرف :لاق (!؟ ىبأتو

2# 

 «كيرش انث «نارهم نب رشب انث ءسنوي نب دمحم انث ءرفعج نب دمحأ انثدح 06

 نب يلع ىلإ بطخ باطخلا نب رمع نأ «نيصح نب لظتسملا نع «ةدقرغ نب بيبش نع
 درأ مل ينإ :لاقف ءاهرغصب هيلع لتعاف .موشلك مأ هتنبا امهنع هللا يضر بلاط يبأ
 الخ ام ةمايقلا موي عطقنم بسنو ببس لك» : :لوقي هلع هلو هللا لوسر تعمس ينكلو «ةءابلا

 مهوبأ انأ ينإف ؛ ةمطاف دلو الخ ام .مهيبأل مهتبصع نإف بأ دلو لكو ,يبسنو يببس

 .(مهتبصعو

 دمحم :نيصح وبأ انث ءيحلطلا ةيواعم نب ىبحي نب هللا دبع :ركبوبأ انثدح 57
 نع «ءابهصلا يبأ نب ناوفص انث «ديمحلا دبع نب ىيحي انث « يعداولا يضاقلا نيسحلا نبا
 هللا لوقي» : هّليَي هللا لوسر لاق :لاق ءرمع نع ءرمع نبا نع «ملاس نع «قيتع نب ريكب
 . «نيلئاسلا يطعأ ام لضفأ هتيطعأ  يتلأسم نع يركذ يدبع لغش اذإ :- لجو زع



 «ةريغملا وبأ انث «ةدجن نب باهولا دبع نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 رمع نع «رابحألا بعك نع «ملاس نب ريهز قراخملا يبأ نع ءورمع نب ناوفص انث :لاق

 ىلع فاخأ ام فوخأ» :لاقف هِيَ هللا لوسر يلإ ّرسأ :لاق  هنع هللا يضر  باطخلا نبا

 . مهريغ ةمألا هذه ىلع فاخأ ام هللاو :تلقف : بعك لاق .«َنيَّلْضُم ةّمئأ ىتمأ

 . كرابملا نبا نع «دامح نب ميعُت هاور *

 .ناوفص نع ء«ديلولا نب ةيقب هاورو *

 نع «ديزي نب بئاسلا ءمرع «ةفيصخ ٠ ديزي نع « يلف ونلا كلملا دع ٠ ديزي انث « يوألا
 نع «ديزي نب بئاسلا نع «ةفيصخ نب ديزي نع « ي بع نب ديزي انث «يسي

 اهؤانغو تحس ةئيقلا نمث» :لاق هي هللا لوسر نأ  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع

 تبن نمف ؛ تحس بلكلا نمثو «بلكلا نمث لثم اهنمثو ؛مارح اهيلإ رظنلاو :مارح

 .(هب ىلوأ رانلاف تحسلا ىلع ُهمحل



 0( هنع هللا ىضر نافع نب نامثع ةبسن ةفرعم» []

 «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نادمح نب رفعج نب دمحأ :ركبوبأ انثدح 68

 قاحسإ نب دمحم نع «هيبأ نع «دعس نب ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرق :لاق يبأ ينثدح
 . فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نب صاعلا يبأ نب نافع نب نامثع :لاق

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 نم جرخ :قاحسإ نبا لاق :لاق هللا دبع نب دايز انث ءفسوي نب ميهاربإ انث «باجنملا
 دبع نب ةّيمأ نب صاعلا يبأ نب نافع نب نامثع يشاجنلا ىلإ هَ هللا لوسر باحصأ
 .[أ/0١ ]١/ فانم دبع نب سمش

 نب ريبزلا انث «يسوطلا يلع نب نسحلا انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح ١-
 «يَصُق نب فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نب صاعلا يبأ نب نافع نب نامثع :لاق راكب

 مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم : هلي هللا لوسر بسنو- ديز : يصق مساو
 ع

 ع 5 و .٠
 تنب ميكح مأ اهمأو «سمش دبع نب بيبح نب ةعيبر نب زيرك تنب ىورأ :نامثع مأو

 . هلل هللا لوسر ةمع 2 هللَع هللا لوسر ىبأ ةمأوت « ءاضيبلا ىهو « مشاه نب بلطملا دبع

 « بيبش نب هللا دبع انث «ورمع نب دمحأ انث «دمحم نب هللا دبع ركب وبأ انثدح 7

 يبأ نيب هللا دبع نع «نيسحلا نب مزاح نع ؛ يبأ انث «ئناه نب ىبحي نب ميهاربإ ينثدح

 .نامثع مأ تملسأ :لاق «سابع نبا نع « هللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع ركب

 د6 د

 .(455 /1) ةباصإلا ,(795؟ )١/ ديرجتلا 4١(. /5) دسألا )١/ ١1586(.« باعيتسالا 400(
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 (هنع هللا ىضر هقّلُخو « هقلَح ةفرعم»

 ميظع «محللا ريثك «ةرّشبلا قيقر «ىنقأ «ُهَسح هجولا قيقد «ضييبأ «ةعبر ناك »

 . نيبكنملا نيب ام ديعب «سيداَرَكلا

 نبا انث ءىسوم نب دسأ انث «ءيسيطارقلا ديزي وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 77

 موي نافع نب نامثع تيأر :لاق ؛داهلا نب دادش نب هللا دبع نع «دوسألا وبأ انث «ةعيهت

 , ةقشمم ةيفوكٌةطيرو ةسمخ وأ مهارد ةعبرأ نمث ظيلغ يندع رازإ هيلع ربنملا ىلع ةعمجلا

 .هجولا نسح «ةيحللا ليوط «محللا برض

 دمحأ انث « نسحلا نب دمحم نب ميهاربإ انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح

 ىلوم هللا دبع يبأ نع «نمحرلا دبع نب دمحم نع ةعيهل نبا انث ء«بهو نبا انث «ديعس نبا

 ةعبرأ نمث ظيلغ يندع رازإ هيلعو ربنملا ىلع نافع نب نامثع تيأر :لاق «داهلا نب دادش

 . هجولا نسح ةيحللا ليوط « مهراد

 انث بويأ وبأ انث ءههتسر نب هللا دبع نب دمحم انث «ناّيح نب دمحم وبأ انثدح 6

 نب فلخ نب ةورعو «نامثع نب ورمع نب ةسبنع نب هللا دبع نب ورمع تلأس : لاق يدقاولا

 ؛ اًقالتخا مهنيب َرأ ملف نامثع ةفص نع-دانزلا يبأ نباو «نامثع نب ورمع نب هللا دبع

 ةيحللا ريبك «ةرشبلا قيقر ءهجولا نسح «ليوطلاب الو ريصقلاب سيل لجر وه :اولاق

 . سأر رعش ريثك ناكو «نيبكنملا نيب ام ديعب «سيداركلا ميظع «نوللا رمسأ ءاهميظع

 ديعس نب ميهاربإ انث «ينيدملا يلع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5

 نسب هللا دبع نب دمحم نع «ديز نب ةماسأ نع « يدقاولا رمع نب دمحم انث « يرهوجلا

 , ""هنسح «ةعبر «ضيبأ ناك :لاقف نامثع فصو هنأ هدج نع هيبأ نع «نامثع نب ورمع

 . نيبكنملا نيب ام ديعب «سيداركلا ميظع ءمحللا ريثك «ةيحللا ريثك «ةرشبلا قيقر «ىنقأ

 )١( هفيرعت ةيادب يف كلذل راشأ امك «هجولا قيقد» :هريدقت ءاطقس هيف نأ بلاغلاو «لصألاب اذك .



 دايز انث ء.قاحسإ نب دمحم انث «لضفلا نب دمحم نب دمحأ :دماح وبأ انثدح 17

 تلخد :لاق «نسحلا ىبأ نب نسحلا نع «مادقملاوبأ معز :لاق ميشه انث «بويأ نبا
 ءهجولا نسح لجر اذإف هيلإ ترظنف «هئادر ىلع اًنكتم نافع نب نامثعب انأ اذإف دجسملا

 .هعارذ ىسك دق رعش اذإو «يردج تاتكن هيتنجوب اذإو

 انث «ىسوم نب دسأ انث «يسيطارقلا ديزي وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .

 «نافع نب نامثع تيأر :لاق «ينزاملا مزح نب هللا دبع نع « يريرجا نع .ردب نب عيبرلا

 يبأ نب نامشع انث «لبنح نب دمجأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح -49
 لمجأ نم هنع هللا يضر نامثع ناك :تلاق « ىسوم مأ نع «ةريغم نع «ريرج انث « ةبيش

 . سانلا

 انث «يقرلا هللا دبع نب نيسحلا انث «ينيطقيلا نسحلا نب دمحم :رفعج وبأ انثدح

 ةريره ىبأ نع «بلطملا نع « هللا دبع نب دمحم نع .ةسينأ ىبأ نب ديز نع «ميح رلادبع

 تلاقف طشم اهدي يفو  نامشع ةأرما - هلم هللا لوسر تنب ةّيقر ىلع تلخد :لاق
 نيدحت فيك» :لاقف ءطشملا اذهب هسأر تلّجر دقو هلي هللا لوسر جرخ :[ب ]١1/

 ىب ىباحصأ هبشأ نم هنإف ؛هيمركأ» :لاق .هبأ اي ''"[لاجرلا] ريخك : تلق (؟هللا دبع ابأ

 . بطنح نب هللا دبع نبا وه بلطملاو «نامثع نب ورمع نبا وه هللا دبع نب دمحم

 :هبيشو هباضخ ىف فلتخاو ©

 سدو رك مع ل نب : ن 2 ١٠ندواذ انث « اب زعْلا دع ١ند دمحتم ٠ هللا دنعانث ءدمحأ ٠ ناملس انثدح_ 5١<

 «يراقلا فوع نب هللا دبع انث «يناسغلا ثراحلا نب رجح انث ءرشب نب ةملس انث ءديشر

 )١( دمحأ مامإلل ةياحصلا لئاضف نم يهو ؛ لا ىف تسيل ةدايزلا )50«.  )5١ىعيطقلا تادايز نم .
 : نم مام نم يه :.



 . ةيحللا ضيبأ نافع نب نامثع تيأر :لاق

 هللا ديبع انث ء«ىسوم وبأ انث «ناميلس نب دمحم انث « نايح نب دمحم وبأ انثدح 79

 نب نامثع نأ ةكيلم يبأ نبا نع « عابس نب ريشب انث ٠ .نافكألا بحاص  نامثع وبأ رمع نبا

 .داوسلاب بضخي ناك نافع

 نبا انث «ىسوم نب دسأ انث «دواد نب مادقملا انث :لاق دمحأ نب ناميلس انثدح 78

 . ةيحللا رفصأ نافع نب نامثع تيأر :لاق «دعس نب نمحرلا دبع نع «بئذ ىبأ

 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءنادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح .-4

 هنع هللا يضر نامثع بضخ ام : تلاق ناي نع «بارغ مأ ينتثدح :لاق «عيكو انث «يبأ

 . طق

 .ٍء 2 2
7 
 03 كك

 اذ :همسا ناكو ,نيترجهلا رجاهو «نيتلبقلا ىلص نمث ناك هنأ ةفرعم»

 (هنع هللا يضر ,نيلفك رجألا نم يتوأف ءامولظم لتتقو «نيرونلا
 «قاحسإ نب لوُلهَب ىلع تأرق :لاق «ةزمح نب ميهاربإ :قاحسإ وبأ انثدح

 -باهش نبا يخأ نبا : ينعي دمحم نع «دمحم نب زيزعلا دبع انث ةزمح نب ميهاربإ انث

 هللا دبع انث ءديمح نب بوقعي انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو

 نب يدع نب هللا ديبع نع «ةورع نع :لاق «يرهزلا نع «ديز نب ةماسأ نع «ىسوم نبا

 ءهلوسرلو هلل باجتسا نمم تنكف قحلاب دمحم ثعب هللا نإ :لاق نامثع نأ «رايخلا

 .اعيمج نيترجهلا ترجاهو ءهب ثعب امب تنمآو

 نب قاحسإ انث ءدمحم نيب هللا دبع انث «دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح 5

 .ح ليمش نب رضنلا انث «هيوهار

 نب ميهاربإ انث «تارفلا نب دمحأ انث «لهس نبدمحم اانث .رمع نب ىلع انثدحو



 كا ةفرعملا باتك فلل

 :الاق ليوطلا ديمح

 نب يدع نب هللا ديبع نع «ةورع نع .يرهزلا نع ءرضخألا يبأ نب حلاص انث

 هلل باجتسا نمم تنك كنإ «نينمؤملا ريمأ اي :تلقف نامثع ىلع تلخد :لاق «رايخلا

 نمم تنك :تلق امك ىنإ :لاق هلي هللا لوسر رهص تلنو «نيتلبقلا تيلصو .هلوسرلو
 . ضار يّنع وهو ُهَِّيَي هللا لوسر يفوتو ءامهيتلك تيلصو «هلوسرلو هلل باجتسا

 . حلاص نع «ديمح نب ميهاربإ ظفل

 ترحجاه :اولاق ؛يرهزلا نع «نيرخآ يف بيعشو ليقعو سنويو رمعم هاورو *

 .نيتلبقلا اوركذي ملو «نيترجهلا

 انث ءدمحم نب راكب انث ,ينيريسلا يلع نب دابع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 777

 انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو

 : ماشه نع ةماسأ وبأ

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع «سوأ نب ةبقع نع نيريس نب دمحم نع :الاق

 . رجألا نم نيلفك يتوأ ءاّمولظم لتف «نيرونلا وذ  هنع هللا يضر نافع نب نامثع :لاق

 نب نابيش ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح
 ملعي ال هنأل نيرونلا اذ :نامثع يمس امنإ :لاق ؛نسحلا نع «ةلاضف نب كرابم انث «خورف
 . هريغ هلع هلل يبن يتنبا ىلع هباب قلغأ دحأ

 ئرقملا ينانشألا لهس نب دمحأ تعمس :لاق «نايح نب دمحم وبأ انثدح 4
 يل لاق : لوقي يفعجلا يلع نب نيسحلا تعمس :لاق ؛نابأ نب رمع نب هللا دبع نع ء يكحي

 يبن يتنبا نيب عمجي مل هنأل ؟نيرونلا اذ :نامثع يمس مل [أ /17/1] يردت ينب اي : يبأ

 . نافع نب نامثع الإ ةعاسلا مايق ىلإ مدآ ندل نم

 سابع انث «لامجلا رفعج نب دمحأ انثدح «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح
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 «ةربس نب لازن نع «نانس يبأ نع «يدادغبلا ىيحي نب ليعامسإ انث «يّقرلا ليعامسإ نبا

 اذ : ىلعألا ألملا يف ىعدي ًقرما كاذ :لاقف نامثع نع هانلأسو «هنع هللا يضر يلع نع

 . ةنحلا يف اَنيِب هِي هللا لوسر هل نمض «هيتنبا ىلع هلي هللا لوسر نتخ «نيرونلا

 (هنفدو هيلع ةالصلاو .هلتقو .هتيالوو .هنس ةفرعم»

 .نونامثو نامث : ليقو «نوعست : ليقف :هنس يف فلتخا ه

 . اموي رشع انثا الإ : ليقو «ةنس ةرشع يتنثا هتيالو تناك

 «ةجحلا يذ نم تضم رشع نامثل : ليقو «قيرشتلا مايأ طساوأ يف ةعمجلا موي لق

 .نيثالثو تس ةنس لوأ :ليقو ءاّمئاص ناكو «نيثالثو سمخ ةنس

 هلتق : ليقو ءهرصم لهأ نم يبيجتلا دوسألا هلتق :ليقف :هلتاق مسا يف فلتخاو ه

 هيلع ففد مث «صقشمب ركب يبأ نب دمحم هأجو :ليقو ءرصم نم «مهيألا نب ةلبج
 ءفحصملا أرمي وهو «هاتبثأ ىتح امهفايسأب هابرضف «ةفيذح يبأ نب دمحمو يبيجتلا

 . [171/ : ةرقبلا] 4 هللا مهكيفكُيَسُف 9 : لجو زع هلوق ىلع همد نم ٌةحضن تعقوف

 ةالصلا يف مدقتملا ناكو «هربق يفخأو ««بكوك شَّح١ يف عيقبلاب تبسلا ةليل نفدو

 داوس هنفدو هيلع ةالصلا يف مهيشغو «مهعبار وه سفنأ ةثالث عم ءمعطم نب ريبج هيلع

 . ةكئالملا مهنأ نوري اوناكف ءاوتبثا مكيلع عور اال نأ :اودونف هنم اوعزف

 ليتقو «ةريخلا ريخو «ةرربلا ريمأ ءفيفعلا ففعتملا ءميحرلا نيللا : ىّمسُي ناك

 دسغُي ملو «هلتقل ةنتفلا فيس لس « لّصفملا تطخ فك لوأ هفك ناك . نيمألاو ؛ةرجفلا

 ليخلا تناك «نيملسملا ءامد نود همدب داجو .اهيف متخي ةعكرب ليللا يبحي نمت ناك .دعب

 هل برض «ةدوقفم تراص اًمولظم نامثع لتق املف «ةدوهشم ةمايأ ىلإ يزاغملا يف قلبلا

 : لاقو ناوضرلا ةعيب يف ىرخألا هفك ىلع هفكب هل عيابو ء.هرجأو «ردب» مهسب ُهِفَم يبنلا

 اعيابم ىرخألا ىلع هيدي ىدحإ حسمف .«كلوسر ةجاحو كتجاح يف نامثع نإ ::براي»

 .هل



 قلخ يذلاب تنمآ : ليقو ءاصلخم هللاب تنمآ : ليقف ,هّتاخ شقن يف فل دخاو ©
 .هالوم «نارمح :هبجاح مساو «نمدنتل وأ نرصبتل :ليقو ٠ ىوسف

 نمف ؛ثانإلا نم نامثو روكذلا نم ةتس ءاسفن ةرشع عبرأ دالوألا نم فلخ ه

 ميرم : ثانإلا نمو .كلملا دبعو ءاديعسو ءديلولاو ءادلاخو ءاّنابأو ءارمع :روكذلا

 . ىرغصلا نابأ مأو «ىورأو ءدلاخ مأو ءورمع مأو «نابأ مأو .ةشئاعو «نامثع مأو

 ةضمح نب ورمع نب بدنج تنب ورمع مأ :مهمأف ميرمو دلاخو نابأو ورمع امأف

 . يسودلا

 . ةريغملا نب سمش ديع نب ديلولا تنب : مهمأ ؛نامثع مأو ديعسو ديلولا امأو

 . ةفيذح نب نصح نب ةنييع تنب نينبلا مأ :همأ كلملادبعو

 .ةعيبر نب ةبيش تنب ةلمر :مهمأ ورمع مأو «ىربكلا نابأ مأو ةشئاعو

 ' ورمع نب صوحألا نب ةصفارفلا تنب ةلئان :نهمأ ىرغصلا نابأ مأو ىورأو دلاخ مأو

 . ةيلعت نبا

 انث ىعازخلا دمحأ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس هدالوأ ءامسأب انثدح ١-

 . هب ءراكب نب ريبزلا

 ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انثدح «نادمح نب رفعج نب دمحأ انثئدح

 نبا وهو لتقف نافع نب نامثع نأ «ةداتق انث «لاله وبأ انث ءىسوم نب نسحلا انث « يبأ

 .[ب ١5/ 7/11 نينامثو نامث وأ نيعست

 « ىلع نب ورمع انث « ىلع نب نسحلا نب دمحم انث «ناّيح نب دمحم وبأ انثدح 7 437

 نبا وهو لتق هنع هللا يضر نافع نب نامثع نأ «ةداتق نع «يبأ ينثدح «ماشه نب ذاعم انث

 راكب نب ريبزلا تعمس :لاق ءزيزعلا دبع نب يلع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -4

 . امئاص ذئموي ناكو «ةنس نينامثو نيتنثا نبا وهو ةعمجلا موي نافع نب نامثع لتق : لوقي
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 انث « سنوي نب جيرس أنث ءبيعش نب دماح انث «نسحلا نب بيبح انثدح 065

 نم موي رخآ يف نامثع لتق :لاق ؛ يبعشلا نع «هيبأ نع «ديعس نب دلاجم نب ليعامسإ
 . ثالثب ىحضلا دعب قيرشتلا مايأ

 نب هللا ديبع ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 47

 . حذاعم

 يلع نب ورمع انث « يلع نب نسحلا نب دمحم انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدحو

 . طسوأ يف لتق نافع نبا نأ ؛نامثع وبأ انث : يبأ لاق :لاق «ناميلس نب "”رمتعم :الاق

 . قيرشتلا مايأ

 :لاق ءحلاص نب هللا دبع انث «بيعش نب بلطملا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 41

 : لاق «ةمرخم نب روسملا نع باهش نبا نع «رمع نب هللا ديبع انث دعس نب ثيللا ينثدح

 1 . ةنس ةرشع يتنث نامثع ةفالخ تناك

 «ةملس نب دامح انث «ةبده انث ,ماصع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -

 . ةنس ةرشع يتنثا نامثعل كسمأ :لاق «ةنيفس نع «ناهمج نب ديعس نع

 . ح يّقرلا دبعم نب يلع انث «دواد نب مادقملا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 4

 انث :الاق . ةيقب انثدح «ىفصم نبا انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو

 سمخ ةنس نامثع لتق :لاق ؛ ليقع نب دمحم نب هللا دبع ينثدح :لاق ورمع نب هللا ديبع

 .نيثالثو

 ىيحي انث ,نارهم نب سابعلا نب لضفلا انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انئدح

 سمخ ةنسل جاحلا ردصم هنع هللا يضر نامثع نينمؤملا ريمأ لتق :لاق ريكب نب هللا دبع نبا

 . نيثالثو

 نامثع لتق :لاق «ريكب نب ىيحي انث «عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١

 نامث : هّنسو «نيثالثو سمخ ةنس مامت ةجحلا يذ نم تلخ ةرشع نامشل ةعمجلا موي

 .خلإ 2١ . .رمتعم انث» هلعلو ءلصألاب اذك )١(



 ةف :رعملا باتك ْ رم

0 

 .ةنس نونامثو

 انث « سنوي نب جيرس انث .بيعش نب دماح انث .نسحلا نب بيبح انثدح 5

 «ةدنك١ نم رادلا جراخ نيذلا نم لخد :لاق ؛ يبعشلا نع «هيبأ نع «دلاجم نب ليعامسإ

 : لاق مث هفيس يدنكلا لتساف نامثع لوح سانلاو «رصم» لهأ نم لجر «بيجت نم

 ةصفارفلا تنب ةلئان تكسمأف نامثع نطب يف هفيس بابذ عضوف «هلاوجرفأف اوجرفأ

 . هلتقف نامثع نطب يف فيسلا ىضمو اهعباصأ فيسلا زحف فيسلا

 . نب مثيهلا انث ناميلس نب دمحم انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح. ؟ +

 لك لاق ء هللا دبع يبأ نب هللا دبع نع «زيزعلا دبع نب ديعس انث ءرهسُم وبأ انث «ناورم

 . يدارملا نامور نب نادوس نامثع

 نب دمحم انث «يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث ةَلَّبِج نب دمحم نب دمحأ انثدح -

 لتق تدهش :لوقي ةنانك تعمس ؛ةحلط نب دمحم تعمس :لاق «نايرلا نب راكب

 لتاق انأ :لوقي ؛نامثع راد لوح فوطي وهو «رصم» لهأ نم ًالجر تعمسو «نامثع

 . سانلا نم دحأ هل ضرعت امف «لثعن لتاق انأ «لثعن

 .ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث «يرابنألا مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح -0

 نويرصملا لخد :لاق ديعس يبأ نع ةرضن يبأ نع «يميتلا ناميلس انث «سنأ نب شيرق انث

 ترطقف مدلا لاسف تبرضف هدي دمف هيلإ اودمف هيف أرقي هرجح يف فحصملاو نامثع ىلع

 . لصفملا تطخ دي لوأ اهنإ امأ :لاقف[ ١537 :ةرقبلا] 4 هللا مهكيفكيسف » : ىلع ةرطق

 نب بوقعي انث ءجارسلا سابعلا وبأ انث ءلضفلا نب دمحم نب دمحأ انثدح 7

 انثدحف : لاق «يبأ انثدحف : لاق «ءناميلس نب رمتعملا انث : لاق .ثعشألا وبأو «ميهاربإ

 .هقنخ مث هقنخف : لاق ءدوسألا توملا :هل لاقي لجر هيلع لخد : لاق ؛ نسحلا نب دمحم

 ددرتي هسفن تيأر ىتح هتقنخ دقل هللاو «هقلخ نم نيلأ اًئيش تيأر ام هللاو :لاقف «جرخ مث

 ش ١ . جرخف : لاق .ناحجلا سفنك هدسج يف

 . ح ىسوم نب دسأ انث ءدواد نب مادقملا انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 نب دمحم نب رمع انث «جارسلا قاحسإ نب دمحم انث « لضفلا نب دمحم نب دمحأ انثو
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 ؛ يح تنب ةيفص ىلوم ةنانك تعمس :لاق «ةحلط نب دمحم انث :الاق ؛ يبأ انث «نسحلا

 نب دمحم [أ/11/1] ىدنأ له : تلقف ةنس ةرشع عبرأ نبا انأو نامثع لتقم تدهش :لاق

 تسل يخأ نبا اي :نامثع لاقف «هيلع لخد هللا ذاعم :لاقف ؟همد نم ءيشب ركب يبأ

 لهأ نم لجر :لاق ؟هلتق نم : ةنانكل تلقف «ءيشب همد نم دني ملو جرخف «يبحاصب

 «متهألا نب ةلبج :هل لاقي ««رصم» لهأ نم : نسحلا نب دمحم نب رمع لاقو ؛«ةرصبلا»

 . ميهألا نب ةلبج : هثيدح يف دسأ لاقو

 بوقعي انث « يفقثلا سابعلا وبأ انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح -

 بانو ينأبنأ :لاق نسحلا انث :لاق ؛نوع نبا نع ةّيلع نبا ليعامسإ انث «ميهاربإ نبا

 لجر ءاج :لاق .نامثع يدي نيب نوكي دعب ناكف  نينمؤملا ريمأ قتع هكردأ نميف ناكو

 ىتح ًالجر رشع ةثالث يف ركب يبأ نب دمحم ءاجو ؛عجر مث بابلا نم علطاف بئذ هنأك
 يتيح لسرأ :لاق هسارضأ عقو تعمس ىتنح اهب لاقف «هتيحلب ذخأف نامثع ىلإ ىهتتا

 ىتح صقشمب هيلإ ماقف هنيعب موقلا نم ًالجر ىدعتسا هتيأر انأف . يتيح لسرأ «يخأ نبا اي

 . هولتق ىتح هيلع -هللاو  ""”اوواغت مث :لاق ؟هّم مث :تلق «هب هأجو

 رماع نب دئرم انث ةبيتق انث «قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح -8

 ةناحير هتنتخ نع .ةصفح يبأ نب ةريغملا ينثدح :لاق ءربج نب موثلك نع «يئانهلا

 باتكلا تلخدأف «باتكب نامثع ىلإ ركب يبأ نب دمحمو «ماوعلا نب ريبزلا ينثعب :تلاق

 يناعبتأ مث ءاهيف ام '"”و يب ىعدأ امو :تلاق ءاَذِإ معنف :لاق مث رظنف :تلاق .هيلع

 يبأ نب دمحم ينلبقتساف جرخأ تبهذف : تلاق ءاَذِإ معنف :لاق مث «هيف رظنف رخآ باتكب

 ةعفد ينعفدف «ركب يبأ نباي هللا كَرَكْذَأ : تلقف بابلا يتداضعب تذخأف «هيلع ًالخاد ركب

 . ليتق يبنج ىلإ نامثع اذإف يسأر تعفرف :تلاق . يلع اًيشغم تعقو

 هللا ديبع نب نيسحلا انث « يلمتسملا ماشه نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 ةشئاع نع «ءاطع نع «جيرج نبا نع «يبراحملا دمحم نب نمحرلا دبع انث «يلجعلا

 ىتح «هنايمه يف هتنانك قلع دق اًفيس اًطْبأتم نامثع ىلع ركب يبأ نب دمحم لخد :تلاق

 )١( برعلا ناسل .«اوعمجت» :يأ )1١5/١51١(.

 .حضاو ريغ قايسلاو لصألاب اذكه (؟)



 ىوهأف «نينمؤملا ريمأ نامثع ينكلو «لثعنب تسل :لاق «لثعن اي :لاقف «هيدي نيب سلج
 ناك كابأ نإف ءاهلجأو كمع ةيحل نع كدي فك « يخأ نباي هم :لاقف هتيحل ىلإ هديب

 لخد مث «هيف مهسلا عرسأف «هجدو نم هبرضف هتنانك نم اصقشم ذخأف بضغف .اهلجُي
 .«فحصملا أرقي وهو «هاتبثأ ىتح امهفايسأب هابرضف ةفيذح يبأ نب دمحمو يبيجتلا
 . [181/ : ةزقبلا] 4 هللا مهّكيفكيَسَف : لجو زع هلوق ىلع همد نم ةحضن تعقوف

 انث يفقثلا ناوفص نب دمحم انث «يجاسلا ايركز انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 0١-

 يبأ نب دمحم قسافلا ذخنأ :لوقي نسحلا تعمس :لاق ؛دلاخ نب ةرق انث «دلاخ نب ةيمأ

 . قرحأو رامح فوج يف لخدأف «رصم» باعش نم بعش يف ركب

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انئثدح -
 ىصوأ ناكو «هنفدو نامثع ىلع ريبزلا ىلص :لاق ةداتق نع «رمعم ابنأ «قازرلا دبع

 ٠ . هيلإ
 ورمع نب يلع انث ءناميلس نب دمحم انث « ناّيح نب دمحم وبأ انثدح 7

 نامثع لتق امل :لاق هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ؛يومألا ديعس نب ىيحي انث «يراصنألا

 ةالصلا نم ينومتعنم نئل :لاقف ةالصلا نم هوعنمف هيلع يلصيل ةفيذح نب مهج وبأ ءاج

 . هتكئالمو هيلع هللا ىلص دقل هيلع

 نب ديبع انث «يقورسملا انث «ناميلس نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح -85

 يف نامثع ثكم :لاق «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ثايغ نب صفحانت «حاّبصلا
 اولصت الو هونفذا : فتاه مهب فته ىتح «هيلع ىلصيال اًنالث احورطم «بكوك شح
 . هيلع ىَلص دق لجو زع هللا نإف ؛ هيلع

 نمحرلا دبع انث «حرسلا نب رهاطلا يبأ نب ورمع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -0

 « نامثع لتق :لوقي اًكلام تعمس :لاق «نوشجاملا كلملا دبع انث «مكحلا نب هللا دبع نبا
 يبأ نب كلام يّدج : مهيف ًالجر رشع انثا هاتأف ءاّنالث نالف ينب ةسانك ىلع اًحورطم ماقأف
 *رييزلا نب هللا دبعو «مازح نب ميكحو [ب ]١17/1/ ىزعلا دبع نب بطيوحو ءرماع



 ىلع لوقي هسأر نإو باب ىلع هولمحف «قح يف حابصم مهعم «نامثع تنب ةشئاعو

 نب ميكح هيلع ىلصف «هيلع ةالصلا يف اوفلتخاف «عيقبلا» هب اوتأ ىتح «قط قط : بابلا

 ينب نم لجر ماقف «هنفد اودارأ مث نمحرلا دبع كش  ىزعلا دبع نب بطيوحوأ «مازح

 ىلإ هب اوتأ ىتح هولمحف «سانلا نربخأل نيملسملا عم هومتتفد نئل هللاو :لاقف 'نزام»

 :ريبزلا نبا اهل لاقف «نامثع تنب ةشئاع تحاص هربق ىف هولد الو .«بكوك شح»

 اهل لاق بارتلا هيلع اووسو هونفد املف «كانيع هيف يذلا ٌنبرضأل تدع نغل هللاوف «يتكسا

 هللا يضر نافع نب نامثع ناكو :كلام لاق «يحيصت نأ كل ادب ام يحيص :ريبزلا '”[نبا]

 . حلاص لجر انهاه ننفديل :لوقيف بكوك شحب رمي كلذ لبق هنع

 :لاق ؛ فسوي نب دمحم نع «دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع انث «يدقاولا انث «يرقنملا بويأ

 ْتَّقَش دقو َةليللا كلت ةصفارفلا تنب ٌةلئان تجرخ :لاق ؛يدنكلا ديزي نب بئاسلا انث
 م صم ا ريرإبا لس سهل

 معطم نب ريبج لاقف ! هآ ! نينمؤملا ريمأ او :.جارس اهعم- حيصت يهو أربدو البق اهبيج

 - ياس

 مهج وبأو مارح نب ميكح : هفلخو ريبج هيلع ىلصف « « عيقبلا ىلإ اوهتناو . جارسلا يئفطأ

 ىف لزنو هاتأرما :ةنييع تنب نينبلا م و «ةلئانو يملسألا مركم نب راينو ةفيذح نبا

 ىتح لاجرلا ىلع هنولدي نينبلا مأو ةلئانو ميكح و ءريبجو مهج وبأو راين : هترفح دح لاجرلا ىلع هنولدُي نينبلا مأو ةلئانو ميكح ناكو «رلبجو مهج وبأو راين : هترف
 .اوقرفتو هربق اوبيغو هيلع ينبو .دحل

/ 

 ح لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح -

 تدهش :لاق «هيبأ نع «خورف نب هللا دبع نب ميهاربإ نع ءزرحم وبأ :زرحم نب بوبحم
 . هئامدب هبايث ىف نفد نامثع

 باهولا دبع انث ءمصاع يبأ نب دمحأ انث ءدمحم نب هللا دبع : ركب وبأ انثدح -.4

 «١ شيبح نب مهس انث « يبحرلا ديزي نب دمحم انث . شايع نب ب ليعامسإ انث 2« كاحضلا نبا

 همجعم يف يناربطلا هاور امك «ثيدحلا قايسل قفاوملا وه تبثأ امو «لصألا نم طقس[ ]نيبام )١(

 )1١9()9/4/1(. ريبكلا



 اولثم حبصي ىتح مكبحاص متكرت نئل : تلق انيسمأ املف :لاق نامثع لتق دهش نم ناكو

 نم داوس انيشغف هانلمح مث «ليللا فوج نم هل انكمأف ««دقرغلا» عيقب ىلإ هب اوقلطناف «هب

 هدهشن انئج انإف اوتبثا مكيلع عورال : دانم ىدانف «هنع قرفتن نأ اندك ىتح مهانبهف هفلخ

 . ةكئالملا هللاو مه : لوقي شيبح نبا ناكف « «مكعم

 انث ءجشألا ديعس وبأ انث «ناميلس نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح 8

 نامثع ناك :لاق «يفقثلا ماشه نب مكحلا نع «يفقثلا رمع نب فسوي نب ديزي نب مساقلا

 . ةرصنلا روصنمو «ةرفكلا لوذخمو «ةرجفلا ليتقو «ةرربلا مامإو «ةريخلا ريخ هّللاو

 يبأ نب ليعامسإ انث «قاحسإ نب دمحم انث ع دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح

 نامثع ركذ :لاق ؛ ماشه نب مكحلا نع «ديعس نب ىيحي نع « ربحملا نب دواد انث .ثراحلا

 .ةرجفلا ليتقو «ةرربلا ريمأو «ةريخلا ريخ متركذ :لاقف «ةمامأ يبأ دنع

 انث ءمساقلا نب دلاخ انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 0١.-.

 ركذ :لوقي ةريره ابأ عمس هنأ ءهدج نع «ةبقع نب ىسوم ينثدح :لاق «دانزلا يبأ نبا

 . هنع هللا ىضر نافع نب نامثع : ىلعي .(هباحصأو

 انث «قاحسإ نب دمحم انث :الاق ؛دماح وبأو « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح 7

 راصنألا نم لجر لتق :لاق «يراصنألا ديبع نب هللا دبع نع «نيصح نع دلاخ انث «ةبيتق

 « هللا لوسر دمحم :لوقي ًاليتق اوعمسف «ىلتقلا يف هوبلطف [أ /18/1] باذكلا ةمليسم موي

 . ميحرلا نيللا نامثع «قيدصلا ركب وبأ

 انث ء.نامثع نب ورمع اانث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 71

 ىتأ :لاق «ريشب نب نامعنلا انثدح : لاق ؛عىناه نب ريمع نع ءرباج نبا نع ءملسم نب ديلولا

 هللا دبع :لوقي وه اذإف ءهيلع تفقوف ءاّبوث هيلع انيجسف ءديز نب ةجراخ :هل لاقي لجر

 . عبرأ تيقبو ناتليل تلخ ةريثك بونذ نع''' وفعي يذلا «ففعتملا فيفعلا «نينمؤملا ريمأ نامثع

 . ح نايفس نب نسحلا انث :لاق ؛نادمح نب ورمع وبأ انثدح -15

 .«اوفعي» : لصألا ىف )١(



 لوأل اهنإ :هدي لجرلا برض نيح نامثع لاق :لاق «ةملس يبأ نع «يرهزلا نع سنوي

 . لصفملا تطخ دي

 ؛حضاو نب بيسم انث «'"نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انئدح -0

 :تلاق نامثع ةأرما نأ «ةملس يبأ نع «يرهزلا نع سنوي نع «كرابملا نبا ينثدح :لاق

 .نآرقلا اهيف أرقي ةعكر يف ليللا يبحُي ناك ءاّماوق اًماوص هومتلتق دقل هومتلتق نئل

 انث «ةيلع نبا انث ءمامه وبأ انث ءقاحسإ نب دمحم انث ءدماح وبأ انثدح .-5

 هولتقت نإ :تلاق نامشع ءاسن نم ةأرما نأ تعي :لاق «نيريس نب دمحم نع «بويأ

 .نآرقلا اهيف عمجي ةعكر يف ةليللا يحي ناك دقف هوكرتتوأ

 هللا دبع ةمقلعوبأ انث «ةبيِنُق انث «يفقثلا سابعلا وبأ انث «هللا دبع نب ميهاربإ انثدح

 ةليللا نيلغأل : يبأ لاق :لاق «يميتلا نمحرلا دبع نب نامثع نع «يورفلا دمحم نبا

 انأ انيبف :لاق هيف تمق ىتح ماقملا ىلإ تصلخت «ةمتعلا انيلص املف :لاق «ماقملا ىلع

 أرقف نآرقلا مأب ًأدبف :لاق «نافع نب نامثع وه اذإف « يفتك نيب هذي عضو لجر اذإ مئاق

 .ال مأ اًئيش كلذ لبق ىلص يردأ الف ؛هيلعن ذخأ مث ءدجسو عكرف «نآرقلا متخ ىتح

 « لهس نب لضفلا انث ءقاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح -

 نم قلبلا ليخلادقفي مل :لاق دمحم نع «نوع نبا نع «ديز نب دامح انث «نافع انث

 . هنع هللا يضر نامثع لتق ىتح يزاغملا

 «سنوي نب دمحم انث «دلخم نب يلع نب دمحأ نب دمحم : هللا دبعوبأ انثدح 8

 تعمس :لاق «دابع نب سيق نع «نسحلا نع «دلاخ نب ةّرق انث «ليعامسإ نب نوراه انث

 نب نامثع ! ؟ةكئالملا هنم ييحتست نمم ييحتسأ الأ» : هَ هللا لوسر لاق :لوقي اًيلع

 .«هنع هللا يضر نافع

 نبا انث «ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح

بع نع «دلاخ وبأ ينربخأ « جيرج
 ؛رمع تنب ةصفح ينتثدح :لاق ؟كديعس يبأ نب هللا د

 .أطخ وهو ليوحتلا ةمالع حل ةدايزب «ح نايفس نب نسحلا» : لصألا يف 010
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 هللَع هللا لوسر ذخأف هل نذأف نامثع نذأتساف موي تاذ يدنع هلي هللا لوسر ناك :تلاق
 نامثع ءاج اًملف كتئيه ىلع تنأو رمعو ركب وبأ ءاج ؛ هللا لوسر اي :تلقف هلّذجتف هّبوث
 .(! ؟ةكئالملا هنم ييحتست نم ييحتسأ الأ» :لاقف !؟تللجت

 نب يلع انث .هيولاخ نب قاحسإ انث «لّدعملا بويأ نب ميهاربإ نب هللا دبع انثدح ١-
 هللا "”ديبع نب ليعامسإ نب رافغلا دبعو «زيزعلا دبع نب ديعس نع «ملسم نب ديلولا انث ءرحب
 ابأ تعمس :لاق ؛ يرعشألا هللا دبع يبأ نع «هللا"” ديبع نب ليعامسإ نع رجاهملا يبأ نبا
 .«مهناميإ دعب موق رفكيس هنإ» :تلق كنأ ينغلب « هللا لوسر اي :تلق :لوقي ءادردلا
 .نامثع لتق لبق ءادردلا وبأ يفوتف :لاق «مهنم تسلو ,لجأ» :لاق

 «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع «ملسم نب ديلولا نع .بعك نب بوقعي هأورو *
 . ليعامسإ نب رافغلا دبعو

 تن

 ( هلي ىبنلا نع هنع هللا ىضر نافع نب نامثع دنسأ ام ةفرعم»

 :[ب ١8/ /1] هبئارغو هثيدح ريهاشم نمف ؛قرطلا ىوس انتم نيتسو اًفين ىور ه

 انث «ةفيلخ نب ةذوه انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -7
 ىلع مكلمح ام :نامثعل تلق :لاق ؛ سابع نبا نع «يسرافلا ديزي نع «يبارعألا فوع

 اوبتكت ملو امهنيب متنرقف نيثملا نم يهو ةءارب ىلإو «يناثملا نم يهو لافنألا ىلإ متدمع نأ
 ناك :نامثع لاقف ؟لوطلا عبسلا يف اهومتعضوو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب :رطس امهنيب
 هيلع لزن اذإ ناكف «ددعلا تاوذ روسلا هيلع لزني وهو نامزلا هيلع يتأي ام ُهَلْيَع يبنلا

 ءاذكو اذك اهيف ركذي يتلا ةروسلا يف اذه اوعض :لوقيف هل بتكي نم ضعب اعد ءيشلا
 ءاذكو اذك اهيف ركذي يتلا ةروسلا يف تايآلا ءالؤه اوعض :لاق تايآلا هيلع تلزن اذإو

 :لاق ءاذكو اذك اهيف ركذي يتلا ةروسلا يف ةيآلا هذه اوعض :لاق ةيآلا هيلع تلزن اذإو

 اهتصق تناكف «نآرقلا رخآ نم ةءارب تناكو «ةنيدملاب لزنأ ام لئاوأ نم لافنألا تناكو

 «ليدعتلاو حرجلا» :كلذك رظناو )١/ 89/ /١80(« يناربطلا مجععم نم هتبثأ امو «دبع» : لصألا يف )١(
 .(555) ةمجرتلا /بيرقتلاو «26 5 /)



 كلذ لجأ نمف ءاهنم اهنأ انل نيبي ملو هِيَ هللا لوسر ضبٌّقف « اهنم اهاننظف اهتصقب ةهيبش

 . لوطلا عبسلا يف اهتعض ةوو « . . . هّللا مسب :رطس امهنيب بتكأ ملو امهنيب تنرق

 .ديزي نع «فوع هب درفت «بيرغ ثيدح اذه ه

 ليعامسإو هَرَدْنَع : رفعج نب دمحمو «ناطقلا ديعس نب ىيحي :رابكلا هنع هاور #

 .ةماسأ وبأو «ةيلع نبا

 فوع انث «ةقيلخ نب ةذوه انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انئدح 7417

 املف «ًاضوتف ءوضوب اعدو نامثع دنع تنك :لاق ؛نارمح ينثدح :لاق « ينهجلا دبعم نع

 (؟ تكحض م نوردتأ» :لاق مث «مّسبت مث ءتأضوت امك هلي هللا لوسر ًأضوت :لاق غرف

 هتالص يف لخد مث هءوضو متأف أضوت اذإ ملسملا دبعلا نإ» :لاق «ملعأ هلوسرو هللا :انلق

 .«بونذلا نم همأ نطب نم جرخ امك هتالص نم جرخ  هتالص متأف

 .قرزألا فسوُي نب قاحسإ : فوع نع هاور #

 نب ذاعم : مهمالعأو نيعباتلا رباكأ نم «نارمح نع «ثيدحلا اذه ىور نممو *

 : ىسيعو «ىسومو «ريبزلا نب ةورعو «نمحرلا دبع نب ةملس وبأو «يميتلا نمحرلا دبع

 رشب وبأ :ملسم نب ديلولاو ءراسي نب ملسمو «ديزي نب ءاطعو لئاو وبأو «ةحلط انبا

 نب دمحمو «حابر يبأ نب ءاطعو «بطنح نب بلطملاو .ملسأ نب ديزو «ءيربنعلا

 «بهوم نب هللا دبع نب نامثعو «راسي نب ناميلسو «يظرقلا بعك نب دمحمو ءردكتملا

 نب عماج ةرخص وبأو ءدهاجمو «نامثع ىلوم :ةراد نب هللا دبعو ءجشألا نب ريكبو

 . نيرخآ يف ؛يرصبلا ميركلا دبعو «دادش

 نب ورمعو «نامثع ىلوم ثراحلا : -نارمح ىوس نافع نب نامثع نع هاورو *

 «نامثع نب نابأو «سابع نبا ىلوم :ةمقلع وبأو «ةدرب نب بيبحو «يدوألا نوميم

 . ةراد نباو «صاعلا نب ديعس نب ورمعو «نامثع نب رمعو

 نب هللا دبع انث ءىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم ىلع وبأ انثدح -4

 :لاق «ريبزلا نب هللا دبع نع «تباث نب بعصم نع «نسحلا نب سمهك انث «ئرقملا ديزي



 2 ةفرعملا باتك 7

50 
4 5 05 0 
2 

 نم هتعمس ثيدحب مكثدحم ينإ : هربنم ىلع بطخي وهو هنع هللا يضر نامثع لاق

 هللَع هللا لوسر تعمس ءمكب نضلا الإ هب مكثدحأ نأ ينعنمي نكي مل هِيَ هللا لوسر

 . «اهراهن ماصيو اهليل ماقي ةليل فلأ نم لضفأ هللا ليبس يف ةليل سرح» :لوقي

 . هلثم .سمهك نع «ردنغ : رفعج نب دمحم هاور **

 .[أ/9١ /1] ةدابع نب حورو «ليمش نب رضنلا كلذكو

 .ح يسلايطلا دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -6

 انث ءنسحلا نب قاحسإ انثدح :لاق «نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدحو

 نأ «نابأ نب نارمح ينثدح :لاق نسحلا ينثدح :لاق بئاسلا نب ثيرح انث :الاق ءملسم

 نم ؛مدآ نبا نع لضفي ءىش لك» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لاق هثدح نامثع

 بساحي باسح وهف كلذ ىوس امو .هنكي تيبو .هتءوس يراوي بوثو .زبخلا فلج

 .(ةمايقلا موي دبعلا هب

 ايندلا نإ : لاقف - سابللا نسح ناكو  ؟ثيدحلا اذهب لمعت ال كلامو : نارمحل ليقف

 . نسحلا نع « ثيرح هب درفت «ميهاربإ نب ملسم ظفل
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 :لاق «ديعس نب ىيحي نع «ديز نب دامح انث « عابطلا نب ىسيع نب دمحم انث «يذمرتلا

 يف نامثع عم انك :الاق «ةعيبر نب رماع نب هللا دبعو «فينح نب لهس نب ةمامأ وبأ ينثدح

 موي نامثع جرخف «طالبلاب نم مالك عمسن ًالخدم انلخد اذإ انكف ءروصحم وهو رادلا
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 ريغب اًسفن لتق وأ :هناصحإ دعب ىنز وأ ,همالسإ دعب رفك لجر : ثالث ىدحإب الإ ملسم

 ينيدب تينمتالو «سفن ريغب اًسفن تلتق الو «مالسإ الو ةيلهاج يف تينز ام هللاوف .«سفن

 ! ؟ينولتقي ملف «مالسإلا لجو زع هللا يناده ذنم الدب
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 '”(هنع هللا يضر بلاط ىبأ نب ىلع ةبسن ةفرعم» [ 4]

 ميدق «ةبارقلا بيرق « هنيد هلئيدو «ةهيبسح هبسحو « هلق هللا لوسر بسن هبسن

 . قحلا ميظع .ةرجهلا

 يبأ مسا
 ىملسب راجنلا نب يدع ينب يف جوزتف ءارجات ةنيدملا مدقي ناك اًمشاه هابأ نأل ةبيش ىمس

 اهجوزف ديبل نب ورمع ىلع لزني ةنيدملا مدق اذإ مشاه ناكو «ديبل نب ديز نب ورمع تنب

 ةزغب تامو ماشلا ىلإ مشاه جرخف ءاهلهأ يف الإ اًدلو دلت ال نأ مشاه ىلع طرتشاو ءهنم

 )١( لصألاب «انلقف» :ةملك ترركت .
 )9( باعيتسالا «(10 31/1)دمحأ دنسم )١//191(« الأسد)4/4١(« التجريد)597/١(؛

 .(001//؟) ةباضإلا



 نيح ءاضيب ةرعش هتباؤذ ىف تناكو «دمحلا| ةبيش هتمسف «بلطملا دبع تدلوو .ههجو نم

 دبع نب بلطملا همع جرخ نأ ىلإ نينس عبس ةنيدملاب ثكمف «ةبيش يمس كلذب :لاقيف ءدلو
 يف سانلاو «ةوحض هفرم وهو ةكم لخدف «[ب ]١4/١/ همأ نم ةيفخ يف هلمحف .فانملا .

 هتعتبا يل دبع :لوقيف ؟اذه نم :اولاقو ءبلطملا نوبحري اوماقف «مهلفاحمو مهقاوسأ

 . بلطملا دبع هب جلف «هرمأب سانلا ربخأ مث «برغيب

 وهو «بدجلا ةنس يف هموقل ديرثلا همشهل امشاه يمسامنإو .ءورمع : مشاه مساو
 . يصق نب فانم دبع نب ورمع

 ءاعمجمو ءاّيصق يمس اغغإو ءاًعمجم اًضيأ ىمسي يصُق ناكو .ديز :يصق مسأو

 راد ىلإ اهب جرخأف «يرذعلا مارح نب ةعيبر يصق مأ تجوزتف يفوت ةرم نب بالك هابأ نأل
 اهياصتقال ءاّيصق هتمس هموق راد نم دعب املف «اريغص يصق اهنباب اهعم تجرخأو هموق
 يف اوددبتف «ةكم حطابأ اولزن شيرق تناكو «هموق ىلإ ةكم ىلإ عجر يصق بش املف ءهب
 ناعتساف «ةكمو تيبلا ةباجح ىلع تلوتسا دق ةعازخ تناكو «لابحجلا سوؤرو اهباعش
 اوفنف «ةعاضق ءايحأ نم مهالاو نمو «ةرذع ينبو «مارح نب ةعيبر ينب همأل هتوخإب يصق

 كلم نم لوأ وهو ءاعمجم يمسف «مهعمجو هموق نيب لزانملا مسقف «تيبلا نع ةعازخ
 : رعاشلا لوقي هيفو «يؤل نب بعك دلو نم كلملا باصأو «شيرق نم

 رهف نم لئابقلا هللا عمج هب اًعمجم اعدي ناك يصق مكوبأ

 يبأ ينثدح لاق «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح -

 :همسا بلاط وبأو «بلاط يبأ نب يلع : مشاه ينب نم نأ ينغلب» : لاق ىللا همحر

 نب فانم دبع نب ورمع :همسا مشاهو « مشاه نب ةبيش : همسا بلطملا دبعو «فانم دبع
 يصق نب ةريغملا :فانم دبع مساو «ديز :همسا يصقو . يصق

 «يصق نب فانم دبع نب مشاه نب دسأ تنب ةمطاف : بلاط يبأ نب يلع مأو ©

 لوأ تناك اهنإ :لاقيو ٠ هلي هللا لوسر اهنفد يلوو «ةنيدملاب تيفوتو ترجاهو تملسأ
 . «يمشاهل تدلو ةيمشاه

 .ح برح نب بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 69



 نبا نسحلا انث ولا .دمحأ ني ناميلس اثدحو

اهايإ اهسبلو ؛هصيعق هللا وسر علخ ىلع مأ ةمطاف ترام: : لاق
 يف عجطضاو ء

 مل اًكيش تعنص كانيأر « هللا لوسر اي :مهضعب لاق بارتلا اهيلع ىوس املف ءاهربق

 يف اهعم تعجطضاو «ةنجلا بايث نم سبلتل ىصيمق اهتسبلأ ىنإ» :لاق . دحأب هعنصت

 يبأ دعب ّيلإ اًعينص هللا قلخ نسحأ تناك اهنإ ءربقلا ةطغض نم اهنع ففخأل اهربق

 .«بلاط

 .ناميلس ظفل

 . مَضُق ابأ : ينكيو « بارت ابأ : ِهْلِلَع ىبنلا هانكو «نسحلا ابأ : ىنكي #*

 ورمع انث «ةبيتق نب نسحلا نب دمحم سابعلا وبأ انث .ميهاربإ نب دمحم انئدح

 نأ «لفون نب ثراحلا نب هللا دبع نع باهش نبا نع سنوي ابنأ «بهو نبا انث ءداوس نبا

 ءادعب باعلا دبع نب سابعلاو . عير بأ نأ هريخأ بلطلا ديع نب ةعيبر نب بلطلاديع

او مرق يس وأ :لاقو ؛هيلع عجطضا مث ىءادر
 حرب يح ياكم م

 .امكنلإ

 نع «قازرلا دبع نع « ميهاربإ نب قاحسإ انث :لاق «دمحأ نب ناميلس انثدح 0١

 انأ : لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب , يلع نأ ؛ديعس نب ىيحي نع «يروثلاو جيرج نبا

 . نسحلا وبأ

 ءمكحلا نب رشب انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح

 دجسملا ىلإ هِيَ يبنلا جرخ : لاق دعس نب لهس نع ءهيبأ نع «مزاح يبأ نب زيزعلا دبع انث

 هلع هللا لوسر لعجف «بارتلا ىلإ صلخ ىتح «هرهظ نع هءادر طقس دق اًيلع دجوف

 هايإ هامس ام ءهنم هيلإ بحأ مسا ناك ام « «بارت ابأ سلجا» :لوقيو هديب هحسمي

 . اهمامتب ةصقلا ركذ ثيح (7946) دواد يبأ ننس نم تبثأ امو «« مويلا» : «لصألا» يف 000



 ]1١/ 56٠١م ١[. لِي هللا لوسر

 دواد نب رافغلا دبع انث «رهاطلا يبأ نب ورمع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7

 : ىنكي ىلع ناك :لاقو هانيع تعمدف اًيلع ركذو «ةيواعم نب ريهز تعمس :لاق «ىنارحلا

 (هنع هللا ىضر هتفص ةفرعم)»

 وبأ انث ءهتسنر نب هللا دبع نب دمحم انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح -5
 هللا دبع نب قاحسإ نع «ةربس يبأ نب هللا دبع نب ركب وبأ انث «يدقاولا انث «يرقنملا بويأ
 ديدش ءمدآ الجر ناك :لاقف «ىلع ةفص نع رفعج ابأ تلأس :لاق «ةورف ىبأ نبا

 وه :لاق ؟ريصق وأ ًاليوط ناك :تلق «علصأ «نطب اذ ءامهميظع نينيعلا ليقث «ةمدألا

 . برقأ رصقلا ىلإ

 نع «قازرلا دبع نع «ميهاربإ نب قاحسإ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 0

 جرخ املف مالغانأو «ةعمجلا ىلإ يبأ عم تجرخ :لاق «قاحسإ وبأ ينربخأ «ليئارسإ

 وه اذإف تمقف :لاق «نينمؤملا ريمأ ىلإ رظناف ءورمع يأ ؛مق :يبأ لاقف «ربنملا دعص ىلع

 امف :لاق « صيمق هيلع سيل «عادرو رازإ هيلع «سأرلاو ةيحللا ضيبأ ءربنملا ىلع مك 0

 .(ال :لاق ؟تنق لهف : قاحسإ ىبأل انلق ءهنع لزن ىتح ربنملا ىلع سلج هتيأر

 .هوحن «قاحسإ يبأ نع «قاحسإ يبأ نب سنويو («رمعمو «يروثلا هاور #

 نب دمحم انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع ركب وبأ انثدح 7

 سأرلا ضيبأ اًيلع تيأر :لاق « ىبعشلا نع «ليعامسإ انث «ديعس نب ىيحي انت «ىنثملا

 . تابيغز هسأر ىلع علصأ «هيبكنم نيب ام تذخأ دق «ةيحللاو

 . هلثم « ىبعشلا نع «لوغم نب كلامو « ىفعجلا رباج هأور

 :لاق ؟يبعشلا مأ ربكأ تنأ : تلق قاحسإ ابأ تلأس :لوقي ةبعش تعمس :لاق «جاجح



 ميظع :انل هفصي ناكو اًيلع قاحسإ وبأ ىأر دقو :لاق «نيتنس وأ «ةنسب ىنم ربكأ ىبعشلا

 . حلجأ «نطبلا

 «ىفقثلا قاحسإ نب دمحم انث «يروباسينلا دمحم نب دمحأ :دماح وبأ انثدح -

 بلاط يبأ نب يلع تيأر :لاق «ريمع نب كلملا دبع نع «ريرج انث «ىسوم نب فسوي انث
 ٠ . ةيحللاو سأرلا ضييأ

 وبأانث «يلع نب رصن انث .ناميلس نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح .8

 . اهجو سانلا نسحأ نم ناكو «ةرفو هل هنع هللا يضر اًيلع تيأر :لاق «كردم انث «دواد

 نب ركب وبأ انث ءمصاع يبأ نب دمحأ انث ءدمحم نب هللا دبع ركب وبأ انثدح

 دوعسم نبال تركذ : لاق «ليفطلا يبأ نع ءورمع نع« ةبعش انث «دلاخ نب ةيمأ انث « عفان

 . فافحلاك هلوح ام نإو ءتسطلاك هسأر ىلإ رت ملأ :لاقف يلع لوق

 «ىنعملا ''”دامح نب فسوي انث ءدمحأ نب نادبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 ريثك علصأ اًخيش ايلع تيأر :لاق «يدراطعلا ءاجر يبأ نع «يبأ انث «ريرج نب بهو انث

 . ةاش باهإ هبناجمب نأك ءرعشلا
 نب رفعج انث «يلصوملا نيسحلا نب دمحأ انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح "7

 تيأر :لاق «ءاجر يبأ نع «مزاح نب ريرج انث .ةساره نب ميهاريإ انث « ليضفلا نب دمحم

 .رمحأ رعشأ اًيلع

 دمحم نب دمحأ انث ءركب يبأ نب بجاح انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 8٠

 اعمس امهنأ لوغم نب كلامو «دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث ءرافغلا دبع نب ورمع انث «يفريصلا

 علصأ «جلبأ رمسأ اعوبرم اًخيش «ربنملا ىلع بطخي بلاط يبأ نب يلع تيأر :لوقي يبعشلا

 . هيبكنم نيب ام '”تألم دق ةيحل هل ؛ةيحللاو سأرلا "”ضيبأ «ناتريفض هل

 نب دمحم نب رفعج انث ءنيسحلا نب دمحأ انث ,.نادمح نب ورمع وبأ انثدح

 . 078550) ةمجرتلا «بيرقتلا» يف وهو «ققحملا هفرعي مل اذلو ««لامح» : عوبطملا يف فحصت )١(

 .«ضأ» : ىلإ لصألا يف تفحصت (؟)
 . «تام» : ىلإ لصألا يف تفحصت ()



 الجر ناك :لاق اًيلع تعني ىبأ تعمس :لاق .ديعس نب مازر انث «ميعن وبأ انث ءليضفلا

 : تلق بيرق نم هتنيبت نإو «مدآل :'''.هيلإ ترظن اذإ تلق تعش نإ ةيحللا ليوط اًميظع

 . مدآ نوكي نأ نم ىندأ رمسأ نوكي نإ

 نب ىلعألا دبع انث «جارسلا سابعلا وبأ انث «لضفلا نب دمحم نب دمحأ انثدح 0

 ةرامع نع «ةبعش انث «ريكب يبأ نب ىيحي انث :الاق «ثراحلا يبأ نب ليعامسإو «لصاو

 [ب ٠١/ /1] ةنيدملا تلخد :لاق «دابع نب سيق نع ؛زلجم يبأ نع « صفح يبأ نبا

 رمع قتاع ىلع هدي اعضاو «ناتريفض هل نادرب هيلع ًالجر تيأرف «فرشلاو ملعلا سمتلأ

 . بلاط يبأ نب يلع :اولاق ؟اذه نم : تلقف

 انث :الاق ىلعي وبأو «شيرحلا وبأ انث هرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 1

 . ةيحللا رفصأ بلاط يبأ نب يلع تيأر :لاق ةلظنح نب ةداوس انث «لاله وبأ انث «نابيش

 . ةدحاو ةرم بضخ دق نوكي نأ هبشيو «هريغ باضخلاب هفصي مل : هللا همحر خيشلا لاق

 «بويأ نب دايز انث «قاحسإ نب دمحم انث ءدمحم نب دمحأ : دماح وبأ انثدح

 : لاق ةيفنحلا نب يلع نبا دمحم نع «رمع يبأ نع «ناملس نب ليعامسإ انث «طابسأ انث

 . كرت مث ةرم ءانحلاب هنع هللا يضر يلع بضتخا

 0 *< ع
 از ميا م

 ,هعيالو ةدمو , لتق نيحو , ملسأ نيح هنس ةفرعم»

 (هنفدو ,هنفكو ,:هلسغو

 نب دمحم انث :الاق «ةلبج نب دمحم نب دمحأو « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح 708

 يبأ نب يلع نأ هثدح نم نع «دوسألا يبأ نع دعس نب ثيللا انث «ةبيتق انث ءقاحسإ

 . نينس نامث نبا وهو ملسأ هنع هللا يضر بلاط

 .ةورع نع« دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا هاور *

 )١( دعس نبا تاقبط يفو «قايسلا يف ةكاكر تلعج امب «تلق» :ةملك انه رركت لصألا يف )/57(:
 مداوه .٠ («مدأ وه»



 يبا نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم : يلع وبأ انثدح 4

 «ةرشع عبرأ نبا هنع هللا يضر يلع ملسأ :لاق «ةريغم نع ءريرج انث « يبأ انث ( ٌةبيش

 .باتكلا ىلإ فلتخي ةباؤذ هل تناكو

 انث «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم اانث .دمحأ نب دمحم : ىلع وبأ انئدح ٠"

 ملسأ :لاق قاحسإ نب دمحم نع هللا دبع نب دايز نع «دايز نب ميهاربإ انث .باجنملا ع

 رمعم نع «قازرلا دبع نع « ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١"

 وهو «بلاط يبأ نب يلع نمآ نم لوأ ناك :لاق «هريغو نسحلا نع «ةداتق ينربخأ :لاق

 . ةرشع تس وأ ةرشع سمخ نبا

 انث « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث :لاق «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ١"

 :نولوقي هتيب لهأو «نينس عست نبا وهو ملسأ اًيلع نإ :لوقي ميعن ابأ تعمس :لاق «يبأ

 . ةرشع ثالث نبا وهو ملسأ

 نيجح انث «يبأ انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 1١

 هنع هللا يضر يلع كله :لاق رفعج يبأ نع «فورعم نع «يلع نب نابح نع «ىنثملا نبا

 .نوتسو سمخ هلو

 نب ميهاربإ انث «زاّرقلا نوراه نب ديزي نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .4

 هللا يضر يلع يفوت :لاق «هيبأ نع دمحم نب رفعج نع «يلع نب ديز نب نيسح انث «رذنملا

 7 .٠ ةنس نيتسو ثالث نباوهو هنع

 نب دمحأ نب هللا دبع انث :الاق «ءدمحأ نب ناميلسو كلام نب ركب وبأ انثدح 6

 يلع نأ يلع نب رمع نب دمحم ينربخأ «جيرج نبا ابنأ قازرلا دبع انث «يبأ ينثدح لبنح

 . ةنس نيتسو عبرأ وأ «ثالث نبا وهو لتق

 « كلملا دبع نب دمحم انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 7



 يفوت :لاق «نيسح نب يلع نب دمحم نع دمحم هركذ : جيرج نبا لاق «قازرلا دبع نع

 . نيتسو ثالث نبا وهو يلع

 نبا انث .مصاع يبأ نب دمحأ ركب وبأ انث هدمحم نب هللا دبع :ركب وبأ انثدح

 نامث نبا وهو يلع لتق :لاق «هيبأ نع دمحم نب رفعج نع نايفس انث ءرمع يبأ
 .(مهنع هللا يضر) نيسحلا نب يلع اهل تامو نيسح اهل لتقو «نيسمخو

 نب دمحم انث ,يفقثلا سابعلا وبأ انث ءدمحم نب دمحأ :دماح وبأ انثدح

 نب رفعج لأسي وهو يلذهلا عمس «ةنييع نب نايفس نع «يلع نب نيسحلا انث «ءالعلا
 . نيسمخو نامث نبا وهو لتق : لاق ! يلع نع دمحم

 يمع انث « نامثع نب دمحم انث ,.نسحلا نب دمحأ نب دمحم : يلع وبأ انثدح "8

 هللا يضر يلع كله :لاق هيبأ نع ءدمحم نب رفعج نع ءانل خيش انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ

 . يدع نب مثيهلا وه خيشلا نإ لاقي :خيشلا لاق .نيسمخو عبس نبا وهو هنع

 «سرشأ نب ةرثوح انث .نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نيب ورمعوبأ انثدح ١"

 نوثالث ةفالخلا» :لاق ُهْليَع يبنلا نع ةنيفس نع «ناهمج نب ديعس نع « ةملس نب دامحانت

 يلع اًنسو «نامثع ةرشع يتنثاو ءرمع ًارشعو ء«ركبوبأ نيتتس كسمأ :لاق مث .«ةنس

 .[أ ]١١/1/ مهنع هللا يضر

 ميعن ابأ تعمس :لاق «يطلملا دمحم نب ليضف انث «دمحأ نب ناميلس انثدح ١-.

 . رهشأ ةعبرأ الإ نينس سمخ هنع هللا يضر يلع ةفالخ تناك :لوقي

 :لاق «جارسلا يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح

 هللا يضر يلع لتُق :لاق «ميعن وبأ انث :الاق ءىسوم نب فسويو بويأ نب دايز تعمس

 . امايأو نيرهش الإ نينس سمخ هتفالخ تناكو «نيعبرأ ةنس ناضمر رهش يف هنع

 نب ركب ابأ تعمس :لاق «مصاع يبأ نب دمحأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 131

 نيعبرأ ةنس يف لتقو «نينس سمخ هتفالخ تناكو «نيعبرأ ةنس يلع لتق :لوقي ةبيش يبأ

 موي تامو «ةعمجلا موي نيرشعو ىدحإ ةليل ناضمر رهش يف « ُهّنكَع يبنلا رجاهم نم



 .دحألا

 يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم : يلع وبأ انثدح -5

 عبس نبا وهو ضبقو «نينس سمخ بلاط يبأ نب يلع يلوو : يبأ لاق :لاق «ةبيش
 .نيتسو ثالث نبا وهو ضبق :نولوقي هتيب لهأو : يبأ لاق ءنيسمخو

 عبس نبا وهو ملسأ هنع هللا يضر اًيلع نإ :لوقن نحنو :نامثع نب دمحم لاق

 هتيب لهأو «ةنس نيثالث هني يبنلا دعب شاعو «ةنس نيرشع هني يبنلا بحصو ءنينس
 .ةنس ةرشع ثالث نباوهو ملسأ :نولوقي

 :لاق بويأ وبأ انث ءهتسر نب هللا دبع نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح "6

 ةنس «ةعمج ةليل ناضمر نم ةرشع عبس ةليل هنع هللا يضر يلع لتق :لاق «يدقاولا انث

 . هنفد يمع دقو ةفوكلاب نفدو «هموي نم تامو نيعبرأ

 نب ورمع :ةيمأ وبأ انث «رابألا يلع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5

 ضبق :لاق «دشار نب ليعامسإ انث «يفئارطلا نمحرلا دبع نب نامثع انث «ينارحلا ماشه

 نب هللا دبعو نيسحلاو نسحلا هلسغو نيعبرأ ةنس يف ناضمر رهش يف هنع هللا يضر يلع

 . تاريبكت عست نسحلا هيلع ربكو «صيمق اهيف سيل باوثأ ةثالث يف نفكو «رفعج

 دمحم انث «دمحأ نب هللا دبع نب دمحم انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 87

 ورمع نع «يقرلا دمحم نب ضايفلا انث «يثدحلا ةرارز نب ورمع انث .باطخ وبأ رشب نبا

 هيبأ نع « هللا دبع نب بيبح نب نمحرلا دبع نع «فنخم يبأ نع «يراصنألا ىسيع نبا

 مالسلا مكيلع أرقأ :لاق «هتيصو نم هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع غرف امل :لاق

 هيلع هللا ةمحر هللا هضبق ىتح هللا الإ هلإ ال :الإ ءيشب ملكتي مل مث «هتاكربو هللا ةمحرو

 ربكو «نسحلا هيلع ىلصو «رفعج نب هللا دبعو نيسحلاو نسحلا هانبا هلسغو هناوضرو

 .رحسلا يف نفدو «صيمق اهيف سيل باوثأ ةثالث يف نفكو «تاريبكت عبرأ هيلع

 انث ءورمع نب ليعامسإ انث «ريصن نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح <

 هللا يضر يلع ىلع يلع نب نسحلا ىَلص :لاق «ديلولا نب مساقلا نع «حلاص نب نسحلا
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 («لوتقم هنأ هايإ ُهْنْيَع ىبنلا مالعإ ةفرعم)

 نايفس انث «يديمخلا انث ىسوم نب رشب انث ءدمحأ نب دمحم :يلع وبأ انثدح "8

 نيأ : يل لاقف زرغلا يف يلجر تلخدأ دقو مالس نب هللا دبع يناتأ :لوقي اًيلع تعمس

 : ىلع لاق «فيسلا بايذ اهب كبيصيل اهتئج نإ كنإ امأ :لاقف «قارعلا :تلقف ؟ديرت

 . هلوقي هلبق هيَ يبنلا تعمس دقل هللا باو

 لثمب ثدحي براحم لجر :تلقو هنم تبجعتف دف :لوقي ىبأ تعمس :برح وبأ لاق

 .هسفن نع اذه

 نب نسحلا انث [ب ]١١/11/ ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح ٠

 يبأ نب ةلاضف نع «ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع «دشار نب دمحم انث ء«بيشأالا ىسوم

 هللا يضر بلاط يبأ نب يلعل ادئاع عبني ىلإ يبأ عم تجرح :لاق «يراصنألا ةلاضُف

 الإ كلي مل تم ولو لزنملا اذهب كميقي ام : يبأ هل لاقف لقث ىتح اهب اضيرم ناكو «هنع

 اولصو كباحصأ كيلو كلجأ كباصأ نإف ؛ةنيدملا ىتأت ىتح لمتحا ؟ةنيهج بارعأ

 ءاذه ىعجو نم اًثيم تسل ىنإ : ىلع لاقف ءردب باحصأ نم ةلاضف وبأ ناكو 2 كيلع

 :لاق «هتيحح ينعي هذه بضخي مث ءرّمْؤَأ ىتح تومأ ال نأ يلإ دهع ُهَلكَي هللا لوسر نإ

 مساقلا انث «رابألا يلع نب دمحأ انث ,ملس نب رفعج نب دمحأ :ركب وبأ انئدح ١

 تنك : لاق ليفطلا ىبأ نع «ةفيلخ نب رطف نع «بعصم نب ةمحر انث «ىئاطلا ىسيع نبا

 سبحيام :لاق مث هئاطعب هل رمأف «مجلم نب نمحرلا دبع هاتأف بلاط يبأ نب يلع دنع

 هللا يضر يلع لاق مث «هتيحل ىلإ أموأو ؟هذه نم هذه بضخي اهالعأ نم اهبضخي نأ اهاقشأ



 كيداوب لح اذإ لتقلا نم عزجت الو كيتآ توملا نإف توملل كميزايح ددشا

 نيدلا بوسعيو «نينمؤملا ريمأ : هلاوحأ نم ةقتشملا هيماسأ نمو : خيسشلا لاق

 «شارفلا وذو «نينرقلا وذو «نيتناحيرلا وبأو «نيكرشملاو كرشلا ديبمو «نيملسملاو

 .دلبلا ةضيبو « ةنيدملا بابو «دهاشلاو «ىعاولاو .يداهلاو

 انث «ةبيتق انث ءقاحسإ نب دمحم انث «ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ انثدح 7

 لاق هَ هللا لوسر نأ دعس نب لهس ينربخأ :لاق مزاح يبأ نع نمحرلا دبع نب بوقعي

 هبحيو .هلوسرو هللا بحي ؛هيدي ىلع هللا حتفي ًالجر اًدغ ةيارلا هذه نيطعألو :ربيخ موي

 . ةيارلا هاطعأف اًيلع اعدف ,«هلوسرو هللا

 نب دابع انث « يفنحلا نادمح نب سابعلا انث ءلاسعلا يضاقلا دمحأ وبأ انثدح 77

 نمحرلا دبع نع «ةورف يبأ نع «ناميلس يبأ نب كلملا دبع نع «مشاه نب يلع انث «بوقعي
 ًالجر مهيلإ ثعبأس ينإ امأ» :ربيخ موي هَ هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «ىليل يبأ نبا

 ««اًيلع يل اوعدا» :لاقف ,«هيلع هللا حتفي ,هلوسرو هللا هبحيو .هلوسرو هللا بحي

 :لاقو ةيارلا هاطعأو «ءافشلاب هل اعدو هنيع يف لفتف ءائيش رصبي ال دمرأ داقي هب ءيجف

 . مهلوأ ىلع حتف ىتح هباحصأ رخآ هب قحل امف «(هّللا مسب ضماد

 هنع ىور «ةقث ٠ يفوك «ينهجلا ملاس نب ملسم وه اذه ةورف وبأ :يضاقلا لاق ©

 . ةبعشو يروثلا

 « ةعامس نب نسحلا نب دمحم انث «يرتستلا قراخملا نب دمحأ نب نيسحلا انثدح

 نبا نع ؛ةمركع نع «ةميذب نب يلع نع «دشار نب ىسيع انث «.كاحضلا نب مساقلا انث
 بتاع دقلو ءاهفيرشو اهريمأ يلع ناك الإ نآرقلا يف ةروس ىلاعت هللا لزنأ ام :لاق سابع

 . اريخ الإ يلعل لاق امو ءدمحم باحصأ ىلاعت هللا

 وبأ انث «مثيهلا نب دمحأ انث «يلع نب دمحأ نب دمحم :هللا دبع وبأ انثدح 0

 اًيلع تعمس :لاق « يعبر نب ةيابع نع « فيرط نب ىسوم نع .ةفيلخ نب رطف انث «ميعن



 .ةملظلا بوسعي لاملاو «نينمؤملا بوسعي انأ :لوقي

 نب ميهاربإ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب دمحم انثدح 1
 يبأ نب ملاس نع «ىشعألا ةريغملا نب نامثع انث «سباع نب يلع انث ءنوميم نب دمحم

 «بهذ هيدي نيبو ةبحرلا يف هنع هللا يضر يلع ىلع تلخد :لاق ؛رعسم يبأ نع .دعمجلا
 اذهبو «نونمؤملا زولي يب : لاقو «نيقفانملا بوسعي اذهو «نينمؤملا بوسعي انأ :لاقف

 .نوقفانملا ذولي

 دمحم انث [أ /77 ]١/ «ىسوم نب سنوي نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 37

 نع «دعس نب بعصم نع مكحلا نع «شمعألا نع «ةناوع وبأ انث «ىلعملا نبا نسحلا نبا
 : لوقي سرفلا محمحي امك محمحجي لعجف ردب موي زراب اًيلع تيأر :لاق هيبأ

 ينج ينأك ليللا حنحتس ينس ثيدسح نيماع لزاب

 يىمأ ىنتدلواذهلشمل

 : امد هفيس بضخ ىتح عجرامف :لاق

 نب دمحأ انث :الاق ءفاوصلا ىلع وبأو «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 4

 نإ ىبنذ ام :امهنع هللا ىضر ىلعل نامثع لاق :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «قاحسإ

 هللا ديبع انث «ثراحلا نب ناميلس نب دمحم انث «نسحلا نب دمحم : رحب وبأ انثدح 8

 «يدسمألا هللا دبع نب دابع نع .ورمع نب لاهنملا نع ءحلاص نب ءالعلا انث « ىسوم نبأ

 يدعب اهلوقي ال ربكألا قيدصلا انأو ءهلوسر وخأو هللا دبع انأ :لوقي اًيلع تعمس :لاق

 انث ءمانغ نب ديبع انث .نيصح يبأ نب دمحأ نب ميهاربإ :مساقلا وبأ انثدح ٠" . 0 ا . 0 53

 نع « ىسيع هيخأ نع «ىليل يبأ نبا نع « عيمج نب ورمع انث. .نمحرلا دبع نب نسحلا



 بيبح :ةثالث نوقيدصلا» : ُهّتلَع هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع

 .«مهلضفأ وهو بلاط يبأ نب يلعو ,نوعرف لآ نمؤم ليبزحو «نيساي لآ نمؤم راجنلا

 نبدمحم اانث :الاق «نادمح نب رفعج نب دمحأو «دالخ نب ركب وبأ انثدح "1

 تعمس :لاق رباج نع «هيبأ نع « رفعج انث «ةفحجلا قيرغ ىسيع نب دامح انث « سنوي

 «نيتناحيرلا ابأ كيلع مالس» : ثالئب هتوم لبق بلاط يبأ نب يلعل لوقي ُهْنِيي هللا لوسر

 .«كيلع يتفيلخ هللاو ؛كانكر ُدَهْنَي ليلق نعف ؛ايندلا نم ىتناحيرب كيصوأ

 « هلي هللا لوسر يل لاق يذلا ينكر دحأ اذه : يلع لاق هِي هللا لوسر ضبق املف :لاق

 . هلع هللا لوسر يل لاق يذلا يناثلا ىنكر اذه : ىلع لاق اهنع هللا ىضر ةمطاف تتام املف

 دامح انث «يسلايطلا ديلولا وبأ انث «ملسم وبأ انث ريبكلا دبع نب قوراف انثدح "5

 «ليفطلا يبأ نب ةملس '''[نع] « ميهاربإ نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب

 , اهينرق وذ كنإو ,ةنجلا يف زنك كل نإ يلع اي» : ُهِّلَي هللا لوسر ىل لاق : لاق ىلع نع

 .«ةرخآلا كل تسيلو :ىلوألا كل نإف :ةرظنلا ةرظنلا عبتت الف

 انث «٠ يشيعلا هللا ديبع انث «رابألا يلع نب دمحأ انث ءملس نب رفعج نب دمحأ انثدح

 . ءاوس هلثم «دامح

 سابع نبا نع «دوميم نب ورمع نع ءجلب يبأ نع «ةناوع يبأ نع «ةناوع يبأ بحاص

 هلع هللا لوسر نومري نوكرشملا ناكو «هبوثب ىجستو هلي هللا لوسر شارف ىلع يلع مان :لاق
١ 

 سس

 « هللا لوسرب تسل :لاقف هسأر يلع جرخأف هللا لوسر يأ :لاقف هنع هللا يضر ركب وبأ ءاجذإ

 نومري نوكرشملا ناكف هعم لخدف هِي هللا لوسر ىتأف «نوميم رئبب هِي هللا لوسر كردأ

 دقو ءروضنت تنأو روضتي الف دمحم يمرن انك انإ :اولاق حبصأ املف ءروضتيف اًيلع

 . كنم كلذ انركنتسا

 ىيحي نب دمحأ انث «يرتستلا قاحسإ نب نيسحلا انث : لاق «ىناربطلا انثدخ "5:

 )١( باوصلا وهو (7//79) يمرادلا ناس نم هتبثأ امو «نب» : لصألا ىف .



 نب ءاطع نع «يورهلا عايب ملسم نب ذاعم انث «ينرعلا نيسح نب نسح انث «يفوصلا
 موق لكلو رذنم تنأ امّنِإ» : تلزن امل :لاق سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «بئاسلا
 ,يلع اي يداهلا تنأ» :لاقف يلع بكنم ىلإ هديب أموأ [ب /7[17/11 : دعرلا] 4 داه

 .(يدعب نم يدتهملا يدتهي كب

 ميهاربإ نب قاحسإ انث ءيسدقملا دمحم نب دمحأ نب يلع نسحلا وبأ انثدح 6

 : هلم يبنلا لاق :يلع لاق ١7[ :ةقاحلا] 4ةيعاو نذأ اهيعتو 9 :هلوق يف يلع نع
 . ىلع اي كنذأ اهلعجي نأ هللا توعد»

 وبأ انث «يلجبلا ورمع نب ليعامسإ انث «ةلئان نب ميهاربإ انث : يناربطلا انثدح 71

 «ناتايآو ةيآ هيف تلزن دقو الإ شيرق نم دحأ ام :لوقي وهو بلاط يبأ نب يلع تعمس

 موقلا سوؤر ىلع ينلأست مل ول هّللاو مأ :لاق مث بضغف :لاق ؟كيف لزن امف : لجر لاقف

 هَبر نم ةنيب ىلع ناك نمفأ إ» :أرق مث ؟سنويو دوه '''ةروس أرقت له :لاق مث «كتثدحام

 .دهاشلا انأو «هبر نم ةنيب ىلع هلي هللا لوسر [ 177: سنوي] 4 هنم دهاش هولتيو

 انك «يشكلا ملسم وبأ انث :الاق «ىباطخلا قورافو «دالخ نب ركب وبأ انثدح "1

 و 8 ها
 يلع نع «يحبانصلا نع «ليهك نب ةملس نع «كيرشانث «يمورلا نب رمع نب دمحم

 .«اهباب ىلعو ملعلا ةئيدم انأ» : هيَ هللا لوسر لاق :لاق

 ل اهاخأ دو دبع نب ورمع تخأ هتثر «دلبلا ةضيب ةكمب ىمسي هنع هللا يضر يلع ناكو

 : تلاقو بلاط ىبأ نب ىلع هلتق

 دبألا رخآ هيلع ىكبأ تلزام هلتاق ريغورمع لتاق ناك ول

 دلبلاةضيباًهدق ىعدي ناك نم هب باعياال نم هلتاق نكل

 . «ةروس# ةملك لصألا يف رركت )000(



 الو اهل جوز ال اهدحو يه يتلا ةضيبلاك فرشلا نم هدرفت :دلبلا ةضيب اهلوقب تدارأ

 . لثم

 سمخو ءاركذ رشع ةعبرأ ءادلو نيرشعو عست نع هنع هللا يضر ضبقو «

 . هلع هللا لوسر تنب ةمطاف مهمأ موثلك مأو بنيزو «نيسح او نسحلا : ىثنأ ةرشع

 دمحمو رفعجو نامثعو هللا دبعو ركب وبأو رمعو ربكألا سابعو «ربكألا دمحمو

 ةيقرو ىربكلا ةيقرو ىرغصلا موثلك مأو ىرغصلا بنيزو ىيحيو رغصألا سابعو رغصألا

 ةسيفنو ةمامأو ةملس مأو ةنوميمو «ئناه مأو ةنامجو ةجيدخو ماركلا مأو ىرغصلا

 .ةلمرو

 . ءابس اهباصأ ةيفنحلا نب ةملسم نب سبق نب رفعج تنب ةلوخ :ربكألا دمحم مأ

 . يعبر نب كلام نب دلاخ نب دوعسم تنب ىليل :ركب يبأو هللا ديبع مأو

 ةعيبر نب دلاخخ نب مازح تنب نينبلا مأ : مهمأ هللا دبعو رفعجو نامثعو ربكألا سابعو

 . ةعصعص نب رماع نبا

 نب دلاخ اهابس ءابس اهباصأ ةبتع نب ريجب نب ةعيبر تنب ةبيبح مأ :امهمأ ةيقرو رمعو

 . مشج ينب نم ديلولا

 .دلو مأ :امهمأ رغصألا دمحم و رغصألا سابعو

 . ةيمعثلا سيمع تنب ءامسأ : همأ ىيحيو

 يلع دالوأ رئاسو «يفقثلا دوعسم نب ةورع تنب ديعس مأ :امهمأ ةلمرو نسحلا مأو

 . رفعج مأب ىنكت ةنامجلا تناكو .ىتش دالوأ تاهمأل

 .ربنق هالوم هبجاح ناكو «هل بقع ال «يلع هيبأ لبق اريغص يفوت يلع نب ىيخيو

 . «هدبع ىلع كلملا هللا» :هتاخ شقنو ه
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 هللا» : يلع متاخ يف ناك :لاق رفعج يبأ نع «رباج نع «حلاص نب نسحلا انث ءورمع

 .[أ/717 ]1١/ «كلملا

 2 ام مام مع

 ع يبنلا نع نيئمؤملا ريمأ دنسأ ام ةفرعم»

 : هبئارغو هثيدح ريهاشم نمف «قرطلا ىوس اًفينو ةئامعبرأ :نوتملا نم ىور

 :الاق «ةماسأ يبأ نب ثراحلاو «جرفلا نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح .4

 ءرفعج نب هللا دبع نع «هيبأ نع ةورع نب ماشه انثدح «ةسانك نب هللا دبع نب دمحم انث

 ,ميرم اهئاسن ريخ» : هلم هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع

 .(ةجيدخ اهئاسن ريخو

 دمحمو جيرج نباو رمعم : مهنم «مالعألاو ةمئألا ماشه نع هاور ثيدحلا اذهو #

 ءرهسم نب يلعو ةدبعو «عيكوو «ةيواعم وبأو ريم نباو «ةماسأ وبأو «قاحسإ نبا

 . مهريغو «ليمش نب رضنلاو ءايركز نب ليعامسإو

 مصاع وبأ انث « سنوي نب دمحم انث « يلع نب نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح

 اًقراش تبصأ :لاق يلع نع هيبأ نع نيسحلا نب يلع نع «باهش نبا نع « جيرج نبا نع

 نأ ديرأ انأو ءراصنألا نم لجر بايب امهتخنأف اًفراش هتيم هللا لوسر يناطعأو .ردب موي

 يفو عاقنيق ينب نم لجر يعمو «ةمطاف ةميلو ىلع امهب نيعتسأ ارخذإ انمهيلع لمحأ

 : لوقت ىهو هيلغت ةليقو « بلطملا دبع نب ةزمح تيبلا

 ءاونلا فرشلا اذ ةزمح ايالأ

 امهدابكأ نم ذخأو امهرصاوخ رقبو ءامهتمنسأ بجف امهيلإ فيسلاب ةزمح جرخف

 ىتح ةثراح نب ديز هعمو يشمي جرخف .هتربخأف هيي ىبنلا تيتأف ءاًعيظف ًارظنم تيأرف



 ا لوسر عجرف «يئابآ ديبع متسلأ :لاقف هسأر ةزمح عفرف هيلع ظيغتف ةزمح ىلع فقو هلل

 . ىرقهقلا يشمي هّْْكَع

 ِ . مصاع يبأ نع «ىسوم وبأو «ينيدملا نب يلع هاور

 . جيرج نبا نع «قازرلا دبع هاورو *

 نب سنوي نع «بهو نب هللا دبعو «ديعس نب ةسبنعو كرابملا نب هللا دبع هاورو #

 .ديزي

 . ""”هنويعو يلع ثيدح حاحص نم اذهو *

 انث ماوعلا نب دمحأ نب دمحم انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم ركب وبأ انثدح "9

 يبأ نب نمحرلا دبع نع «ةرم نب ورمع نع «بشوح نب ماوعلا هربخأ «نوراه نب ديزي

 نيبو ينيب هلجر عضو ىتح هيلع هللا لوسر اناتأ : لاق هنع هللا يضر يلع نع «ىليل

 نيثالثو اًنالثو «ةحيبست نيثالثو اًنالث :انعجاضم انذخأ ذإ لوقن امانمّلعف «ةمطاف

 ةليل الو : لجر هل لاقف .دعب اهتكرت امف : يلع لاق «ةريبكت نيثالثو اًعبرأو «ةديمحت
 . نيفص ةليل الو : لاق ؟نيفص

 مل ورمع ثيدحو ءاذه نم متأ ىليل يبأ نبا نع «دهاجسمو «ةبيع نب مكحلا هاور *

 . ماوعلا الإ هنع هوري

 نب ثيشو «يلهابلا ةمامأ وبأ هنع هللا يضر يلع نع ثيدحلا اذه ىور نمو #

 هللا دبعو دبع نباو ةرامعو «يناملسلا ةديبعو «ئناه نب ئناهو «ميرم نب ةريبهو « يعبر

 . ميرم وبأو بئاسلا نب ءاطع وبأ بئاسلاو يدهنلا ىلعم نبا

 انث «ةدابع نب حور انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انئدح 7

 هللا دبع نع «داهلا نب دادش نب هللا دبع نع «يظرقلا بعك نب دمحم نع «ديز نب ةماسأ

 .لصألاب اذكه )١(



 : لوقأ نأ برك ىب لزن اذإ هلي هللا لوسر ىنملع :لاق هنع هللا يضر يلع نع «رفعج نبا

 بر هلل دمحلاو ؛ميظعلا شرعلا بر هللا كرابتو هللا ناحبس  ميركلا ميلحلا هللا الإ هلإ الد

 .(نيملاعلا

 ثيللاو «ئراقلا نمحرلا دبع [ب /77 1١1/ نب بوقعيو لالب نب ناميلس هاور *

 نب نابأو «يظرقلا بعك نب دمحم نع «نالجع نب دمحم نع : مهلك دعس نبا

 . حلاص

 نب بويأ انث ءيذمرتلا ليعامسإ وبأ انث ءدلخم نب يلع نب دمحم انثدح "07

 .ح ناميلس نع «سيوأ يبأ نبا ينعي ركب وبأ انث «ناميلس

 نمحرلا دبع نب بوقعي انث «ةبيتق انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدحو

 . ح ئراقلا

 نب ثيللا انث ءىيحي نب بيعش انث «لهس نب ركب انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 نع ءداهلا نب دادش نب هللا دبع نع «بعك نب دمحم نع .«نالجع نبا نع : مهلك ءدعس

 نم نهاقلت هنأ ركذيو نهب نهرمأيو تاملكلا ءالؤه هتانب ملعُي ناك هنأ ءرفعج نب هللا دبع
 هلإ ال» :هب دتشاو رمأ هبرك اذإ نهلوقي هللَي هللا لوسر نإ :لاق اًيلع نأو بلاط يبأ نب يلع

 هلل دمحلاو ,ميظعلا شرعلا برو ,نيملاعلا بر هللا كرابت هناحبس ,ميلحلا ميركلا هللا الإ

 .«نيملاعلا بر

 .هوحن دادش نبا نع «حلاص نب نابأ هاورو *

 .دمحأ نب ناميلسو «يضاقلا قاحسإ نب دمحمو «يباطخلا قوراف انثدح

 نب راتخملا انث ,دامح نب لهس :لالدلا باتع وبأ انث «رذنملا نب ىيحي نب دمحم انث :اولاق

 : هلع هللا لوسر لاق : لاق «هنع هللا يضر يلع نع ءهيبأ نع « يميتلا نايح يبأ نع « عفان

 هللا محر ,ةرجهلا راد ىلإ ينلمحو .هلام نم الالب قتعأو .هتنبا ينجّوز ءركب ابأ هللا محر»

 هنإ .نامفع هللا محر «قيدص نم هل امو قحلا هكرت ارم ناك نإو قح لا لوقي رمع



 . «راد ثيح هعم قحلا ردأ مهللا ءاّيلع هللا محر ,ةكئالملا هنم يحتستل

 يلع نب ورمع :تابثألا ءامدقلا نم هنع هب ثدحو «دامح نب لهس هب درفت *#

 . يفريصلا

 دمحم نب هللا دبع انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح هه

 نع « يلع نب رمع نب يلع نع «نيسحلا نب يلع نب ديز نب نيسح ينثدح ءملاس نبا

 يبأ نب يلع نع « يلع نب نيسحلا نع «نيسحلا نب يلع نع «هيبأ نع «دمحم نب رفعج

 ىضريو «كبضغل بضغي ىلاعت هللا نإ ةمطاف ايد :لاق هنأ هِيَ يبنلا نع «بلاط

 .(كاضرل

 . هِيَ يبنلا ىلإ يهتني ىتح مهفلس نع مهفلخ «ةبيطلا ةرتعلا ثيدحلا اذه ةياورب درفت #

 ينارهزلا رحب نب ديمحلا دبعانث «يشكلا ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدح .-17

 لاق :لاق يلع نع ؛ةفيحج يبأ نع «يبعشلا نع «نايب نع هللا دبع نب دلاخ انث « يفوكلا

 (''[ىتح] ,مكراصبأ اوضغ عمجلا لهأ اي :ليق ةمايقلا موي ناك اذإ» : هِي هللا لوسر

 .«تاورضخ ناتطير اهيلعو رمتف ,.دمحم تنب ةمطاف رمت

 ةحلط نب دامح نب ورمع انث «زيزعلا دبع نب يلع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 ايلع نأ «سابع نبا نع «ةمركع نع «برح نب كامس نع «رصن نب طابسأ انث «دانقلا

 ىلع متبلقنا لق وأ تام نِإفَأط :لوقي لجو زع هللا نإ : هللَع هللا لوسر ةايح يف لوقي ناك

 هللاو هللاو « هللا اناده ذإ دعب انباقعأ ىلع بلقنن ال هللاو 4 :نارمع لآ] 4 مكباقعأ

 همع نباو هيلوو هوخأل ينإ هللاو «تومأ ىتح هيلع لتاق ام ىلع نلتاقأل لتق وأ تام نئل

 . ينم هب قحا نمف «هثراوو :

 )١( ثيدحلا نم ةدايزلاو «لصألا يف تسيل )0717371 .



 «ىميتلا دمحم وبأ هللا ديبع نب ةحلط ةفرعم» [0]

 20(هنع هللا ىضر هتافوو ةهنسو ,هتفصو «(هتبسنو ,هتينكو

 دمحم نب هللا ديبع انث «رابجلا دبع نب دمحأ انث «ةزمح نب قاحسإ وبأ انثدح "4

 ىيحي نب ةحلط انث «ةحلط نب ىسوم نب نارمع نب دامح نب نمحرلا دبع انث « ةشئاع نبيا

 ابأ ايد :لاقف هلي يبنلا ىلع تلخد :لاق هللا ديبع نب ةحلط نع «هيبأ نع ةحلط نبا

 ]1/١5/١[. دمحم

 رذنملا نب ميهاربإ انث «يرتستلا ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح 4

 نب ةحلط مدقو :باهش نبا لاق :لاق « ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم انث « يمازحلا

 هلع هللا لوسر ملكف «ردب نم عجر امدعب ماشلا نم بعك نب ورمع نب نامثع نب هللا ديبع
 :لاق ؟ هللا لوسر اي يرجأو :لاق «كمهس كل» : هّلِفَع هللا لوسر هل لاقف ءهمهس يف

 .«كرجأو»

 انث «يبأ انث «ينارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ء دمحأ نب ناميلس انثدخ .

 نب ورمع نب نامشع نب هللا ديبع نب ةحلط :لاق ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا

 .ةرم نب ميت نب دعس نب بعك

 نب دمحأ ىنثدح «قاحسإ نب دمحم انث ءدمحم نب دجحأ دماح وبأ انثدح 0١"

 نب هللا ديبع نب ةحلظ :ىميتلا ةشئاع نبا ىلع ىلمأ :لاق «يملسلا دلاخ نب فسوي

 . يؤل نب بعك نب ةرم نب ميت نب دعس نب بعك نب ورمع نب نامثع

 : ةدنك نم تومرضح نم '"7[فدصلا نم «دايإ نب] جرزخ نب فيوع نب كلام نب فوع نبا

 ديئاسملا عماج :(86 /8) دسألا ؛(١/58) يناربطلل ريبكلا مجعملا «(116 /1) دمحأ دنسم )00(
 .(779 /؟) ةباصإلا ( 0

 . ةمجرتلا رداصم نم تبثأ امو ءلصألا يف طشك [ ]نيب ام )١(



 ضمهان نب ورمع اهب لتق «ءتومرضح دالب نم ناك هنأل ؛ ىمرضحلا :ليقاغإو

 نب ةيمأ نب برحل اًفيلح ناكو «ةيمأ نب برح فلاحف ةكم ىلإ بره مث «يريمحلا
 بهو تنب ةكتاع : ةبعصلا مأو «ىمرضحلا نب ءالعلا تخأ ىه ةبعصلاو « سمش دبع

 . بعك نب ةرم نب بالك نب يصق نب دبع نبا

 دعس نب هللا ديبع انث ءجارسلا سابعلا وبأ انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح "7

 : هللا ديبع نب ةحلط مأ :لاق دعس نب ميهاربإ ينعي  هيبأ نع : يمع لاق :لاق «يرهزلا

 . يمرضحلا تنب ةبعصلا

 . ةملسم تيفوتف ةحلط مأ ةبعصلا تملسأ : خيشلا لاق *“

 «بيبش نب هللا دبع انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح

 ءركب يبأ نب هللا دبع نع «نيسح نب مزاح نع يبأ انث «ىناه نب ىيحي نب ميهاربإ ينثدح
 . ةحلط مأ تملسأ :لاق سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع

 : هتافص ركذ

 نب ةفيلخ انث «جارسلا قاحسإ نب دمحم انث ,دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح "4

 هللا ديبع نب ةحلط انيلع مدق :لاق ةرضن يبأ نع «يريرُجلا انث «ىلعألا دبع انث «طايخ'

 . نيرصمم نيبوث يف انيلع جرخو «نايتفلا لمجأ نم ناك و

 انث «بويأ وبأ انث ءهتسر نب هللا دبع نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح .6

 ءطبسلاب الو ءططقلا دعجلاب سيل ءرعشلا ريثك مدآ الجر ةحلط ناك :لاق «يدقاولا

 .دمحم ابأ ىنكي «هرعش ريغي ال ناكو «عرسأ ىشم اذإ «نينرعلا قيقد .هجولا نسح

 انث ءراكب نب رييبزلا انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثئدح 5

 نع «ةحلط نب ىيحي نب قاحسإ انث :لاق «نارمع نب زيزعلا دبنع نع «رذنملا نب ميهاربإ

 ىلإ اًعوبرم «ةرمحلا ىلإ برضي ضيبأ هللا ديبع نب ةحلط ناك :لاق ةحلط نب ىسوم همع
 مخض ءاًعيمج تفتلا تفتلا اذإ :نيبكنملا ضيرع ءردصلا بحر «برقأ رصقلا

 2 . .نيمدقلا



 يبأ نب نامثع انث «يرطنقلا يرسلا نب دمحم انث «ديمح ني لمحم انالح 1

 ةحلط دي تيأر :لاق سيق نع «دلاخ يبأ نب ب ليعامسإ نع ءرهسم نب يلع انث «ةبيش

 .تّلش دقو '”[دحأ موي هّلَي يبنلا اهب ىقو يتلا]

 نب دمحم انث. «رامع نب ماشه انث «مصاع يبأ نبا انث «دمحم ني هللا دبع انثدح "8

 ةحلط دي تناك :لاق «بيسملا نب ديعس نع ؛«يرهزلا نع «بئذ يبأ نبا انث ءىسيع

 ءدحأ هعم تبغي ملف « هو هللا لوسر عم تبث .دحأ موي هدي تبيصأ : خيشلا لاق

 .هعبصأ تلشو هاسن عطق ىتح ةيمرو ةبرضو ةنعط نوعبسو سمخ هيف تناكف

 نبا انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث هرفعج نب هللا دبع كلذب انربخأ ._.

 ىسيع ينربخأ :[ب /7 4 ]١1/ :لاق هللا ديبع نب ةحلط نب ىيحي نب قاحسإ نع «كرابملا

 دحأ موي ركذ اذإ هنع هللا يضرركب وبأ ناك :تلاق «ةشئاع نينمؤملا مأ نع «ةحلط نبا

 لقأ وأ نوعبسو عضب هباذإف «رافجلا كلت ضعب يف ةحلط انيتأ «ةحلط موي هلك كاذ :لاق

 . هنأش نم انحلصأف «هعبصأ تعطق دق اذإو «ةبرضو ةيمرو ةنعط نيب ءرثكأ وأ

 نب لهس نب دمحم انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح

 نب ىسوم نب ىسيع نب ناميلس نب بويأ نب ناميلس انث ؛ينارحلا حلاص وبأ انث ةلجنز
 يبأ تعمس دقل :تلاق «ةحلط تنب قاحسإ مأ هتخأ نع «يدج نع «يبأ ينثدح «ةحلط ّْ

 . يركذ يف ىتح يدسج عيمج دحأ موي ترقع دقل : لوقيوهو

 ينثدح «حلاص نب هللا دبع انث «بيعش نب بلطم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح "0

 نع نمانلا مزهنا امل :لاق رباج نع.«ريبزلا يبأ نع «ةيزغ نب ةرامع نع «بويأ نب ىبحي
 نم» : هَ هللا لوسر لاقف ءامهوشغف ةحلط الإ هعم قبي مل ىتح دحأ موي هو هللا لوسر

 هللا لوسر لاقف «سح :لاقف «هلمانأ ضعب بيصأو لتاقف ؛انأ :ةحلط لاقف «؟ءالؤهل

 نورظني سانلاو ةكئالملا كتعفرل هللا تركذ "وأ ,هللا مسب :تلق ول ةحلط ايو : هلل

 . ةعوبطملا ةخسنلا نم هتبثأ دقو «هريوصت ءوسل لصألا يف طشك (1)
 .أطخ وهو «وأو» : لصألا يف قفز



 .«ءامسلا وج يف كب جلت ىتح

 ,حيبصلاو دوجلاو ضاّيفلاو ريخلا :هلاعفأو هلاوحأ نم ةقتشملا هيماسأ نمو 0

 : حيصفلاو حيلملاو

 بويأ نب ناميلس انث . حلاص نب نامثع نب ىيحي انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 7”

 مل :لاق هيبأ نع « هللا ديبع نب ةحلط نب ىسوم نع ,يدج نع «يبأ ينثدح «ىسيع نبا
 « ضايفلا ةحلط ةريشعلا تاذ ةوزغ مويو «ريخلا ةحلط : هّليَ# يبنلا ينامبس دحأ موي ناك

 . دوجلا ةحلط :نينح مويو

 « ميحد نب نمحرلا دبع انث .نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ انثدح 70/7

 نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع ؛هيبأ نع «ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم انث «ةحلط نب دمحم انث
 لاقف «سانلا معطأو لبجلا ةيحانب نيب هللا ديبع نب ةحلط عاتبا :لاق عوكألا نب ةملس نع

 .«ضايفلا ةحلط اي كنإ» : هِي هللا لوسر

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث ءدعس نب ةدعسم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح "6

 ةحلط نأ ةحلط نب ىسوم همع نع «ةحلط نب ىيحي نب قاحسإ نع «يميتلا ةحلط نبا

 ةحلط ايو : ُهَّللَع يبنلا لاقف ءمهاقسو مهمعطأف ءدرق يذ موي رثب رفحو اروزج رحن
 . ضايفلا ةحلط يمسف . (ضايفلا

 رسييزلا نب هللا دبع انث ؛يربكعلا ورمع نب فلخ انث «نسحلا نب بيبح اثدح سيم

 ةحلط تبحص : لاق رباج نب ةصيبق نع «يبعشلا نع« دلاجم انث «نايفس انث «يديمحلا

 . هنم ةلأسم ريغ نع لام ليزحجل ىطعأ تيأر امف هللا ديبع نبا

 قاحسإ نب ليعامسإ انث «ناسيك نب دمحأ نب دمحم نب نسحلا انثدح نية

 . ح هللا دبع نب يلع انث ءيضاقلا ش

 انث :الاق ءديعس نب ةبيتق انث ءقاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدحو

 ةيرملا فوع تنب ىدعس ينتربخأ :لاق «ةحلط نب ىيحي نب ةحلط نع «ةنييع نب نايفس

 يذلا لاملا :لاق ؟كنأش ام :تلقف «سفنلا رثاخ وهو موي تاذ ةحلط يلع لخد :تلاق



  مهرد هنم يقب ىتح همسقف :تلاق «همسقا ؟كيلعامو :تلق «ينبرك وأ ءرثك دق يدنع

 . فلأ ةئامعبرأ :لاق ؟لاملا ناك مك :ةحلط نزاخ تلأسف : ةحلط لاق

 . ضايفلا ةحلط ىمسي ناكو ءاّيفاو املأ موي لك هتلغ تناكو : هثيدح يف ةبيتق داز

 نع «ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدج 1

 نبا [أ /؟ 0 ]١/ بويأ نب ناميلس انث «ليعامسإ نب سابعلا انث :لاق « فيضلا نب قاحسإ

 : لاق ةحلط نب ىسوم نع «هدج نع «هيبأ نع هللا ديبع نب ةحلط نب ىسوم نب ىسيع
 حيبصلا ىرأ ال يلام» :لاقو ينع لأس دعق اذإ هلي هللا لوسر نإ : هللا ديبع نب ةحلط لاق

 .(؟حيصفلا حيلملا

 1 دع دع

 (هنع هللا يضر هتافوو ,هنس ةفرعم»

 بويأ وبأ انث .هتسر نب هللا دبع نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح 8

 نبا ةحلط نب دمحم نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم انثدح :لاق «يدقاولا انث «.يرقنملا

 وهو لمجلا موي ةحلط لتق : لاق «يميتلا ذفنق نب رجاهملا نب ديز نب دمحم نع « هللا ديبع

 1 . ةنس نيتسو عبرأ نبا

 دمحم انث «لماك نب سودبع نب دمحم انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح .4

 . نيتسو عبرأ نبا وهو ديبع نب ةحلط لتق :لاق رين نب هللا دبع نبا

 وبأ انث :لاق «هتسر نب هللا دبع نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح

 نيتسو نيتنثا نبا ةحلط ينعي  ذئموي وه لتق : ةحلط نب قاحسإ لاق «يدقاولا انث «بويأ

 . ةنس

 اًردق هللارمأ ناكو « هللا مسب :لاقف «هقلح يف عقوف هاتأ اًبرغ امهس نإ :لاقيو «

 .هامر مكحلا نب ناورم نإ :لاقيو ءارودقم

 ىنثتدح «راكب نب ريبزلا انث «زيزعلا دبع نب ىلع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 0١



 ٠ نب ىسيع همع نع «ةحلط نب ىيحي نب قاحسإ ينثدح «يدقاولا نع «رذنملا نب ميهاربإ

 . ةنس نيتسو نيتنثا نبا لتق موي ةحلط : لاق ةحلط

 :لاق «ميعن وبأ انث «يطلملا دمحم نب ليضف انث :لاق دمحأ نب ناميلس انثدح 67

 فسوي تعمس :لاق «قاحسإ نب دمحم انث «دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح 747

 . هلثم لوقي ميعن ابأ تعمس :لوقي ىسوم نبا

 ركب ابأ تعمس :لاق دمحأ نب نادبع انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح -4

 . نيثالثو تس ةنس بجر يف ةحلط لتق :لوقي ةبيش يبأ نبا

 لتق : لاق يدقاولا انث «بويأ وبأ انث «هتسر نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 06

 .ةرق ةرطنق يف ةرصبلاب نفدو «نيثالثو تس ةنس ىلوألا ىدامج يف لمجلا موي ةحلط

 ةحلط لتق :لاق ريكب نب ىيحي انث «جرفلا نب حور انث دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 عبرأ وأ «ةنس نوسمخو نامث : هنسو «نيثالثو تس ةنس ىلوألا ىدامج يف لمجلا موي

 .دمحم ايأ :ىنكيو « نوسمخو

 دامح نب نسحلا انث يفّقثلا سابعلا وبأ انث ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 1

 نأ امل :لاق «مزاح يبأ نب سيق نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع «ةماسأ وبأ انث «قارولا

 :لاق «ءلوح دعب هلهأ ضعب ىأرف «ألكلا طش ىلع نفد هللا ديبع نب ةحلط بيصأ

 نم راد هل تيرتشاف'ةضورلا لثم وهو «هربق نم جرختساف :لاق .تقرغ دقف ينوجرخأ

 . فالآ ةرشعب ةركب ىنب لآ رود

 . نبدمحمانث .قاحسإ نبدمحمانث « ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح

 ىأر هنأ ةحلط لآ ضعب ينربخأ :لاق «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع «نايفس ابنأ «حابصلا

 هانج ر خأف « ينوجرخأف ءاملا هيف يناذآ دق ناكم يف ينومتتفد دق مكنإ :لاقف مانملا يف ةحلط

 . هتيحل بناج نم تاريعش الإ هنم بهذي مل ةلقبم هنأك رضخأ



 مصاع يبا نب رحب وب نب هللأ دب ةعامج تيأر دق :لاق ءمصاع ىبأ أ انث ءدمحم نر هللا دبع انئدح 84

 داكيف هترضحب اعدف هيلع ملسف هربق ىلإ دصق رمأب مهدحأ مه اذإ لضفلاو ملعلا لهأ نم

 . ةباجإلا فرعي

 . هلعفي مهلبق ناك نم اوأر مهنأ ايدق هب انخياشم انربخأو

 : ثانإلا نم ةدحاوو ءروكذلا نم ةعست فلخ : هللا همحر خيشلا لاق

 . شحج تنب ةنمح :[ب /70 /١]امهمأ نارمعو داجسلا دمحم

 .دبعم نب عاقعقلا تنب ةلوخ :همأو ىسومو

 نب ةعيبر نب ةبتع تنب نابأ مأ :مهمأو قاحسإو ليعامسإو «ةرحلا موي لتق بوقعيو

 .نايفس يبأ نب ةيواعم ةلاخ ونب مهو « سمش دبع

 . قيدصلاركب يبأ تنب موثلك مأ ''”امهمأ ةشئاعو «ةحلط نب ايركزو

 ءاملح نم دعي ىسيع ناكو «ةجراخ نب فوع تنب ىدعس :امهمأو ىيحيو ىسيعو

 .لذلا :لاقف ؟ملحلا ام :هل ليق «شيرق

 دك ع

 ( هلع يبنلا نع هنع هللا يضر هللا ديبع نب ةحلط دنسأ ام ةفرعم»

 : اهبئارغو هثيداحأ حاحص نمف «قرطلا ىوس اًثيدح نيثالثو اًمين نوتملا نم ىور

 نب كلام انث ءفسوي نب هللا دبع انث «لهس نب ركب انث ءردب نب دمحم انثدح

 لجر ءاج : لوقي هللا ديبع نب ةحلط عمس هنأ هيبأ نع «كلام نب ليهس يبأ همع نع «سنأ

 اند ىتح «لوقي ام هقفن الو «هتوص يود عمسي سأرلا رئاث دحن لهأ نم هيَ هللا لوسر ىلإ
 تاولص سمخ» : ُهَُ هللا لوسر هل لاقف مالسإلا نع لأسي وه اذإف هي هللا لوسر نم

 .«ريخب عوطت نأ الإ ءال» :لاقف ؟كلذ ريغ يلع له :لاقف «ةليللاو مويلا يف

 .مهمأ :لصألا يف )١(



 «ناطقلا ديعس نب ىيحيو «ىعفاشلا سيردإ نب دمحم ةمئألا كلام نع هاور

 هللا دبعو «ىسيع نب نعمو .ةدابع نب حورو «بهو نب هللا دبعو يدهم نب نمحرلا دبعو

 . نيرخآ يف ريكب نب ىبحيو « ةبيتقو ١ ىيحي نب ىيحيو «يبنعقلاو « عفان نبا

 . رفعج نب ليعامسإ ليهس يبأ نع هاورو #

 . ح يلع نب مصاع انث ء« صفح نب رمع انث «نسحلا نب بيبح هانثدح

 ©)[نب] ليعامسإ انث :الاق «ةبيتق انث «يبايرفلا رفعج انث ءرفعج نب دلخم انثدحو
 نأ « هللا ديبع نب ةحلط نع «هيبأ نع ءرماع يبأ نب كلام نب عفان ليهس وبأ انث ءرفعج
 نم يلع هللا ضرف اذام ينربخأ ! هللا لوسر اي :لاقف سأرلا رئاث هتف يبنلا ىلإ ءاج اًيبارعأ

 .«قدص نإ هيبأو حلفأ» : ُهّْتَْع لاقف :دازو .هوحن ركذف ؟ةالصلا

 هللا دبع انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «مانغ نب ديبع انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح 7

 ةحلطل لوقي باطخلا نب رمع تعمس :لاق «رباج نع «يبعشلا نع «دلاجم انث «ريمث نبا

 كب ام نأ كلعل ؟ هني هللا لوسر يفوت ذنم ترربغاو تثعش دق كارأ يلام : هللا ديبع نبا

 ةملك ملعأل ينإ» :لوقي مالسلا هيلع هتعمس ينإ « هللا ذاعم :لاقف :لاق ؛كمع نبا ةرامإ

 هل تناكو ,هدسج نم جرخي نيح اًحور اهل هحور دجو الإ توملا هرضحي لجر اهلوقي ال
 «ينلخد يذلا كاذف ءاهب ينربخي ملو « هلي هللا لوسر اهنع لأسأ ملف «ةمايقلا موي ارون

 الإ هلإ ال : همعل اهلاق يتلا :لاق ؟يهامف :لاق ءدمحلا هللف :لاق ءاهملعأ انأف :رمع لاق.

 .ثتقدص :لاق «هللا

 .انركذ ام ىلع دلاجم هاورف «ثيدحلا اذه يف يبعشلا ىلع فلتخاو *

 رمع نأ هيبأ نع «ةحلط نب ىيحي نع «يبعشلا نع :لاقف فيرط نب فرطم هاورو *

 .هآر

 همأ نع ةحلط نب ىيحي نع « يبعشلا نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع رعسم هاورو *
 .ىدعس

 )4١/١(. ملسم حيحص نم بيوصتلاو « لصألا نم تطقس )0(
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 نب ىيحي ركذي ملو ىدعس نع ؛ لجر نع « «يبعشلا نع ليعامسإ نع ةبعش هاورو *#

 . ]1/55/١1[30 ةحلط

 : لاقف ةحلط يقل ركب ابأ نأ تثدح :لاق لئاو يبأ نع «رمتعملا نب روصنم هورو *

 . ؟اًمجاو كارأ ىلام

 :فرطم ثيدح امأ

 «ديمحلا دبع نب ىيحي انث «يعداولا نيصح وبأ انث ءيحلطلا ركب وبأ هانثدحف 9

 ؟اًبيثك كارأ يل ام :لاقف نيزح بيتك انأو رمع يب رم :لاق هللا ديبع نب ةحلط

 :رعسم ثيدح امأو

 هللا دبع نب دمحم انث «نيصح يبأ نب دمحأ نب ميهاربإ مساقلاوبأ هانثدحف 4

 نع'رعسم انث «دانقلا باهولا دبع نب دمحم ىنثدح «قاحسإ نب نوراه انث .ىمرضحلا

 ةيرملا ىدعس همأ نع «ةحلط نب ىيحي نع «''”ىبعشلا نع «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ

 . بئثتكم وهو هلل هللا لوسر ةافو دعب ةحلطب رمع رم : تلاق

 :ةبعش ثيدح امأو

 نب دمحم انث .مصاع يبأ نب ركبوبأ انث ءدمحم نب هللا دبع ركب وبأ هانثدح .6

 نع «لجر نع « يبعشلا نع ليعامسإ نع ةبعش انث «عيبرلا نب ديعس ديز وبأ انث « ىنثملا

 .رباج ثيدح وحن ركذف ةحلطب رم رمع نأ : ةحلط ةأرما ىدعس

 : لئاو ىبأ نع روصنم ثيدح امأو *

 انث .ةبيش يبأ نب ركبوبأ انث ,مانغ نب ديبع انث ,.يحلطلا ركب وبأ هانثدحف

 ال يلا لاف ةحلط يف ركب أ تقدح : لق لئاو يب نم اروصشم نع «ديرج

 . تاحفصلا بترت يف رماني يا لصألا يف مقر 00(
 . مالو فلأ نودب «يبعش») : لصألا يف عز



 . هللا الإ هلإ ال ؛ يه ام ملعأ انأ : ركب وبأ

 يبأ نب دمحأ نب دمحم انث «دمحم نب رفعج نب دمحم ركب وبأ انثدح 517

 نمحرلا دبع نب ذاعم نع «ردكتملا نب دمحم نع « جيرج نبا ابنأ ءمصاع وبأ انث «ماوعلا

 وهو ديص محل انل يدهأف «نومرحم نحنو هللا ديبع نب ةحلط عم انك :لاق هيبأ نع

 :لاقو هلكأ نم قفوف ةحلط ظقيتساف «لكأي ملو عروت نم انمو «لكأ نم انمف «دقار

 . هلع هللا لوسر عم هانلكأ

 . جيرج نبا نع امهريغو يناسربلا ريكب نب دمحمو «ناطقلا ىيحي هاور

 . ةحلط نع خيش نع :لاقف ردكنملا نب دمحم نع نايفس هاورو

 نع «نامشثع نب ميهاربإ ةبيش وبأو ءحلاص نب ةملسو «ناميلس نب حيلف هاورو *

 انث ءيشكلا ملسم وبأ انث :الاق «يباطخلا قورافو «نسحلا نب بيبح انثدح

 :لاق هيبأ نع ةحلط نب ىسوم نع «بهوم نب نامثع نع ليئارسإ انث ءناورم نب مكحلا

 :اولوق» :لاق ؟كيلع ةالصلا فيكف «كيلع مالسلا فيك انملع دق « هللا لوسر اي :انلق

 تيلص امك .,دمحم لآو دمحم ىلع كراب وءدمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا

 .«ديجم ديمح كنإ .ميهاربإ لآو ميهاربإ ىلع تكرابو

 . بهوم نب نامثع نع «يراصنألا ىيحي نب عمجم هاور *

 انث «يذمرتلا ليعامسإ وبأ انث ءيلع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح .8

 بذكو ينع ثدح نم» : ُهلَي هللا لوسر لاق :لاق هللا ديبع نب ةحلط هيبأ نع «ةحلط

 . (رانلا نم هدعقم أوبتيلف ئلع

 انث «بويأ نب ناميلس انث «يذمرتلا ليعامسإ وبأ انث ءدمحأ نب دمحم انثدح

 نمحرلا دبع نيبو ينيب ناك : لاق ةحلط هيبأ نع ؛ةحلط نب ىسوم نع «يدج نع ( يبأ



 هيلإ يناكشف هَ هلع يبنلا ىتأف .هتعنمف يضرأ يف اًبرش دارأف «هايإ هتمساقف لام فوع نبا .

 اذه نم غلب يخأ اي : تلقف ينرشبف يناتأف «؟ بجوأ دق ًالجر ؟تأ» : هلع يبنلا لاقف

 دهشأو هللا دهشأ ينإف :تلق «كاذ ناك دق : لاق ؟ هَ هللا لوسر ىلإ هيف ينوكشت ام لاملا

 .[ب ١/ /1] كل هنأ هلي هللا لوسر

 بويأ نب ناميلس انث «حلاص نب نامثع نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١

 نع يداج نع يبأ ينثدح :لاق هللا ديبع نب ةحلط نب ىسوم نب ىسيع نب ناميلس نبا

 عضاوستلا نم نإ» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لاق ةحلط هيبأ نع ةحلط نب ىسوم
 .(سلاجملا فرش نم نودلاب اضرلا

 هموق يف حكانلا» :لوقي ُهّكَع هللا لوسر تعمس :لاق هدانسإب ناميلس انثدحو . 1

 .(«هراد يف بشعملاك

 يف يفلس» :لاق ينآر اذإ هع هللا لوسر ناك :لاق «هدانسإب ناميلس انثدحو 5 ٠7

 .«ةرخآلا يف يفلسو ايندلا

 تل تي و

 هتفصو هبسنو هتينكو ماوعلا نب ريبزلا ةفرعم»[5]
 "”(هنع هللا ىضر هتافوو هنسو

 نب رمع نب هللا دبع انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 5
 :ريبزلا نب ةورع لاق :لاق ةورع نب ماشه نع ؛ةماسأ وبأ انث :الاق «بيرك وبأو «نابأ

 : ريبزلل لوقي بلطملا دبع نب سابعلا تعمس : لاق معطم نب ريبج نب عفان ينربخأ
 . ؟ةيارلا زكرت نأ هلم هللا لوسر كرمأ انهاهأ هللا دبع ابأ اي

 «بويأ وبأ انث ءهتسر نب هللا دبع نب دمحم انث :لاق ناّيح نب دمحم وبأ انثدح 0

 دسألا :«(١/84)باعيتسالا )١١18/1(« ريبكلا مجعملا «(177154/1) دمحأ دئسم )١(
 . (5؟5 /4) ديناسملا عماج )١1887/1١(2 ديرجتلا ١/1



 رك 6 ةباحصلا ةفرعم

 : "7[لاق] ةورع نع ةورع نب هللا دبع هيخأ نع ريبزلا نب ةورع نب هللا ديبع انث ءيدقاولا انث

 . هللا دبع ابأ ىنكي ريبزلا ناك

 نب ىزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا وهو : هللا همحر خيشلا لاق

 دبع تنب ةيفص :همأ ؛كلام نب رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب يصق
 رجاه ىتح ةكمب هلي يبنلا ىلع مدق مث ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه « ُهَِْي يبنلا ةمع بلطملا

 ناك « هللا ليبس يف "”فيسلا لس نم لوأ اهلك دهاشملاو اردب دهش «ةنيدملا ىلإ هعم

 اردب دهش «نيتبنجملا ىدحإ ىلع ذئموي هِي هللا لوسر هلمعتسا «حتفلا موي ةيارلا بحاص

 ىلع دادقملاو «ةئميملا ىلع ريبزلا ناك ءناسرف امهعم دادقملاو هريغ اًمسراف هدهشي ملو اًسراف

 مهس : مهسأ ةعبرأب مناغملا يف ُهْنَِع لوسرلا هل برضي ناكو ءاهلك دهاشملا دهش «ةرسيملا

 . ىبرقلا يوذ ماهس نم مهسو .هسرفل نيمهسو «هل

 انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «٠ ليلخلا نب دايز انث «ريبكلا دبع نب قوراف انثدح - 5

 ماوعلا نب ريبزلا رجاه : لاق يرهزلا باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث ,حيلف نب دمحم

 . ةنيدملا ىلإ رجاه مث ةكمب هلِكَع يبنلا ىلع مدق مث «ةشبحلا ضرأ ىلإ

 :لاق راكب نب ريبزلا انث ءهزيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7

 ال

 هنع هللا يضر ماوعلا نب ريبزلا ناك :لوقي ةورع نب ىيحي نب دمحم نب هللا دبع تعمس

 . نيضراعلا فيفخ اًففخم ًاليوط ضيبأ

 .«يدقاولا انث« بويأ وبأ انث «هتسر نبا انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح

 يبكنم ىلع رعشلاب "”تذخأ امبر :لاق ةورع نع «ةورع نب ماشه نع «دانزلا يبأ نبا انث

 ةفخلا ىنلإ ريصقلاب الو ليوطلاب سيل الجر ناكو «هرهظ ىلع هب قلعتأف « «مالغانأو ريبزلا

 . لصألا يف تررك )١(
 . ةدايز رجلا فرحو «فيسلا يف».طوطخملا يف (؟)

 )51١(. مقر رظنا . باوصلا وه تبثأ امو «ءابلاب «بذخأ» لصألا يف (*)



 ةباحصلا ةفرعم ١٠ رم

 ا

 [أ ١/ /1] يدقاولا انث «بويأ وبأ انث ءهتسر نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 4

 . ريغي ال ريبزلا ناك :لوقي بعك نب دمحم تعمس :لاق ديعس نب حلفأ انث

 انث ءراكب نب ريبزلا انثدح ءزيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح- ٠

 ريبزلا ناك :لاق هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع نع «ةيزغ وبأ

 . هيفتك رعشب تذخأ امبرو رعشأ «ةبادلا بكر اذإ ضرألا هالجر طخت ًاليوط

 نب ةبيتق انث ءقاحسإ نب دمحم انث هللا دبع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ انثدح. ١

 يتنثا نبا وهو ريبزلا ملسأ :لاق ريبزلا نب ةورع نع .دوسألا يبأ نع ؛ثيللا انث «ديعس
 . ةنس ةرشع

 «بيرك وبأ انث « ةميزخ نب ركب وبأ ينثدح «دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح 7

 «ةنس ةرشع تس نبا وهو ريبزلا ملسأ :لاق هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ةماسأ وبأ انث

 . هلي يبنلا اهازغ ةوزغ نع فلختي ملو

 ثيللا انث «ةبيتق انث «جارسلا سابعلا وبأ انث ء دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح 5 1

 يك هبذعي همع لعجف «نينس نامث نبا وهو ملسأ ريبزلا نأ .دوسألا يبأ نع «دعس نبا

 . هكرت كرتيال نأ همع ىأر املف «ريبزلا ىبأيف مالسإلا كرتي

 هللا دبع انث «ىسوم نب دسأ انث «يسيطارقلا ديزي وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح . 5

 «نينس نامث نبا وهو ريبزلا ملسأ :لاق دوسألا يبأ نع ,دعس نب ثيللا انث ءبهو نبا

 رانلاب هيلع نخديو ريصح يف ريبزلا قلعي ريبزلا مع ناكو «ةرشع نامث نبا وهو رجاهو
 . دبأ رفكأ ال :ريبزلا لوقيف رفكلا ىلإ عجرا :لوقيوهو

 يبأ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح . 0

 نبا وهو ريبزلا ملسأ :لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةماسأ وبأ انث :الاق ركب وبأ يمعو

 . هللَم هللا لوسر اهازغ ةوزغ نع فلختي ملو «ةنس ةرشع تس

 «بيرك وبأ انث ,ةيزخ نب قاحسإ نب دمحم انث ءدمحأ نب دمحم ركب وبأ انثدحو 7



 نبا وهو لتقو «ةنس ةرشع تس نبا وهو ريبزلا ملسأ : لاق هيبأ نع ماشه نع ةماسأ وبأ انث

 . ةنس نيسمخو عضب

 انث .بويأ وبأ انث «هتسر نب هللا دبع نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح 7

 موي يبأ لتق :لاق ةورع نع هللا دبع هيخأ نع «ريبزلا نب ةورع نب هللا ديبع انث «يدقاولا

 . هللا دبع ابأ ىنكي ناكو «نينس عبرأ نيتسلا ىلع داز دقو لمجلا

 انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحأ نب نادبع انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح-

 نع فلختي ملو «ةنس ةرشع تس نباوهو ريبزلا ملسأ :لاق ةورع نب ماشه نع ةماسأ وبأ

 . نيتسو عضب نبا وهو لتقو « هِي هللا لوسر اهازغ ةوزغ

 موي ريبزلا لتق : لاقريكب نب ىيحي انث «عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح- 48

 ينربخأف : ىيحي لاق . نيثالثو تس ةنس «ةرخآلا وأ ىلوألا يردأ ال « ىدامج يف لمجلا

 : ىنكي ناكو «نينس نامث نبا وهو ملسأ ريبزلا نأ ةورع هربخأ هنأ دوسألا يبأ نع ثيللا

 عبس نبا لتق موي وهف ةرشع ثالث ةكمب ماقأ ُهِْلَي هللا لوسر ناك نإف هللا دب عابأ

 .نيسمخو عبرأ نبا ريبزلاف «نينس رشع ماقأ ناك نإو «نيسمخو

 نبأ دمحم انث «لماك نب سودبع نب دمحم انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح

 . ةنس نيتسو عبرأ نبا وهو نيثالثو تس ةنس ماوعلا نب ريبزلا لتق :لاق «ريمث نب هللا دبع

 انث ءيشرقلا رضنلا نب دلاخ انث « لضفلا نب نمحرلا دبع نبدمحم انثدح. ١

 وهو «نيثالثو تس ةنس عابسلا يداوب ماوعلا نب ريبزلا لتق :لاق يفريصلا يلع نب ورمع

 . هللا دبع ابأ : ىنكي «نيعبسو سمخ نبا

 نب رمع انث «يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث ءدمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح- 5

 زيزعلا دبع نب ديعس نع «نارمع نب زيزعلا دبع انث «ىيحي نب دمحم ناّسغ وبأ انث «ةبش

 : لوقي لعج لمجلا موي ريبزلا فرصنا امل :لاق هيبأ نع "7”[ب ١/ /1] يملسلا

 . «لصألا» يف تاحفصلاب ريخأتو ميدقت 0(



 بيرق تاململانمةايحلانإ يعفان يملع نأ ول تملع دقلو

 . زومرج نبا هلتق نأ بشني مل مث 2 م هل. .

 بوقعي انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع ركب وبأ انثداح 1

 :لاق ناواج نب ورمع نع «نيصخ نع «هيبأ نع «ناميلس نب رمتعم انث «يقرودلا

 نبا هلتق ءناوفسب لتق هّليَي هللا لوسر يراوح ريبزلا :لوقي سيق نب فنحألا تعمس
 . عيفنو سباح نب ةلاضفب هيلع ناعتساو .زومرج

 انث ,يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث , كلام نب ركب وبأ انثدح - 4
 ريبزلا فيسلا لس لجر لوأ نإ :لاق هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ةماسأ يبأ نب دامح

 02 6 ةاملاف

 «تذخأ كنأ تربخأ :لاق ؟«ريبز اي كلام» :هل لاقف ةكم ىلعأب ُهلَْع يبنلاو ٠ هفيسب وو 1 -

 . هفيسلو هل اعدو هيلع ىلصف :لاق'

 نب ثيللا انث «ةبيتق انث «قاحسإ نب دمحم انث هللا دبع نب ميهاربإ انثدح - 60
 نم ةخفن عمس ماوعلا نب ريبزلا نأ ريبزلا نب ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «كلعس

 جرخو هفيس لسف «ةنس ةرشع يتنث نبا وهو «ملسأ ام دعب ,ذخأ دمحم نأ ناطيشلا

 : هع يبنلا هل لاقف هدي يف فيسلاو .ةكم ىلعأب وهو هو يبنلا ىتأ ىتح ةقزألا يف دتشي
 «؟عنصت تنك ام» : هَ يبنلا لاقف ,تذخأ دق كنأ تعمس :لاق «؟كنأش امد
 :لاقو هفيسلو هلي هللا لوسر هل اعدف ءكذخأ نم اذه يفيسب برضأ تنك :لاق
 .(فرصنا»

 .هوحن بيسملا نب ديعس نع «ديز نب ىلع نع «ةملس نب دامح هاور #

 . هلثم ةورع نع دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا هاورو *

 انث ءىسوم نب دسأ انث «يسيطارقلا ديزيوبأ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 5

 لصولملا نم انيلع مدق خيش ينثدح «دلاخ نب صفح انث .يرصبلا زيزعلا دبع نب نيكس



 « ينرتسا : لاقف رفق ضرأب ةبانج هتباصأف هرافسأ ضعب يف ماوعلا نب ريبزلا تبحص :لاق

 راثآ كب تيأر دقل هللاو : تلق «فويسلاب اًعدجم هتيأرف ةتافتلا هيلإ ىنم تناخف «هترتسف

 عم الإ ةحارج اهنم ام هللاو مأ :لاق «معن : تلق ؟كاذ تيأر دقو :لاق ءطق دحأب اهتيأر ام

 . لجو زع هللا ليبس يفو هَ هللا لوسر

 هلاوحأ نم ةقتشملا هئامسأ نمو»

 (مالسإإلا دومعو نيدلا نكرو ,نيوبألاب ىدفملاو ءداجلاو ءيراوحلا

 انث .سنوي نب دمحأ انث ءيضاقلا نيصح وبأ انث ءيحلطلا ركب وبأ انثدح 27

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق رباج نع «ردكنملا نب دمحم انث «ةملس يبأ نب زيزعلا دبع

 .«(ريبزلا يراوحو ,يراوح يبن لكل»

 :ردكنملا نب دمحم نع «ةورع نب ماشه هاورو *

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح .- 8

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق رباج نع ءردكنملا نب دمحم نع ةورع نب ماشه انث «ةيواعم وبأ
 .«يتمأ نم يراوحو يتمع نبا ريبزلا»

 نب دمحم نب هللا دبعو «ريبزلا وبأو ناسيك نب بهو [أ ]١/1/ رباج نع هاور *

 :بهو ثيدح امأف

 نب ديبع نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث «.نادمح نب ورمع وبأ هانثدحف. 4

 هلع يبنلا نأ رباج نع «ناسيك نب بهو نع «ةورع نب ماشه نع «ديز نب دامح انث ءباسح
 .«يراوح ريبزلا نإو يراوح يبن لكل نإ الأ» : لاق

 نب بهو نع :لاقف ديز نب دامح فلاخف ةورع نب ماشه نع ةيواعم وبأ هاورو #



 .ريبزلا نب هللا دبع نع «ناسيك

 :ريبزلا ىبأ ثيدح امأو

 انث «ينانشألا نيسحلا نب دمحم ينثدح «ةزمح نب دمحم نب ميهاربإ هانثدحف

 :لاق رباج نع «ريبزلا يبأ نع «يروثلا نايفس نع ديعس نب ديبع انث «ءالعلا نب دمحم

 .«ريبزلا يراوحو ,يراوح يبن لكل نإ» : هلع هللا لوسر لاق ش

 . هلثم نايفس نع «ديعس نب ديبع انث بيرك وبأ انث «جارسلا انث ءدماح وبأ انثدح *

 : ليقع نبا ثيدح امأو

 كلملا دبع انث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس هانثدحف- ١

 هللا دبع نع «ناميلس نب حيلف انث «يسينترولا ديزي نب دمحأ انث «يلجبلا ديلولا نبا

 ءيراوح يبن لكل» : هِيَ هللا لوسر لاق :لاق رباج نع «ليقع نب دمحم نبا

 .«ريبزلا يراوحو

 . هلثم ناميلس نب حيلف نع «ديلولا نب رشب هاورو *

 وبأ انث «ميحُد نب نمحرلا دبع نب دمحأ انث «يحلطلا ىبحي نب هللا دبع انثدح 5

 اًيلع تعمس :لاق «يركشيلا ةمقلع نب ةبقع نع ءروصنم نب رضنلا انث «جشألا ديعس

 يف ياراج ريبزلاو ةحلط» :لوقي وهو هلع هللا لوسر يف نم يانذأ تعمس :لوقي

 . (ةنجا

 انث ءديمحلا دبع نب ىيحي انث «؛نوراه نب ىسوم انث «نوراه نب ىلع انثدح - 5”

 : لاق ريبزلا نع «ريبزلا نب هللا دبع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «كرابملا نب هللا دبع
 : ىل لاق هيلإ تئج املف تبهذف ءانأ :تلق (؟ ةظيرق ينب يتأي نم» : ُهّْليَع يبنلا لاق

 . (ىمأو ىبأ كادف»
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 «رذنملا نب ميهاربإ انث «نوراه نب ديز نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 8

 نب عيطم نأ ةورع هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ةورع نب ىيحي نب دمحم نب هللا دبع انث

 بحأ ناكل ةكرت تكرت وأ اًدهع تدهع ول :لوقي باطخلا نب رمع تعمس :لاق دوسألا

 . نيدلا ناكرأ نم نكر هنإف ؛ريبزلا هيلإ اهلعجأ نأ نم يلإ

 انث «''"”يروزيلا فوعوبأ انث «نوراه نب ليلب انث ءنايح نب دمحم وبأ هانثدحو 0

 نب نامثع ىصوأ :لاق هيبأ نع ؛ةورع نب ماشه نع «رهسم نب يلع انث «يدع نب ايركز

 نب عيطمو ,فوع نب نمحرلا دبعو دوعسم نبا كلذكو «ماوعلا نب رييزلا ىلإ نافع
 لوق الإ كلذ يف يغتبأ ام هللا كدشنأ :لاق «ةيصو كل لبقأ ال : عيطمل ريبزلا لاققف دوسألا

 ام ةكرت تكرت وأ اًدهع '”تدهع ول» : هْنلَم هللا لوسر لاق :لوقي رمع تعمس «رمع

 ظ . «نيدلا ناكرأ نم نكر ريبزلا نإ ءريبزلا ىلإ الإ تيصوأ

 نب ريبزلا انث ءيسوطلا يلع نب نسحلا انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 5

 نب ماشه نع «عيطم نب هللا دبع نب ميهاربإ نب ايركز نع «نسحلا نب دمحم انث ءراكب
 ريبزلا نإف ريبزلا ىلإ مكنم دهع نم :لوقي رمع تعمس :لاق دوسألا نب عيطم نأ :ةورع

 . مالسإلا دمع نم دومع

 انث « هللا دبع نب نوراه انث ءماصع نب باهولا دبع انث «نالع نب نسحلا انثدح

 الجر رمع نبا عمس : عفان نع «بويأ نع «ةبورع يبأ نب ديعس انأ «نوراه نب ديزي

 .الف الإو ريبزلا لآ نم تنك نإ :رمع لاقف هلي هللا لوسر يراوح نبا انأ :لوقي

 وبأ انث [ب ]7١/١1/ جارسلا قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماحوبأ انثدح 8

 .ح يبايرفلا فسوي نب دمحم انث «مامه

 نب ثراحلا انث «حابصلا نب نسحلا انث «قاحسإ نب دمحم انث «دماح وبأ انثدحو

 . (71/5 )١٠١/ دادغب خيرات : رظنا .هتبثأ ام باوصلاو «يرودنبلا ىلإ عوبطملا يف تفحصت 00

 يف يناربطلا دنع ثيدحلاو «قايسلل ةقفاوم تبثأ ام باوصلاو «ءاتلا طقسب (دهع ول) : لصألا يف (؟)

 . هلثمب (777) ريبكلا



 لاقو «؛ثيغم وأ يمس نع : يبايرفلا لاق ميري نب كيهن نع ,يعازوألا نع :الاق «ةيطع

 نم ةنس لخدي ام جارخلا نودؤي كولمم فلأ ريبزلل ناك : لاق يمس نب ثيغم نع : ثراخلا

 .مهرد مهجارخ

 يبأ نب دمحم انث «روباس نب هللا دبع نب دمحأ انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح .

 تثروف «ةوسن عبرأ كرتو ريبزلا لتق :لاق هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «يبأ انث ءرشعم
 . مهرد فلأ فلأ : نمثلا عبر نهنم ةأرما لك

 «ىنكي ناك هبو « هللا دبع فلخ ؛اًنانإ ةرشعو ًروكذ ةرشع : دلو نيرشع فلخ ه

 ءرجاهملاو .مصاعو ةورعو ءرذنملاو «ةنيدملاب ةرجهلا دعب مالسإلا يف دولوم لوأ وهو

 . نيقاطنلا تاذ ركب يبأ تنب ءامسأ :مهمأ «ةشئاعو «نسح مأو «ىربكلا ةجيدخو

 صاعلا نب ديعس نب دلاخ تنب دلاخ مأ : مهمأ ءادنهو ةدوسو ةبيبحو ًارمعو ادلاخو

 ءهنع تورو هلي هللا لوسر نم تعمسو «تاعيابملا نم تناكو « سمش دبع نب ةيمأ نبا

 . ةشبحلا ضرأب تدلو

 نب بعك نب داصم نب ديبع نب فينأ تنب بابرلا : مهمأ «ةلمرو ةزمحو بعصمو
 . بلك نب لبه نب بانج نب ميلع

 ينب نم دثرم نب ورمع دبع نب رشب تنب بنيز : مهمأ ء.ةصفحو ًارفعجو ةديبعو

 . مشاه نب بلطملا دبع تنب ميكح مأ :اهمأ ريبزلا تنب بنيزو

 نب ةماسأ نب ةنحش نب رباج نب لفون نب سيق تنب لالحلا :اهمأو ىرغصلا ةجيدخو
 . سيق نب رصن نب كلام

2 7 

 د 0 2 00 ني

 ( ْلَع ىبنلا نع ماوعلا نب ريبزلا دنسأ ام ةفرعم»

 : هبئارغو هثيدح حاحص نمف اهليسارمب اًئيدح نيثالثو اًفين نوتملا نم هنع ىور ©



 دواد وبأ انث :الاق دوعسم وبأو « بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح

0 

 .ح ميهاربإ نب ملسم انث ملسم وبأ انث :الاق يباطخلا قورافو « نسحلا نب بيبح انثو

 «قوزرم نب ورمع انث ءبوقعي نب فسوي انث «ناسيك نب دمحم نب نسحما انثو

 هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نب رماع ينربخأ «دادش نب عماج ينربخأ :لاق ةبعش انث :اولاق

 نالفو ءدوعسم نبا ثدحي امك هني هللا لوسر نع ثدحت نأ كعنمي ام :ريبزلل تلق :لاق

 نم» :لاق ةملك لاق ُهَِْي هتعمس ينكلو «تملسأ ذنم هتقراف ام هللاو امأ :لاقف «نالفو

 . (رانلا نم هدعقم أوبتيلف لقأ مل ام يلع لاق

 . هلثم ةبعش نع «ردنغو « يدهم نب نمحرلا دبعو «ديعس نب ىيحي هاأور *

 .هوحن هللا دبع نب رماع نع «يلمتسملا ةربو نع ءرشب نب نايب هاورو

 هللا دبع نب دلاخ انث «مدآ نب رشب انث ءدوعسم وبأ انث «رفعج نب هللا دبع هانثدح - ١

 .هوحن ُهّلكَع يبنلا نع ريبزلا نع «هيبأ نع « هللا دبع نب رماع نع ةربو نع «نايب نع

 : هلثم هللا دبع نب رماع نع «ريبزلا نب هللا دبع نب بيبح هاورو *

 ءدامح نب ميعن انث ,.حلاص نب نامثع نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 447 ٠

 ام :ريبزلا يبأل تلق :لاق هيبأ نع هللا دبع نب رماع نع ؛هيبأ نع «بيبخ نب ريبزلا انث

 ثدحأ ىتح ينثدحف ؛ هَ يبنلا نع «هيبأ نع ثدحي وهو الإ ةباحصلا ءانبأ نم دحأ نم

 هَ هتعمس ينكلو «ةشئاع كتلاخ لعبل هنإو «هتمع نباو «هيراوح ينإ :لاق . كنع

 . «رانلا نم هدعقم أوبتيلف ,لقأ مل ام يلع لاق نم» : لوقي

 : هلثم ريبزلا نب هللا دبع نع «رييزلا نب ةورع [أ /”7 /1١هاورو #

 نب ثراحلا انثدح :لاق دلخم نب يلع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ هانثدح 5 477

 ريبزلا نب هللا دبع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «نابأ نب زيزعلا دبع انث .ةماسأ ىبأ



 باحصأ ءانبأ لك نإف ؟ هني هللا لوسر نع ىنثدحت ال كلام «هبأ اي :يبأل تلق :لاق

 ادمعتم يلع بذك نم» :لوقي ُهَّلَِع هتعمس :لاقف ؟مهئابآ نع نوثدحي هللَي هللا لوسر

 . (رانلا نم هدعقم أوبتيلف

 نب رفعجو .دمحم نب ريهزو «دابع نب ىيحيو «ةورع نب هللا دبع نب رمع هاورو *

 «ريبزلا نب هللا دبع نع «ةورع نب هللا دبع نع مهلك «حلاص نب رمعو «يريبزلا دمحم

 . هوحن هلي يبنلا نع «رييزلا نع

 نب دمحأ نب هللا دبع انث ءفاوصلا نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح .

 نب ريبزلا نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ثايغ نب صفح انث «يبأ ينثدح «لبنح
 هعضيف ءيجي مث بطتحيف ًالبح لجرلا لمحي نأل» : لَم هللا لوسر لاق :لاق ماوعلا
 هوطعأ ,سانلا لأسي نأ نم هل ريخ ,هسفن ىلع هقفنيف هب نيعتسي مث هعيبيف قوسلا يف

 . (هوعنم وأ

 نب رمعمو «ديز نب دامحو «ةملس نب دامح ؛نادامحلا :ةورع نب ماشه نع هاور *

 نب هللا دبعو «ةدبعو .«عيكوو «ريرجو ءدوسألا نب ديمحو «دلاخ نب بيهوو «دشار

 . نيرخآ يف ةماسأ وبأو ءرشب نب دمحمو «ريمن

 نع «هدج نع «هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىيحي نب كلملا دبع هاورو *
 .هوحن هع يبنلا نع ريبزلا نع ريبزلا نب هللا دبع

 يبأ نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم هانثدح 065

 . هدانسإب ىيحي نب كلملا دبع انث «تباث نب صفح نب رمع انث .يرسلا

 :الاق ءجرفلا نب دمحمو ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح- 7

 نع «هيبأ نع ةورع نب نامثع نع «ةورع نب ماشه انث «ةسانك نب هللا دبع نب دمحم انث

 .(دوهيلاب اوهبشت الو بيشلا اوريغ» : هلع هللا لوسر لاق :لاق ماوعلا نب ريبزلا

 . ماشه نع « ةسانك نب دمحم هب درفت



 40 ع 6:

 2 ' ٠ كفن ةباحصلا ةفرعم

 ءريف نب هللا دبع نب دمحمو «ةبيش يبأ انبا نامثعو ركب وبأ : ةمئألا هنع هاورو #

 . ةمثيخ وبأو ينيدملا نب يلعو «لبنح نب دمحأو

 ينثدح «يريبزلا ةزمح نب ميهاربإ نب بعصم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 لاق :لاق ريبزلا نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «تباث نب بعصم نب هللا دبع انث «يبأ

 هللا اودبع مهنأب مهلضف :لاصخ عبسب اًشيرق لجو زع هللا لضف» : هفَي هللا لوسر

 ,نوكرشم مهو ليفلا موي مهرصن هنأب مهلضفو ,يشرق الإ هدبعي ال نيندس رشع

 '"'(مهلضف)و ,مهريغ مهعم لخدي مل نآرقلا نم ةروس مهيف تلزن مهنأب مهلضفو
 .(ةياقسلاو ةباجحلاو ةفالخلاو ةوبنلا مهيف نأب

 .ناميلس لاق اميف بعصم نب هللا دبع هب درفت ثيدح اذه

 ثعشأ نب ديعس انث .نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدح

 لاق :لاق ريبزلا هدج نع هيبأ نع «ةورع نب ماشه انث ءرمع يبأ نب رمعانث ءنامسلا

 الإ طبهن الو اًدوعص دعصن الو اًيداو عطقن ال اًماوقأ ةنيدملاب انكرت» : هِْلَم هللا لوسر

 :لاق ؟اودهشي ملو انعم اونوكي نأ نوكي فيك « هللا لوسر اي :اولاقف (انعم اوناك

 .(مهتاينو

 انث «ةدنم نب ىيحي نب دمحم انث «نابزرملا نب هللا ديبع نب دمحم ركب وبأ انثدح 4

 «ريبزلا نب هللا دبع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «رانيد نب دمحم انث «ةدبع نب دمحأ

 .«ناتصملا الو ةصملا مرحت ال» :لاق ُهِّفَع يبنلا نأ ريبزلا هيبأ نع

 انث «ريصن نب جاجح انث ,ملسم وبأ انث :الاق ءنسحلا نب بيبحو قوراف انثدح 0

 هلع هللا لوسر ناك :لاق ماوعلا نب ريبزلا نع «ةملس نب هللا دبع نع «ريبزلا يبأ نع ماشه

 نأ فوختي لجر هنأكو [ب /7 /1] ههجو يف كلذ فرعي ىتح هللا مايأب انركذيف انبطخي

 اًكحاض مستبي مل مالسلا امهيلع ليربجب دهع ثيدح ناك اذإ ناكو «ةودغ رمألا مهحبصي

 .هنع عفتري ىتح

 )١( [لداع] عوبطملا يف هتبثأ اذكو 911/9(2) طسوألا مجعملا نم ةدايزلاو «لصألا نم طقس .



 «ريبزلا وأ يلع نع :لاقف «ريرج نب بهو هيف ريصن نب جاجح عبات ثيدحلا اذهو ل

 . كشلا ىلع هدنسم يف هيوهار نب قاحسإ هنع هاور

 . كش ريغب انركذام ىلع ريصن نب جاجح هاورو

 «يلمجلا يدارملا وهف «دوعسم نباو دعسو يلع بحاص ناك نإ : ةملس نب هللا دبع

 .ةرم نب ورمع هنع يوريو «لاسع نب ناوفص نع يوري

 نب دواد انث ءرواسم نب مساقلا نب دمحأ انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح ١

 ريبزلا نع «ريبزلا نبا نع « هللا دبع نب حلاص نع «فيطغ نب حور انث «نوراه انث «ديشر
 ,9"2ووُسلا لاعن رج : ثالث الإ تدقف دق طول موق ناس لك» : هّلِفَي هللا لوسر لاق :لاق

 . «(هذخف ىلع هديب برضو «ةروعلا نع فشكو .رافظألا بضخو

 يرهزلا فوع نب نمحرلا دبع ةفرعم» [/]
 "”(هتافوو هنسو هتفصو هتينكو هتبسنو

 .نيترجهلا رجاهو ردب دهش ه0

 «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم ىلع وبأ انثدح .

 نب دمحم لاق هللا دبع نب دايز انث ءفسوي نب ميهاربإ انث ءثراحلا نب باجنم انث

 نب ةرم نب بالك نب ةرهز نب ثراحلا نب فوع دبع نب فوع نب نمحرلا دبع : قاحسإ
 .اردب دهش «يؤل نب بعك

 نبا انث يبأ انث «ينارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 40

 :ةرهز ينب نم هَ هللا لوسر عم اردب دهش : لاق ةورع نع ءدوسألا يبأ نع .ةعيهل

 . ةرهز نب ثراح نب فوع نب نمحرلا دبع

 )١( «فويسلا لاعن رج» :ريغصلا عماجلاو (145 /0) «روثنملا ردلا» يف دروو :لصألاب اذك ٠

 ريبكلا خيراتلا (؟) )7/ 75٠(: ريبكلا يناربطلا مجعم ©« /١)دمحأ دنسم )١/ 2»)88ةيلح

 ءايلوألا )١/ » )48ةباغلا دسأ 1/ 48٠١(« ةباصإلا ,(3737/7/4) ديناسملا عماج )517/5(.



 رفعج وبأ انث «ىنارحلا بيعش وبأ انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 4

 فوع نب نمحرلا دبع نع ءامهريغو ركب يبأ نب هللا دبع هينثدحو :لاق دابع هيبأ نع

 «رمعم نع قازرلا دبع نع « ميهاربإ نب قاحسإ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 06

 هامسف ةبعكلا دبع ةيلهاجلا ىف همسا ناك نمحرلا دبع نأ «نيريس نبا نع «بويأ نع

 . نمحرلا دبع : هلِلَع هللا لوسر

 «ديلولا نب دمحأ انث « قاحسإ نب دمحم انث .دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح_ 07

 ينثدح :لاق ميهاربإ نب دعس نب ميهاربإ ينثدح :لاق «يرهزلا دمحم نب بوقعيانت

 هللا لوسر ينامسف «ورمع دبع يمسا ناك : لاق فوع نب نمحرلا دبع نع هيبأ نع « ىبأ

 نب مدقم انث «دلاخ نب دايز نب هللا دبع انث ءرفظملا نب دمحم نيسحلا وبأ انثدح 27

 «ةورع نب ماشه نع ءرمع نب هللا ديبع نع «ىيحي نب مساقلا يمع انث « ىطساولا دمحم

 فاوطلا نم انغرف نيح هني هللا لوسر يل لاق :لاق فوع نب نمحرلا ديع نع «هيبأ نع

 :لاق «تكرتو تملتسا : تلق (؟نكرلا مالتسا ىف دمحم ابأ اي تعنص فيكو» :تيبلاب

 . (تبصأو

 .السرم ماشه نع كلام هاورو «ًالوصوم هللا ديبع نع مساقلا هاور اذك *

 نع «رمعم نع «قازرلا دبع نع «قاحسإ انث :لاق دمحأ نب ناميلس انئدح

 تبصأف هتيمرف اًيبظ تيأرف امرحم تنك :لاق رباج نب ةصيبق نع ريمع نب كلملا دبع

 ء[أ /”7 ]١/ ءيش كلذ نم يسفن يف عقوف هعدر بكرف «هنرق لصأ ينعي «هاششخ

 . فوع نب نمحرلا دبع وه اذإف

 يلظنحلا قاحسإ انث «ءقاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 4
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 ىلع تلخد :لاق يدسألا رباج نب ةصيبق نع «ريمع نب كلملا دبع نع «ريرج انث :لاق

 . فوع نب نمحرلا دبع وهو «ةضف بلق هنأك لجر هنيمي ىلعو رمع

 ريمع نب كلملا دبع نع «ةعامجو ءرجبأ نب كلملا دبعو «ةنيبع نباو رهسم هاور *

 . هلثم

 بويأ وبأ انث .هتسر نب هللا دبع نب دمحم انث ,نايح نب دمحم وبأ انثدح. 5
 أنج هيف ةرشبلا قيقر ًاليوط الجر فوع نب نمحرلا دبع ناك :لاق يدقاولا انث .يرقملا

 .هسأر الو هتيحل ريغي ال ةرمح اًبرشم ضيبأ

 «راكب نب ريبزلا انث «يعازخلا دمحأ نب قاحسإ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح. ١

 نب نسح نع «دايز نب ديعس نع تباث يبأ نب زيزعلا دبع نع رذنملا نب ميهاربإ ينثدح
 بدهأ «نيعأ «ضيبأ فوع نب نمحرلا دبع ناك :تلاق مصاع تنب ةلهس نع ورمع

 .هينذأ نم لفسأ ةمج هل «هتفش هبان ىمدأ امبر «نييلعألا نيبانلا ليوط «ىنقأ ءرافشألا

 . عباصألا ظيلغ «نيفكلا مخض « قنعأ

 انث ءهرضنلا نب دلاخ انث ءلضفلا نب نمحرلا دبع نب دمحم ركب وبأ انثدح . 7

 «ةرمح اًبرشم ضيبأ «هجولا نسح ًاليمج فوع نب نمحرلا دبع ناك :لاق يلع نب ورمع
 . ةيحللاو سأرلا ضيبأ

 نب كلملا دبع انث «يقربلا ميحرلا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 41

 «نيتينثلا طقاس ناك فوع نب نمحرلا دبع نأ قاحسإ نبا نع هللا دبع نب دايز انث «ماشه
 هباصأ «رثكأ وأ ةحارج نيرشع حرجو متهف دحأ موي بيصأ ناكو «جرعأ ءرسعأ «متهأ

 . جرعف هلجر يف اهضعب

 انث ءيرهزلا دعس نب هللا ديبع انث «يفقثلا سابعلا وبأ انث ءدماح وبأ انثدح . 8

 موي حرج فوع نب نمحرلا دبع نأ ينغلب :لاق دعس نب ميهاربإ هيبأ نع .بوقعي يمع

 .اهنم جرعي ناكف هلجر يف حرجو «ةحارج نيرشعو ىدحإ دحأ

 نع يمع انث «دعس نب هللا ديبع انث «قاحسإ نب دمحم انث «دماح وبأ انثدح 0



 نسح ًاليوط ًالجر فوع نب نمحرلا دبع ناك :لاق هيبأ نع «ميهاربإ نب دعس هيبأ

 . هتيحل الو هسأر ريغي ال «ةرمح ابرشم ضيبأ ءأنج هيف «ةرشبلا

 :هتافو ةنس ةفرعم ©

 انث «بويأ وبأ انث ءهتسر نب هللا دبع نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح 5

 : لاق سنخألا نب ةريغملا نب ةبتع نب بوقعي نع «يزهزلا رفعج نب هللا دبع انث «يدقاولا

 ذئموي وهو نيثالثو نيتنثا ةنس تامو «نينس رشعب ليفلا دعب فوع نب نمحرلا دبع دلو

 . هيلع يلصو عيقبلاب نفدو « دمحماابأ : هتينك تناكو « نيعبسو سمخ نبا

 نب رفعج انث «يلصوملا نيسحلا نب دمحأ انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدح 7

 رشعب ليفلا دعب فوع نب نمحرلا دبع دلو :لاق يدايزلا ناسح وبأ انث « ليضفلا نب دمحم

 .نيعبسو سمخ نبا وهو نيثالثو نيتنثا ةنس تامو « نينس

 تعمس :لاق رضنلا نب دلاخ انث « لضفلا نب نمحرلا دبع نب دمحم انثئدح

 نيتنثا ةنس تامو « نينس رشعب ليفلا دعب فوع نب نمحرلا دبع دلو :لوقي يلع نب ورمع

 نمحرلا دبع دلو :لاق ريكب نب ىيحي انث «عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 4

 ءراكب نب ريبزلا انث «يعازخلا دمحأ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -

 دبع نب دمحم همع نع «تباث ىبأ نب زيزعلا دبع ىنثدح .رذنملا نب ميهاربإ ينثدح

 .نيعبسو نيتنثا نبا وهو يبأ يفوت :لاق نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع «هيبأ نع ءزيزعلا

-. 

 . ةدس

 يره نب يم نب وب :لاق ىرهزلا دعس نب هللا ديبع انث ءقاحسإ د دمحم انث «دماح أ انثدح 5

 عبسل يفوتو «ءنوعبسو نامث هللا همحري فوع نب نمحرلا دبع نس : يمع طخب تأرق

 . هنم نيقب ثالثل نامثع ةفالخ نم نولخ

 دعس نب هللا ديبع انث «جارسلا سابعلا ؤبأ انك «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 1 ١
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 نمحرلا دبع تامو «نينس رشعب ليفلا دعب دلو فوع نب نمحرلا دبع نأ ينغلب : لاق

 . عيقبلاب نفدو «نافع نب نامثع هيلع ىلصو «نيثالثو نيتنث ةنس دمحم وبأ

 يبأ نب دمحم انث «يلمرلا ريطم نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح  غا/*

 نم نيضم تسل فوع نب نمحرلا دبع تام :لاق بذوش نبا نع ةرمض انث «يرسلا
 . نامثع ةفالخ

 دمحم انث «لماك نب سودبع نب دمخم انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح

 دمحم يبأب ىنكي « نيثالثو نيتتث ةنس فوع نب نمحزلا دبع تام :لاق ريمث نب هللا دبع نبا
 . نيعبسو سمخ نبا وهو

 نب فوع دبع نب فوع تنب ءاقنعلا :ليقو ءافشلا :ليقف ؛همأ مسا يف فلتخا 0
 .ةرجاهم تناكو «ةرهز

 :هلاوحأ نم ةقتشملا هيماسأ نمو ©

 ةنحلا ليبسلس نم ىقسُلاو ءمصعملا ريمألاو «يراوحلاو ءرابلاو ءقداصلاو «نيمألا

 قبسو ءوفصلا برش ءهمأ نطب يف وهو ةداعسلا هل تقبسو «ةيلهاجلا يفرمخلا ''(مرح)
 .هلامب قدصتملا «قنرلا

 « يطقسلا نمحرلا دبع نب دمحأ انث «دمحم نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ انثدح 6

 نمحرلا دبع نأ رمع نبا نع «نارهم نب نوميم نع يرزجلا ىلعملا وبأ انث ءنوراه نب ديزي انث
 انأ : يلع لاقف ؟اهنم ىصفتأو مكل راتخأ نأ مكل له :ىروشلا باحصأل لاق فوع نبا

 يف نيمأ «ضرألا لهأ يف نيمأ تنأ» :لوقي هِي هللا لوسر تعمس ينإف « يضر نم لوأ
 . (ءامسلا

 « يلع نب رصن انث ءرضنلا نب دلاخ انث «قارولا رصن نب دمحم نب يلع انثدح 7

 نع «ليبحرش نب هللا دبع ينثدح «نعم نب ديزي ينثدح ءورمع نب دابع نب نمؤملا دبع انث
 نب نمحرلا دبع اعدف ةنيدملا دجسم هِي هللا لوسر ىلع تلخد :لاق ىفوأ يبأ نب ديز

 . تاياورلا يف يتأيس امك هانتبثأ ام باوصلاو «ىمح لصألا يف قل



 دو 1١ ةباحصلا ةفرعم

 .«قحلاب كلام ىلع هللا كطلسي ايمأ ءامسلا يف ىمست هللا نيمأ اي ندا» :لاقف فوع

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح

 دبع نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث ءدمحم نبا ينعي سنوي

 تعمس :تلاق ةملس مأ نع «ثراحلا نب فوع نع «نيصحلا نب هللا دبع نب نمحرلا

 مهللا ,رابلا قداصلا وهل يدعب مكيلع ونحي يذلا نإ» :هجاوزأل لوقي هلل هللا لوسر

 . (ةنجلا ليبسلس نم فوع نب نمحرلا دبع قسا

 ىيحي انث «يعداولا نيصح وبأ انث ءيسمحألا ورمع نب دمحم نب رفعج انثدح ظ

 نب روسملا تنب ركب مأ يتمع ينتثدح :لاق «يمرخملا رفعج نب هللا دبع انث «ينامحلا

 نب نامثع نم هل اضرأ فوع نب نمحرلا دبع عاب :لاق ةمرخم نب روسملا اهيبأ نع «ةمرخم

 تاهمأو «نيملسملا ءارقف يفو «ةرهز ينب يف لاملا كلذ مسقف «رانيد فلأ نيعبرأب نافع

 تعمس ينإ امأ : ةشئاع تلاقف لاملا كلذ نم لامب ةشئاع ىلإ يعم ثعبف «نينمؤملا

 نم فوع نبا هللا ىقس . نوحلاصلا الإ يدعب مكيلع ودحي نل» :لوقي هِي هللا لوسر

 .(ةدجا ليبسلس

 عيبرلا وبأ انث «ةدنم نب ىيحي نب دمحم انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 4

 نأ ةشئاع نع هيبأ نع ةملس يبأ نب رمع نع «ةناوع وبأ انثدح [أ /75 /1] يتمسلا

 فطعي ال هللاو ءيرهظ ءارو كرتأ ام مهأل نكنإ هللاو» : لاقف يلع ىنح هلي هللا لوسر

 .(يدعب نورباصلا وأ نوقداصلا الإ نكيلع

 انث ء.حابصلا نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ انثدح

 هءاسن هَ هللا لوسر عمج :تلاق ةشئاع نع «ةملس يبأ نع «عزاولا نع تباث نب يلع

 .(«نوقداصلا نورباصلا مكيف ينظفحيس» :لاقف هضرم يف

 نب بوقعي انث دعس نب هللا ديبع انث ءقاحسإ نب دمحم انث ءدماح وبأ انثدح- 48١

 . هلْلَع يبنلا يراوح :هل لاقي ناك فوع نب نمحرلا دبع نأ «هيبأ نع « ميهاربإ

 نب ناميلس انث « ىبايرفلا دمحم نب رفعج انث « شيبح نب ىلع نب دمحم انثدح 57



 ىبأ نب ءاطع نع هيبأ نع «كلام يبأ نب ديزي نب دلاخ ينثدح .يقشمدلا نمحرلا دبع
 لاقف ؟هفلخ ةمامعلا لاسرإ نغ هلأسف ةرصبلا لهأ نم لجر هءاج هنأ رمع نبا نع «حابر
 ركب وبأ : هلع هللا لوسر دجسم يف ةرشع رشاع تنك «ملعت ىتح كلذ كربخأس :رمع نبا
 نباو ديعس وبأو فوع نب نمحرلا دبعو ةفيذحو ذاعمو دوعسم نباو يلعو نامثعو رمعو

 متعا دقو حبصأف ءاهيلع هثعبي ةيرسل زهجتتي نأ فوع نبا هَّلِيَي هللا لوسر رمأف «ءرمع

 عباصأ عبرأ هفلخ نم لتساف هممعف اهضقن مث ُهّلْيَع يبنلا هاندأف ءءادوس سيبارك ةمامعب
 .«نسحأو فرعأ اهنإف ,متعاف فوع نبا اي اذكه» :لاق مث كلذ وحن وأ

 اي ذخ» :لاق مث ُهّتلَي يبنلا ىلع ىلصو هللا دمحف «ءاوللا هيلإ عفدي نأ الالب رمأ مث
 اولتقت الو ءاوردغت الو اولغت ال ؛هللاب رفك نم اولتاقو ءهّللا ليبس يف زغاف فوع نبا

 .«مكيف هيبن ةنسو هللا دهع اذهف ءاديلو

 .بوقعي نب ميهاربإ انث «ناميلس نب دمحمم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح 587

 صفح نب دشار ىلاخ ينثدح «نارمع نب زيزعلا دبع انث « هللا دبع يبأ نب نوراه ينثدح
 مرح نمحرلا دبع ناك :لوقي ''”(يبأ) تعمس :لاق فوع نب نمحرلا دبع نب رمع نبا

 باطخلا لصف وألوقلاعجرل 2 مجّماهبراش رمخما تيأر

 ةرزع انث .يدقعلا رماع وبأ انث ء سنوي نب دمحم انث «كلام نب ركب وبأ انثدح - 5

 نمحرلا دبع ىلع ىمغأ :لاق فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع .يرهزلا نع .تباث نبا
 ىلإ كمكاحن انب قلطنا : يل الاقف ناظيلغ ناظف ناكلم يناتأ هنإ :لاقف قافأ مث فوع نبا
 زيزعلا ىلإ همكاحن :الاقف ؟هب نابهذت نيأ :امهل لاقف كلم امهيقلف :لاق .نيمألا زيزعلا
 . همأ نطب ىف وهو ةداعسلا هل تقبس نم هنإف هنع ايلخ :لاق .نيمألا

 انث «ىسوم نب دسأ انث .يسيطارقلا ديزي وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح . 0
 فوع نب نمحرلا دبع تام موي اًيلع تعمس :لاق ءهدج نع «هيبأ نع «دعس نب ميهاربإ

 .اهقنر تقبسو اهوفص تكردأ دقف .فوع نبا بهذا :لوقي

 .ركاسع نبا خيرات نع ًالقن عوبطملا نم ةدايز )١(



ع انث «ىسوم نب دسأ انث «ديزي وبأ انث «دمحأ نب ناميلس انثئدح . 5
 نب ةرام

 اًنوص تعمس ذإ اهتيب يف ةشئاع امنيب :لاق كلام نب سنأ نع «ىنانبلا تباث نع «ناذاز

 «ماشلا نم فوع نب نمحرلا دبعل تمدق ريع :اولاقف ؟ اذه ام : تلاقف ةئيدملا هنم تجر

 :لوقي هلي هللا لوسر تعمس [ب /4"1 /1] ىنإ امأ :ةشئاع تلاقف «ةئامعبس تناكو

 .(ًاوبح ةنجلا لخدي فوع نب نمحرلا دبع تيأر»

 ىنإف :لاق ءهتثدحف ؛هغلب امع اهلأسف اهاتأف فوع نب نمحرلا دبع كلذ ابف

 . هللا ليبس ىف اهسالحأو اهباتقأو اهلامحأب اهنأ كدهشأ

 . هلثم ةرامع نع «ديوس يبأ نب ميهاربإ نع «يزارلا ةعرز وبأ هاور *#

 نب وللا دبع انث «ىسوم نب دسأ انث «ديزي وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 17

 دهع ىلع هلام رطشب فوع نب نمحرلا دبع قدصت :لاق يرهزلا نع رمعم نع «كرابملا

 مث «رانيد فلأ نيعبرأب قدصت مث ءاّقلأ نيعبرأب قدصت مث «فالآ ةعبرأ هل هللا لوسر

 «هللا ليبس يف ةلحار ةئامسمخو فلأ ىلع لمح مث « هللا ليبس يف سرف ةئامسمخ ىلع لمح

 . ةراجتلا نم هلام ةماع تناكو

 .ةدحاو ثانإلا نمو ,اركذ رشع ةينامث دلولا نم فلخ ه

 يبأ نب ةبقع تنب موثلك مأ : مهمأ «ليعامسإو اًديمحو ميهاربإو «ىنكي هبو ءاًدمحم

 . تاعيابملا تارجاهملا نم سمش دبع نب ةيمأ نب ورمع يبأ نب طيعم

 دوعسم نب ةصيبق نب ئىناه تنب ةريحب :همأ «ةيقيرفإب لتق «نمحرلا دبع نب ةورعو

 . نابيش ينب نم

 . سمش دبع نب ورمع نب ليهس تنب ةلهس : همأو «ةيقيرفإ حتف موي لتق ءرغصألا اًكاسو

 نب ةبلعث نب ورمع نب عبصألا تنب رضامت : همأ « هللا دبع همسا نإ :لاقي «ةملس ابأو

 . يشرق اهحكن ةيبلك لوأ «بلك نب لبه نب بانج نب يدع نب مضمض نب نصح

 نب ةبرخم نب ةمالس تنب ءامسأ :همأ ءفوع نب نمحرلا دبع نب نمحرلا دبعو



 ةباحصلا ةفرعم 2, 78

 . مراد نب لشهن نب لدنج

 ةمالس نب ديزي تنب دجم :همأ ء«ضيبألا وبأ وهو ًاليهسو نمحرلا دبع نب بعصمو

 | . يريمحلا

 يه ةيدابو «يفقثلا ةملس نب ناليغ تنب ةيداب :اهمأ ٠ نمحرلا دبع تنب ةيريوجو
 . ةيمأ يبأ نب هللا دبعل ثنخملا تيه اهفصو يتلا

 لاق يتلا يهو «يلهشألا عفار نب سنأ رسيحلا يبأ تنب :امهمأ نامثع ابأو مساقلاو
 .«ةاشب ولو ملوأ» : اهحكن امل هع يبنلا هل

 . ةيقيرفإب لتق «ربكألا هللا دبع :نامثع يبأ مساو

 «نالجعلا نب يدع نب مصاع تنب ىرغصلا ةلهس :مهمأ ءاديزو اًنعمو ارمعو

 . هلع هللا لوسر بحاص

 . سمش دبع نب ةعيبر تنب ةشيب :اهمأ «ةيلهاجلا يف تدلو «مثيهلا مأو

 مل «نيثيدح هيبأ نع ىور « فوع نب نمحرلا دبع نب نسحلا : ثيدحلا ةاور نمو #
 .بسنلا لهأ الو ريبزلا '''هركذي

1 2# 

 « هني يبنلا نع فوع نب نمحرلا دبع دنسأ ام ةفرعم»

 : هبئارغو هثيدح حيحص نمف «قرطلا ىوس اًئيدح نيسمخو اًفين هنع ىور

 نع «كلام نع «ىبنعقلا انث «بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح

 نب هللا دبع نب هللا دبع نع «باطخلا نب ديز نب نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع نع «يرهزلا
 تعمس :[أ /"0 /١]لاق فوع نب نمحرلا دبع نع سابع نبا نع «لفون نب ثراحلا

 اهب متنأو ضرأب عقو اذإو ,هيلع اومدقت الف ضرأب هب متعمس اذإ» :لوقي هِي هللا لوسر

 . مالكلا ميقتسيل ءاهلا تبثأو «ركذي» :لصألا يف ١(



 . نوعاطلا ينعي (هنم اًرارف اوجرخت الف

 ثيدح نع «ةعيبر نب رماع نب هللا دبعو «ملاس نع «باهش نبا نع كلام هاورو

 . عرس نم باطخلا نب رمع عجر نيح نمحرلا دبع

 نب نمحرلا دبع ةياور نم ءألوق رشع ةثالث ىلع يرهزلا ىلع هيف فلتخا ثيدح اذهو ت

 ةسمح ىلع تباث نب ديزو صاقو يبأ نب دعس ةياور نمو ؛ليواقأ ةينامث ىلع فوع

 . ليواقأ

 نب دمحمو «ديزي نب سنويو «رمعمو «كلام هاورف : نمحرلا دبع ثيدح امأف

 نبوهللا دبع نب هللا دبع نع ديمحلا دبع نع «مهريغو «نيسح نب نايفسو «قاحسإ

 يف اولاق سيوأ ابأو قاحسإ نباو سنوي نأ الإ هنع سابع نبا نع « «لفون نب ثراحلا

 . هللا دبع نب هللا دبع :اولوقي ملو «لفون نب ثراحلا نب هللا دبع نع : مهتياور

 هللا دبع نع :لاقف هيف كلام باحصأ فلاخف «كلام نع ءريزولا يبأ نبا هاورو *

 . سابع نبا نع هيبأ نع «ثراحلا نب هللا دبع نبا

 : هنع سابع نبا نع « هللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع صفح يبأ نب دمحم هاورو #

 «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث :لاق نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ هانثدح 8

 نع ؛هللا دبع نبل ديبع نع «يرهزلا انث «ةصفح يبأ نب دمحم انث ؛حور انث «يبأ ينثدح

 ناك اذإ» : لوقي هِيَ هلع هللا لوسر تعمس : لوقي فوع نب نمحرلا دبع تعمس « سابع نبا

 .(اهنم جرخت الف اهب تنأو ضرأب ناك اذإو ءاهلخدت الف اهب تسلو ضرأب ءابولا

 : عمجم نب ليعامسإ نب ميهاربإ هذه هتياور ىلع هعباتو

 انث «ميعن وبأ انث «يطلملا دمحم نب ليضف انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 4

 « سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع «باهش نبا نع ٠ « عمجم نب ليعامسإ نب'ميهاربإ

 الف ضرأب هب متعمس اذإ: :لوقي هلع ع هللا لوسر تعمس : لاق فوع نب نمحرلا دبع نع

 .«هنم ارارف اوجرخت الف هب متنأو عقو اذإو ,هيع اومدقت



 . نمحرلا دبع نع «هيبأ نع ءملاس نع .يرهزلا نع ,نيسح نب نايفس هاورو

 نابأ نب دمحم انث ءنايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ هانثدح 0١

 «هيبأ نع «ملاس نع «يرهزلا نع «نيسح نب نايفس نع ديزي نب دمحم انث «يطساولا
 اوجرخت الف هب متنأو دلبب ءابولا ناك اذإ» : ُهّتكَي هللا لوسر لاق :لاق نمحرلا دبع نع
 . (هولخدت الف هب متسلو دلبب ناك اذإو .هنم

 . هلثم يرهزلا نع «ميمت نب ديزي نب نمحرلا دبع هعبات *

 انث «ةريغملا وبأ انث ءباهولا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح - 7
 نع « نمحرلا دبع نع «هيبأ نع ءملاس نع «يرهزلا انث «ميمت نب ديزي نب نمحرلا دبع
 عقو اذإو .اهنم اوجرخت الف اهب متنأو ضرأب نوعاطلا عقو اذإ» :لاق هلي هللا لوسر
 . هيلع اولخدت الف اهب متسلو

 نأ : ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع «ملاس نع ؛يرهزلا نع «بئذ يبأ نبا هاورو *
 . ماشلا قيرطب ريسيوهو هِيَ يبنلا نع ءرمع ربخأ نمحرلا دبع

 ٠ يلع نب مصاع انث ءيسودسلا صفح نب رمع انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح 9
 نمخرلا دبع نأ ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع «ملاس نع «يرهزلا نع «بئذ يبأ نبا انث
 مقسلا وأ عجولا اذه نإ» :لاق هنأ هَ يبنلا نع ماشلا قيرط يف وهو رمع ربخأ فوع نبا
 ءاهوطبهت الف اهب متسل ضرأب ناك اذإف .مكلبق ناك نم [ب /؟5 /١]هب بذع باذع
 . ماعلا كلذ سانلاب رمع عجرف .(هنم اًرارف اهنم اوجرخت الف اهب متنأو ضرأب ناك اذإو

 سيوأ وبأو «بيبح يبأ نب ديزيو «لاله يبأ نب ديعسو «ديزي نب سنويو كلام هاورو *
 نبا نمحرلا دبع نع اعيمج ملاسو ءرماع نب هللا دبع نع «باهش نبا نع «مهريغو
 ظ .فوع

 : هيبأ نع « نمحرلا دبع نب ديمح نع ؛يرهزلا نع دعس نب ماشه هاورو *
 نب دمحأ نب هللا دبع انث : لاق نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ هانثدح - 4

 نع «يرهزلا نع «دعس نب ماشه انث ءراوس نب نسحلا ءالعلا وبأ انث «يبأ ينثدح «لبنح



 رك _ ١11 ةباحصلا ةفرعم

 اذإ» :لوقي لَ هللا لوسر تعمس فوع نب نمحرلا دبع نع «نمحرلا دبع نب ديمح

 .«هنم اًرارف اوجرخت الف اهب متنأو عقو اذإو ءاهولخدت الف اهب متسلو ضرأب هب متعمس

 . هلثم دعس نب ماشه نع يدقعلا رماع وبأو فوع نب رفعجو دعس نب ثيللا هاور *

 . هيبأ نع ةملس يبأ نع :لاقف دعس نب ماشه نع « غئاصلا عفان نب هللا دبع مهفلاخو

 نبا نع «بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا نع «يسرافلا ديعس نب ىيحي هاورو #

 . فوع نب نمحرلا دبع نع « سابع

 نب حلاصو « سنوي هاورف : تباث نب ديزو ,صاقو يبأ نب دعس ثيدح امأو 4

 نب ديزي امهعباتو «ديز نب ةماسأ نع «دعس نب رماع نع «يرهزلا نع امهريغو ناسيك

 نع يرهزلا نع «بيبح يبأ نب ديزي نع ةعيهل نبا :لاقف هنع ثيللا ةياور نم بيبح يبأ
 . دعس نع سوأ نب كلام

 . ءاوس حلاصو سنوي لاق امك «هنع قازرلا دبع :لاقف رمعم نع فلتخاو

 نب رماع نع «يرهزلا نع ءرمعم نع :روث نب دمحمو دايز نب دحاولا دبع لاقو

 . دعس نع (« دعس

 .هيف امهاو ةرصبلاب ثدح اذكه ًرمعم نإ :ليقو

 لاق امك هنع يطساولا دلاخ :لاقف دابع وهو «قاحسإ نب نمحرلا دبع نع فلتخاو

 نب نمحرلا دبع نع :نادرو نب متاح لاقو «قازرلا دبع ةياور يف حلاصو رمعمو سنوي

 . تباث نب ديز نع «دعس نب رماع نع «يرهزلا نع «قاحسإ

 نب رماع نب هللا دبعو «دعس نب رماع نع «يرهزلا نع «دعس نب ميهاربإ هاورو

 . ًالسرم ةعيبر

 . ةماسأ نع دعس نب رماع نع «يرهزلا نع سنويو حلاص هاور ام :ليواقألا حصأف

 نسحلا نب دمحأ نب دمحمو «يباطخلا قورافو «نسحلا نب بيبح انثدح 6

 لاق :لاق هيبأ نع دمحم نب رفعج نع «ليبنلا مصاعوبأ انث «يشكلا ملسم وبأ انث :اولاق



 :لاقف اًمئاق فوع نب نمحرلا دبع ماقف ؟سوجملاب عنصأ ام يردأ ام : باطخلا نب رمع

 .(«باتكلا لهأ ةنس مهتنس» : لاقف  مهنع لكسو هِي هللا لوسر تعمس

 . دمحم نب رفعج نع ثايغ نب صفحو « يجنزلا دلاخ نب ملسم هاور #

 نم عمسأ ملف «ًاليم تددشو «ًاليم تلورهو ًاليم تيشم :ليبنلا مصاعوبأ لاقو

 . ثيدحلا اذه الإ دمحم نب رفعج

 انث «فلخ نب رصن انث ,نافس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح 7

 تلورهو ًاليم تيشم :مصاع وبأ لاق .,ثيدحلا اذهب دمحم نب رفعج نع .مصاع وبأ
 . ثيدحلا اذه الإ دمحم نب رفعج نم عمسأ ملف «ًاليم تددشو ًاليم

 .هوحن بهو نب ديز نع « شمعألا نع «يبيلكلا بيسملا نب حور ءاجز وبأ هاورو *#

 نب ميهاربإ انث ءنوجملا زيزعلا دبع نب نسحلا انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 91

 نع لأس رمع نأ :بهو نب ديز نع ءشمعألا نع .ءاجر وبأ انث «يماسلا جاجحلا

 ةفئاط سوجملا» :لاق هنأ هِي هللا لوسر ىلع دهشأ :فوع نب نمحرلا دبع لاقف سوجملا
 .[أ ]85/١/ (باتكلا لهأ هيلع نولمحت ام ىلع مهولمحاف ,باتكلا لهأ نم

 «قيثولا نب ضيف انث «يناولحلا ىيحي نب دمحأ انث «نسحلا نب بيبح انثدح --

 هلع هللا لوسر نع هيبأ نع ءفوع نب نمحرلا دبع نب نسحلا ينثدح « هللا دبع نب ريثك انث
 .«ينعطق نم عطقاو ,ينلصو نم لص براي : شرعلا تحت نم محرلا يدانت» :لاق

 .هوحن هيبأ نع «ةملس يبأ نع يرهزلا هاورو *

 . هوحن هيبأ نع نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع «يرهزلا نع ؛نيسح نب نايفس هاورو #
 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .5

 ريبج نب دمحم نع «يرهزلا نع «قاحسإ نب نمحرلا دبع نع « لضفملا نب رشب انث « يبأ
 فلح تدهش»:لاق هِي يبنلا نع .فوع نب نمحرلا دبع نع «هيبأ نع «معطم نبا
 . (هنكنأ ينأو معنلا رمح يل نأ بحأ امف ,مالغ انأو يتمومع عم نيبيطملا



 ١ ْد ةباحصلا ةفرعم

 . هلثم قاحسإ نب نمحرلا دبع نع «يطساولا دلاخو «ةيلع نب ليعامسإ هاور #

 ةديبع وبأ ميهاربإ نب ثراولا دبعو «ىنثملا نب ذاعم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 نع ءيرصملا دعس نب ثيللا انث ,ملاس نب فيفع انث «يكربلا ميهاربإ نب ىسيعانث :الاق

 (7[لاق]» : هلع هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع يرهزلا

 : نهب حورأو نهب هيلع ودغأ ثالث ىدحإ نم لاملا بحاص ينم ملسي نل :ناطيشلا
 . (هقح نم هعنميف هيلإ هببحأو هقح ريغ يف هقافنإو :هلح ريغ نم لاملا هذخأ

 ٠ داك د6 د

 هتينكو صاقو يبأ نب دعس ةفرعم» ]

 "”(هتافوو هنسو هتفص و هتبسنو

 نع «ةناوعوبأ انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثئدح

 «يلصي نأ نسحي ال ادعس نأ ةفوكلا لهأ ىكش :لاق ةرمس نب رباج نع«ريمع نب كلملادبع

 ءاهنع مرخأ ال هِيَ هللا لوسر ةالص مهب يلصأ تنكف انأ امأ :دعس لاقف هل كلذ رمع ركذف

 . قاحسإ ابأ اي كب نظلا كاذ : رمع لاقف «نييرخألا ىف فذحأو نييلوألا ىف دكرأ

 انث : ةفيلخوبأ انث :الاق دمحأ نب ناميلسو «دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح -

 ىلإ ءاج هنأ دعس نع « بيسملا نب ديعس نع «ديز نب يلع نع نايفس انث «راشب نب ميهاربإ

 دبع نب بيهأ نب كلام نب دعس تنأ» :لاقف ؟ هللا لوسر ايانأ نم :لاقف هلي يبنلا

 .«هللا ةنعل هيلعف كلذ ريغ لاق نمف ؛ةرهز نب فانم

 . بلاغ نب يؤل نب رماع نب لسح نب كلام نب رصن نب ةميذج نب بيبح نبا

 هللا دبع نب بعصم انث «يدادغبلا نيهاش نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح 0

 .(588 )١17/١/ يناربطلل ريبكلا مجعملا نم ةدايزلاو «لصألا نم ةطقاس )١(
 ةباصإلا )155/١(2 يناربطلل ريبكلا مجعملا ١١9(« /5) ديناسملا عماج )١18/١(2 دمحأ دنسم )2

 .(1907/5؟) باعيتسالا «(777/5؟) ةباغلا دسأ 2(" /؟)
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2 
 .نايفس تنب ةنمح صاقو يبأ نب دعس مأ : لاق ريبزلا نبا

 . ةيمأ نب دسأ يبأ تنب ةنمح : ليقو «نايفس يبأ تنب ةنمح :ليقو

 «طايخ نب ةفيلخ انث .قاحسإ نب دمحأ نب رمع انث «ميهاربإ نب دمحم هانثدح 5 6٠

 نب ةرهز نب فانم دبع نب بيهأ نب كلام :صاقو يبأ مسا «صاقو يبأ نب دعس :لاق

 . سمش دبع نب نايفس يبأ تنب ةنمح :همأ «بالك

 دحأ ؛نامثعو رمع لبق نم تايالولا يلوو ءاهلك دهاشملاو ادحأو ًاردب دهش

 رخآ ناكو «ةنس ةرشع عبس نبا وهو ةرعش ههجو يف امو ملسأ «ىروشلا باحصأ

 يف ةنس نينامثو ثالث نبا وهو يفوت « هللا ليبس يف مهسب ىمر نم لوأو ةافو نيرجاهملا

 ىلع لمحف «لايمأ ةرشع ىلع ةنيدملا نم «قيقعلاب هرصق يف هنع هللا يضر ةيواعم مايأ
 وهو ناورم هيلع ىلص «ةنيدملاب هِّيَي لوسرلا دجسم يف هيلع يلص ىتح'''لاجرلا باقر

 يقل فوص ةبج يف نفك «نهرجح يف هلع يبنلا جاوزأ هيلع ىلص مث «ةنيدملا يلاو ذئموي
 نثش «ةماه اذ اًظيلغ ًاريصق احادحد ًالجر ناكو « ُهِّْلَي يبنلا عم نيكرشملا ردب موي اهيف

 بضخي ءرعشلا دعج ءدسجلا رعشأ [ب ]77/١1/ «سطفأ «.ًاليوط ءمدآ «عباصألا

 . ةقورفم ةيصان هل تناكو «داوسلاب

 :اردب هدوهش امأف

 :لاق ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع هانثئدحف 0

 قيس تبصأ :لاق دعس نع ثدحي دعس نب بعصم تعمس :لاق برح نب كامس ينربخأ

 ,«هتذخأ ثيح هعض» :لاقف «هينلفن « هللا لوسر اي :تلقف ُهَّتِكَ# يبنلا هب تيتأف ردب موي

 . «لافنألا» اذكه هللا دبع ةءارق يهو «[1 :لافنألا] © لاَقنألا كَنولَأسُي ١ :تلزنف

 «يلع نب رصن انث «يورهلا سابعلا وبأ انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح. 7

 هلي هللا لوسر تعبتا :لاق دعس نع «دعس نبا نع «ميعن يبأ نب عفان انث «يعمصألا انث

 .ةرعش يهجو يف امو

 )١( مقر يتأيس امل ماللاو فلألا تدزو ء«لاجر» : لصألا يف )01١(.



 و ب
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 6 0 ا

 « ىنثملا نب دمحأ نب دمحم انث «يلصوملا قاحسإ نب رفعج نب هللا دبع انثدح 7

 تعمس :لاق «مزاح يبأ نب سيق نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث ء.نوع نب رفعج انث

 . هللا ليبس يف مهسب ىمر برعلا لوأل ينإ :لوقي ادعس

 نب رضنلا انث «لماك وبأ انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح

 هللا ليبس يف مهسب ىمر نم لوأل ينإ :دعس لاق :لاق سيق نب ليعامسإ نع « ليعامسإ

 . نيكرشملا ىلإ

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نبهللا دبع انث ؛كلام نب ركب وبأ انثدح .

 نع «يرهزلا نع ثدحي  دشار نبا ينعي -نامعنلا تعمس :لاق يبأ انث ءريرج نب بهو

 .ةافو نيرجاهملا رخآ دعس ناك :لاق دعس نب رماع

 :لاق ءراكب نب ريبزلا انث هزيزعلا دبع نب يلع انث , دمحأ نب ناميلس انثدح

 ىلإ لاجرلا باقر ىلع لمحو «ةنيدملا نم لايمأ ةرشع ىلع «هرصق يف قيقعلاب دعس تام

 . ةنيدملا

 :لاق يلع نب ورمع انث ءرضنلا نب دلاخ انث .نمحرلا دبع نب دمحم انثدح -05

 . ةنيدملا ىلإ لاجرلا قانعأ ىلع لمحف «قيقعلاب هرصقب دعس تام

 انث «بويأ وبأ انث .هتسر نب هللا دبع نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح

 قيقعلاب رصق يف دعس تام :تلاق دعس تنب ةشئاع نع «رامسم نب ريكب انث «يدقاولا

 ناورم هيلع ىلصو «نيسمخو سمخ ةنس سانلا باقر ىلع لمحف «لايمأ ةرشع ىلع

 . ةنيدملا يلاو ذئموي وهو

 «دعس نيب هللا ديبع انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 01

 هيبأ نع دابع نب ىيحي ينثدح «قاحسإ نبا نع يبأ ينثدح :لاق «بوقعي يمع انث

 يف هلع يبنلا جاوزأ ىلع لخدأف « دجسملا هب لخد صاقو يبأ نب دعس يفوت امل :لاق

 ىلع هيف ىلصي يذلا عضوملا يف هيلع يلصف هب انجرخ مث «نلعفف «هيلع نيلصيل رجحلا

 . عيقبلاب هانفدف هب انقلطنا مث ءزئانجلا
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 ءدعس نب هللا ديبع انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 5

 نمز ىف صاقو ىبأ نب دعس تام :لاق دعس نب ميهاربإ انث «بدؤملا ديزي نب حون انث

 لب :لاقيو « نيسمخو تس ةئس .ةنس نينامثو نيتنث نباوهو «ىلوألا هتجح دعب ةيواعم

 ٠ يس

 دمحم انث « لماك نب سودبع نب دمحم انُث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 0

 يلاو ناورمو «نيسمخو سمخ ةنس صاقو يبأ نب دعس تام :لاق ريمت نب هللا دبع نبا

 . هيلع ىلصو «ةنيدملا

 :لاق ميعن وبأ انث «بويأ نب دايز انث «جارسلا سابعلا وبأ انث ءدماح وبأ انثدح 7

 . نيسمخو نامث ةنس صاقو ىبأ نب دعس تام

 يدقاولا انث «بويأ وبأ انث ءهتسر نبا انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 7

 . ةنس نينامثو

 نب ريكب نع «يدقاولا انث .بويأ وبأ انث .هتسر نبا انث « هللا دبع انثدح .-4
 نعش ةماه اذ اًظيلغ اًحادحد ريصق ًالجر يبأ ناك : تلاق دعس تنب ةشئاع نع «رامسم
 . قاحسإ ابأ ىنكي ناكو « عباصألا

 لاق :لاق راكب نب ريبزلا انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح 8

 : لاق دعس نب دمحم نب ليعامسإ نع ؛رفعج نب هللا دبع ينثدح :نارمع نب زيزعلا دبع
 . سطفأ ًاليوط ءمدآ ءدسجلا رعشأ «رعشلا دعج صاقو يبأ نب دعس ناك

 انث «ةبيتق انث '7[[ /"ا//١] قاحسإ نب دمحم انث :لاق هللا دبع نب ميهاربإ انثدح - 0
 .داوسلاب بضخي ناك صاقو يبأ نب دعس نأ باهش نبا نع «سنوي نع ؛دعس نب نيدشر

 . بيسملا نب ديعس نع ؛يرهزلا نع :لاقف نيدشر نع .دامح نب ميعن وبأ هاور *

 )١( لصألاب تاحفصلا يف ريخأتو ميدقت .



 ردو 11 ةباحصلا ةفرعم

 . هب ميعن انث « نيدشر نب دمحأ انث .دمحأ نب ناميلس هانثدح *

 «نابأ نب رمع نب هللا دبع انث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «ناميلس انثدح 0١

 .داوسلاب بضخي

 «دعس نب هللا ديبع انث «قاحسإ نب دمحم انث ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 1

 نبا نع سنوي نع «بلطملا نب زيزعلا دبع نع ءدعس نب ميهاربإ انث :لاق ديزي نب حون انث
 . داوسلاب بضخي صاقو ىبأ نب دعس ناك : لاق باهش

 :لاق قاحسإ نبا نع «ىمع انث « هللا ديبع انث ءدمحم انث ءدمحأ انثدح 57

 نب دعس ىنيع نيب اهآر نم ىلهأ نم ىنربخأ :لاق «بيقيعم نب ةريغملا نب هللا ديبع ىنثدح

 . قرف اذإ  هتيصان ينعي  صاقو يبأ

 رذنملا نب ميهاربإ انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع ركب وبأ انثدح 84

 ةحلط نب ىسوم همع نع .ةحلط نب ىيحي نب قاحسإ انث «ةحلط نب دمحم انث . ىمازحلا

 .دحاو ماع ''"ىراذع صاقو يبأ نب دعسو ماوعلا نب ريبزلاو بلاط يبأ نب يلع ناك :لاق

00 
 اياف 52 25

 ,نيوبألاب ىدفملاو .مالسإلا ثلثو ,ةعبسلا عباس :هيماسأ نمو»

 (لاخلاو ,؛ثراحلاو .ةوعدلا باجملاو

 « نايفس انث 2« يديمحلا انث 2« ىسوم نب رشب انث «دمحأ نب دمحم ىلع وبأ انثدح 6

 صاقو يبأ نب دعس تعمس :لاق «مزاح يبأ نب سيق انث «دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث

 . انقادشأ تحرق دقل ىتح ءرمسلا قروو ةلبحلا الإ ماعط انل ام

 انث ءهيوريش نب دمحم نب هللا دبع انث «دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح 15

 بيسملا نب ديعس تعمس :لاق «مشاه نب مشاه انث «ةماسأ وبأ انث « ميهاربإ نب قاحسإ

 )١( «راذعإ : باوصلا» بتك لصألا شماه يف .



 ةعبس تثكم دقلو «هيف تملسأ يذلا مويلا يف دحأ ملسأ ام :لوقي ادعس تعمس :لوقي

 . مالسإلا ثلثل ينإو مايأ

 نع «ةبعش انث ,دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 17
 هلع هللا لوسر يل عمج :لوقي ادعس تعمس :لاق بيسملا نبا تعمس :لاق «ديعس نب ىيحي

 .هوحن بيسم ا نب ديعس نع «مشاه نب مشاهو «ةلمرح نب نمحرلا دبع هاور #

 نب يلع نع « بيسملا نب ديعس نع «ديعس نب ىيحي نع « ةنييع نب نايفس هاورو * 1

 . هلثم بلاط ىبأ

 ثيدح لثم دعس نع «مزاح يبأ نب سيقو دعس تنب ةشئاعو دعس نب رماع هاورو *

 نب ميهاربإ انث «يطافسألا لضفلا نب سابعلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 4

 : هلع هللا لوسر يل لاق :لاق صاقو يبأ نب دعس نع مزاح يبأ نب سيق نع «دلاخ

 .«هتوعد بجأو هتيمر ددس مهللا

 دمحأ انث : الاق شيبح نب يلع نب دمجمو « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -8

 هللا دبع تعمس : لاق ديعس نب ىيحي انث « ريهز انث « سنوي نب دمحأ انث «يناولح لا ىيحي نبأ

 ةليل تاذ يبنج ىلإ عجطضم هلي هللا لوسر انيب :ةشئاع تلاق :لوقي ةعيبر نب رماع نبا
 انعمس ذإ كلذ ىلع انأ امنيبف ««ةليللا ينسرحي يباحصأ نم اًخاص الجر تيل» :لاقف
 تئج صاقو ىبأ نب دعس انأ :لاق (؟ اذه نم» :لاقف "ب /757/1] حالسلا توص

 ميهاربإ نب ةرديح ورمع وبأ ينثدح «قاحسإ نب دمحم انث «دماحوبأ انثدح 6

 نع «رماع نع «دلاجم نع «ةماسأ وبأ انث ءةكمب رادلا كلام نب دعس نب نمحرلا دبع نبأ

 )١( لصألا يف ترخأت ةقرولا هذه .



 .«هلاخ ؤرما ينريلف ؛ «يلاخ اذه» :لاقف دعس لبقأف هيَ يبنلا دنع اسولج انك :لاقرباج

 .هب يهابي ينعي : ةماسأ وبأ لاق *

 نب باهولا دبع انث «قاحسإ نب نيسحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح هلا

 ' رباج نع «يميمتلا زعام نع , ورمع نب ناوفص نع «شايع نب ليعامسإ انث .كاحضلا
 : هع هللا لوسر لاقف «ءكلام نب دعس لبقأ ذإ فَي هللا لوسر عم انك :لاق هللا دبع نبا

 .«يلاخ اذه»

 انث ءورمع نب ةيواعم انث ءرضنلا نب دمحم انث :لاق دمحأ نب ناميلس انثدح

 يصوي ذخأ رمع بيصأ امل :لاق نوميم نب ورمع انث «نمحرلا دبع نب نيصح انث ةدئاز

 ينإف ؛فلختسا يذلا هب نعتسيلف الإو «كلذف ادعس باصأ نإ «ىروشلا لهأ اي :لاقف

 . ةنايخالو زجع نم هعزنأ مل 1

 نع «قازرلا دبع نع «ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5“

 لهأ نم كنإف لتاقت الأ : صاقو يبأ نب دعسل ليق :لاق نيريس نبا نع بويأ نع ءرمعم
 نانيع هل فيسب ينوتأت ىتح لتاقأ ال :لاقف ؟كريغ نمرمألا اذهب قحأ تنأو ءىروشلا

 . داهجلا فرعأ انأو تدهاج دقف ءرفاكلا نم نمؤملا فرعي «ناتفشو ناسلو

 ليعامسإ انث «جارسلا قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 0ع

 نسب هللا دبع نع ءديعس نب كرابم نع ؛مساقلا نب مشاه رضنلا وب أ انث «ثراحلا يبأ نبا

 نع هلأسف «باطخلا نب رمعب رم هنأ : يلجبلا هللا دبع نب ريرج نع هثدح نم نع «ديزي
 مهلقأو «ةردقم سانلا مركأ هتكرت :لاق ؟هتيالو يف هتكرت فيك : صاقو يبأ نب دعس

 ءرفظلا قوزرم «رئاطلا نوميم هنأ عم «ةرذلا عمجت امك عمجت «ةربلا مألاك مهل وهو "'”ةرتف

 مه :لاق؟سانلا نع ينربخأف :لاق . سانلا ىلإ شيرق بحأو "'سأبلا دنع سانلا دشأ

 . نمغي اهفاقث صاقو يبأ نباو «شئاطلا لصعلا اهنمو « شئارلا مئاقلا اهنم ةبعجلا ماهسك

 . "”هعايرئارسلاب ملعأ هللاو ءاهليم ميقيو ءاهلصع

 .ةوسق (74 /9) ةباصإلا يفو «لصألا يف اذك )00(

 . 074 /؟) ةباصإلا نم هتبثأ امو ««سانلا» : لصألا يف (؟)
 .رمع اي :اهباوص لعلو «لصألا يف اذك ()



 نب ثيللا انث «ةبيتق انث «يفقثلا سابعلا وبأ انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح 0

 هل ةبج قلخب اعد توملا هرضح امل صاقو ىبأ نب دعس نأ يرهزلا نع « ليقع نع دعس

 امنإو يلع وهو ردب موي نيكرشملا اهيف تيقل تنك ينإف ءاهيف ينونفك :لاقف فوص نم
 .اذهل اهأبخأ تنك.

 راتخملا هلتق دعس نب رمع :ةدحاو اًننبو ءاروكذ ةينامث : دالوألا نم ةعست فلخ د

 نب نمحرلا دبع باحضأ يف رسأ فسوي نب جاجحلا هلتق دعس نب دمحمو «ديبع يبأ نبا

 .ةدنك نم بركيدعم نب سيق تنب ةيرام :امهمأ .ثعشألا

 . ءارهب نم : همأو «دعس نب رماعو

 هدلو اهلزنو ءدعس نب رمع هيخأ نيبو هنيب عقو رشل ةريحلا لزن ءدعس نب حلاصو

 .نيعلا سأر ىلإ هدلو لوحتف «هل ناملغ هلتقف

 .٠ (”لئاو.نم بلغت نب ورمع تنب ةلوخ :همأو «دعس نب بعصمو
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 ( هلع ىبنلا نع صاقو ىبأ نب دعس دنسأ ام ةفرعم»

 بئارغو هثيدح حاحص نمف ؛ اًقينو ثيدح ةئام قرطلا ىوس نوتملا نم هنع ىور ه

 11 : هديناسم

 «ىبنعقلا ةملسم نب هللا دبع انث ءبلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 075 .

 ينءاج :لاق هنأ هيبأ نع «صاقو يبأ نب دعس نب رماع نع «باهش نيا نع كلام نع

 :هل تلقف «يب "”دتشا دق عجو يبو :لاق «عادولا ةجح ماع يندوعي هع هللا لوسر

 قدصتأفأ «يل ةنبا الإ ينثري الو لام وذ انأو «ىرت ام عجولا ينم غلب دق هللا لوسراي

 ثلغلا» :لاق ؟ثلثلاف :تلق ««ال» :لاق ؟رطشلاف :تلق .«ال» :لاق ؟يلام يثلثب

 ةلاع مهعدت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو عدت نإ كنإ كلام كش ريبك : وأ ريثك ثلثلاو

 )١( «يراخبلا حيحص يف ةيرورحلا نع هابأ لأس يذلا وه بعصمو) : لصألا شماه يف بتك .

 .«دتعا» : عوبطملا يف تفرحت (؟)



 دو ا ةباحصلا ةفرعم

 لمت ام ىنح ءاهيف ترج الإ هللا هجو اهب يفتبت قفن قفدت نل كنإو :سانلا نوففكتي ١

 نل كنإ» :لاقف ؟ىباحصأ دعب فلخأ هللا لوسر اي :تلق :لاق .«كتأرسما ىف ىف

 كب عفتني ىتح فلخت نأ كلعلو ,ةعفرو ةجرد هب تددزا الإ اًخاص ًالمع لمعتف فلخت

 نكل مهباقعأ ىلع مهدرت الو ,.مهترجه يباحصأل ضمأ مهللا ,نورخآ كب ٌرضيو ماوقأ

 .يرهزلا نع « سانلا هاور *

 نع مزاح نب ريرج مع ديز نب ريرجو مشاه نب مشاهو «ميهاربإ نب دعس هاورو *

 . هيبأ نع «دعس نب بعصم هاورو

 . هيبأ نع «دعس نب دمحم نع «ريبج نب سنوي نع ةداتق هاورو

 . اهيبأ نع دعس تنب ةشئاع نع «ديعجلا هاورو

 «يريمحلا نمحرلا دبع نب ديمح نع ديعس نب ورمعو «نيريس نب دمحم هاورو *#

 .هوحن دعس مهيبأ نع «دعس دلو نم ةثالث نع

 .دعس نع «يملسلا نمحرلا دبعوبأ هاورو #

 انث «يدلبلا مثيهلا نب ميهاربإ انث ءيلع نب دمحأ نب دمحم هللا دبعوبأ هانثدح 07

 .ح ءاقرو انث «سايإ يبأ نب مدآ

 :الاق مالس انث «يسلايطلا دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثو

 نأ صاقو ىبأ نب دعس انث «ىملسلا نمحرلا دبع ىبأ نع «بئاسلا نب ءاطع نع

 يلامب تيصوأ دق :هل لاق «صوأ» :هل لاقف ءهدوعي هضرم يف هيلع لخد هَ هللا لوسر

 ءاينغأ مه :لاق (؟كدلول تكرت امف» :لاق نيكاسملاو باقرلا يفو هللا ليبس يف هلك

 ,ثلثلاب صوأ» :لاق ىتح هصقانأو ينصقاني لزي ملف .«كلام رشعب صوأ» :لاق .ريخب

 .(ريثك ثلنلاو

 . مويلا ىلإ سانلا اهب ذخأف «ةنسلا ترجف



 ثلنلاو : هلع هللا لوسر لوقل ثلثلا نم صقنن نحنف : نمحرلا دبعوبأ لاق *

 .- مدآ ظفل «ريثك ثلنلاو

 . ءاطع نع ةدئاز هاورو *

 .دعس نع «ريبزلا نب ةورع هاورو *

 «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح

 هيلع لخد هْنيَي يبنلا نأ دعس نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه انث «عيكو انث « يبأ ينثدح

 :لاق ««ال» :لاق ؟هلك يلام يصوأ الأ هللا لوسر اي :لاقف ضيرم وهو هدوعي

 .«ريثك ثلثلاو ,ثلثلا» : لاق ؟ثلئلابف : لاق (ال» : لاق ؟رطشلابف

 نع «ةبعش انث دوادوبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 8
 بلاط يبأ نب يلع هلي هللا لوسر فلخ :لاق «دعس نعدعس نب بعصم نع «ةبيتع نب مكحلا

 :لاقف ؟نايبصلاو ءاسنلا يف ينفلختأ « هللا لوسر اي :لاقف «كوبت ةوزغ يف هنع هللا يضر

 .(يدعب يبن ال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت امأ»

 «مكحلا ثيدح روهشملاف : ليواقأ ةثالث ىلع بعصم ثيدح يف ةبعش ىلع فلتخا #

 . بعصم نع

 بعصم نع «مصاع نع ؛«ةبعش نع «برح نب راضن هب درفت اميف دوادوبأ هاورو *#
 . دعس نبأ

 نب بعصم نع «ميهاربإ نب دعس نع «ةبعش نع «يمورلا نب رمع نب دمحم هأورو
 .[بر/”ا//١] دعس

 .:ةسمخ لاوقأ ثيدحلا اذه يف اضيأ ةبعشلو

 هاورو ءروهشملا وهو «هيبأ نع ءدعس نب ميهاربإ نع «ميهاربإ نب دعس نع هاور *

 . يعمسملا حابصلا نب كلملا دبع هنع هب درفت «دعس نب رماع نع « ميهاربإ نب دعس نع

 . يدوألا سيردإ نب هللا دبع هنع هاور «ديعس نع بيسملا نب ديعس نع دعس نع ضيأ هاورو

 .دعس نع « بيسملا نب ديعس نع «ديعس نب ىيحي نع اضيأ هاورو

 رصن هنع امهب درفت ؛ دعس نع «بيبسملا ني ديعس نع «ديز نب ىلع نع اضيأ هاورو



 رك 3 ةباحصلا ةفرعم

 .دامح نبا

 دمحأ نب دمحم انث «يلصوملا قاحسإ نب رفعج نب هللا دبع دمحم وبأ انثدح .

 لاق :لاق هيبأ نع ءدعس نب بعصم نع « ينهجلا ىسوم انث «نوع نب رفعج انث «ىنثملا نبا

 بسكي فيكو :اولاق «؟ةنسح فلأ مويلا يف بسكي نأ مكدحأ زجعيأ» : هلع يبنلا

 فلأ اهب هل بتكيف ةحيبست ةئام مويلا يف هللا حبسي» :لاق ؟ةنسح فلأ مويلا يف اندحأ

 .(ةئيطخ فلأ اهب طحيو ةنسح

 . ينهجلا ىسوم نع «رابكلاو ةبعش هاور *

 ابنأ «نوراه نب ديزي انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 6 ١

 هلع يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع صاقو يبأ نب دعس نب رماع نب دواد نع «قاحسإ نب دمحم

 يبن اهفصي مل ةفص هنفصألو .هتمأل لاجدلا فصو دقو الإ يبن نكي مل هنإ» :لاق

 . «ىنميلا نيعلا روعأ هنإ : يلبق

 راكب نب لهس انث «يفاريسلا يلع نب ماشه انث «ريبكلا دبع نب قوراف انثدح .-

 هلْيَع يبنلا نأ هيبأ نع «صاقو يبأ نب دعس نب رماع نع دقاو يبأ نع «دلاخت نب بيهو انث

 1 .(نجعا نمث يف قراسلادي عطقت» :لاق

 انث «ميعن يبأ نب دمحم انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 0 5“

 هلَع يبنلا ىلإ يبارعأ ءاج :لاق هيبأ نع «دعس نب رماع نع ءيرهزلا نع «دعس نب ميهاربإ
 نأكف :لاق «رانلا يف» :لاق ؟وه نيأف ءناكو ناكو «محرلا لصي ناك يبأ نإ :لاقف

 ربقب تررم ام ثيح» :لاق ؟كوبأ نيأف « هللا لوسر اي :لاق ءكلذ نم دجو يبارعألا

 ام ؛ ابعت هلي هللا لوسر ينفلك دقل :لاقف دعب يبارعألا ملسأف :لاق «رانلاب هرشبف رفاك

 .رانلاب هترشب الإ رفاك ربقب تررم

 نب ىيحي انث « يعداولا نيسحلا نب دمحم نيصحوبأ انث ,يحلطلاركب وبأ انثدح 5

 لاق :لاق دعس نع «دعس نب رماع نع «ةلاوط يبأ نع «لالب نب ناميلس انث «ديمحلا دبع

 مس هرضي مل «قيرلا ىلع تارمت عبس ةئيدملا يتبال نيب ")ام لكأ نم» : هلي هللا لوسر

 . 2نيب نم)» :(01/548) ملسم حيحص يف لل



 .(مويلا كلذ

 دواد نب ناميلس انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 6

 نع «يرهزلا باهش نبا نع «ناسيك نب حلاص نع «دعس نب ميهاربإ انث «ىمشاهلا

 نب جاجحلا يبأ مكحلا نب فسوي نع «يفقثلا ةيراج نب ءالعلا نب نايفس يبأ نب دمحم

 دري نم : هنِلَع هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع صاقو ىبأ نب دعس نب دمحم نع «فسوي

 . هللا هناهأ شيرق ناوه

 . هلثم هيبأ نع «دعس نب رماع نع «يرهزلا نع « ربحيمم نب نمحرلا دبع نب دمحم هأور #

 دمحم نب قاحسإ انث «زيزعلا دبع نب ىلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -7

 دعس نع « صاقو يبأ نب دعس تنب ةشئاع نع « '”لبان تنب ةديبع انتثدح :لاق ؛يورفلا
 «ةنجلا ضاير نم ةضور يتيبو يالصم نيب ام» :لاق ُهّنَْع يبنلا نع «صاقو يبأ نبا

8/1 ]. 

 د ع د

 ,هتينكو ,ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس ةفرعم» [4]

 "”(هتافو ةنسو ,.هتفصو.هتبسنو

 ملسأ ؛هرجأو همهسب يردب يلوأ يرجاهم ءرؤث وبأ : ليقو «روعألا ابأ :ىنكي ل
 تناكو «بأل نيوخأ ليفن نب ورمعو ءرمع وبأ باطخلا ناكو «باطخلا نب رمع لبق
 باجم نآكو «بعك نب يأ نيبو هنيب ىخآ لَ يبنلا ناكو ءهتحت باطخلا نب رمع تخأ

 هلّسغو «لاجرلا قانعأ ىلع ةنيدملا ىلإ لمحو «قيقعلاب يفوت «ةنيدملا ءالبُث نم ؛ةوعدلا
 : ليقو «باطخملا نب رمع نب هللا دبع هيلع ىلصو ءهاطتحو رمع نباو صاقو يبأ نب دعس

 «نمحرلا دبعو « هللا دبع :مهنم :ةفوكلاب هبقعو «حصيالو اهب ربُقو ةفوكلاب يفوت هنإ
 «رذنملا نب مصاع دنع ةدحاوو «ريبزلا نب رذنملا دنع هتانب ىدحإ تناكو «ديعس ونب ماشهو

 ظ . نسحلا نب نسحلا دنع ىرخأو
 )١( بيذهتلا بيرقت نم بيوصتلاو ««ليان» :لصألا يف .

 ةباغلا دسأ )١548/١(« ريبكلا مجعملا «(585/5) لما /ه) ١/7 /4) ١لال /١)دنسملا (5)
34 . 



 رك ١14١ ةباحصلا ةفرعم
 جك

 انث «ديبع متاح نب دمحم نب نيسحلا انث ءدمحم نب دمحم رفعج وبأ انثدح - 1

 ءديعس نب رمع نع: يعّمْرلا بوقعي نب ىسوم نع «كيدُق يبأ نبا انث «نابأ نب دمحم

 : لاق هلع هللا لوسر نأ رفن يف هثّدح ديز نب ديعس نأ هيبأ نع «نمحرلا دبع نب ديمُح نع

 ,نمحرلا دبعو ,ةحلطو ءريبزلاو ,يلع وءنامثعو ءرمعو , ركب وبأ : ةنجلا يف ًةرشع»

 ابأ اي هللا كدشنن :موقلا لاقف ءرشاعلا نع تكسو .«صاقو يبأ نب دعسو ,ةديبعوبأو

 . ةنجلا يف روعألا وبأ هللاب ينوقدشن نإ :لاق ؟رشاعلا تنأ روعألا

 . هيبأ نع نمحرلا دبع نب ديمح نب نمحرلا دبع :لاقف كيدُف يبأ نبا نع ميحد هاور *

 .هب يبأ انثدح «ميحد نب ميهاربإ انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح

 يبأ نب ديعس انث «حلاص نب نامشع نب ىيحي انث .دمحأ نب ناميلس انثدح .-8

 . روعألا ابأ : ىنكي ديز نب ديعس نأ : ملسأ نب ديز نع «رفعج نب دمحم انث : ميرم

 : لاق «يرهزلا دعس نب هللا ديبع انث «قاحسإ نب دمحم انث «دماح وبأ انثدح -4

 روعألا ابأ : ىنكي ورمع نب ديز نب ديعس : هللا دبع نب بعصم لاق

 :لاق يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح .

 دمحم نع «هيبأ نع هاور ام قاحسإ نبا يزاغم يف دعس نب ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرق

 نب طرق نب هللا دبع نب ىزعلا دبع نب ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعسو :لاق قاحسإ نبا
 «ةنيدملا هَ هللا لوسر مدق امدعب ماشلا نم مدق يؤل نب بعك نب يدع نب حازر نب حاير

 .«كرجأو» :لاق هللا لوسر اي يرجأو :لاق .همهسب ُهَتفَي هللا لوسر هل برضف

 انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «يرتستلا ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح ١-.

 نم ديز نب ديعس مدق : لاق يرهزلا باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نب دمحم

 :لاق «كمهس كلو : لاق همهس يف هلم يبنلا ملكف ردب نم ُهَّْع يبنلا مدقم دعب ماشلا

 .(كرجأو» :لاق !هللا لوسر اي يرجأو

 انث «يبأ انث «ينارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -

 مدق ليمن نب ورمع نب ديز نب ديعس :لاقريبزلا نب ةورع نع ءدوسألا يبأ نع .ةعيهل نبا



 ةباحصلا ةفرعم ١١ را

 ما

 .«(كرجأو» :لاق !هللا لوسر اي يرجأو :لاق

 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح 507

 كلود :لاق ! هللا لوسر اي [ب ]١8/١1/ يرجأو :لاقف ردب يف همهسب هل برضف

 . ( كرجأ

 . بعك نب يدع ينب نم وهو

 نب ديعس انث ءديشر نب دواد انث ء.قاحسإ نب دمحم انث «دماح وبأ انثدح -14

 ناكو «ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس تام :لاق عفان نع ةيمأ نب ليعامسإ نع ةملسم
2 

 .ايردب

 نب دلاخ نب دليوخ نب ةيمأ نب ةجعب تنب ةمطاف همأو : هللا همحر خيشلا لاق *

 و 1 ٠ .٠ 5-5 37 ٠

 . يعازخلا ورمع نب حيلم نب منغ نب نايح نب ةريغملا نب نومأملا

 «طايخ نب ةفيلخ انث «قاحسإ نب دمحأ نب رمع انث ميهاربإ نب دمحم هانثدح .-.0

 حازر نب طرق نب هللا دبع نب حاير نب ىزعلا دبع نب ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس :لاق

 نب ورمع انث «ىشرقلا ديزي وبأ انث « لضفلا نب نمحرلا دبع نب دمحم انثدح 1

 بويأ وبأ انث ءهتسر نب هللا دبع نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح /2617 

 نب ورمع نب ديز نب ديعس نب هللا دبع نع «ديز نب كلملا دبع نع يدقاولا انث «يرقنملا



 رعو_ ١1 ةباحصلا ةفرعم

 ءدعس نب ثيللا انث ةبيتق انث «قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح

 - ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس نأ هل ركذ رمع نبا نأ : عفان نع «ديعس نب ىيحي نع
 كرتو ةعمجلا تبرتقاو راهنلا ىلاعت نأ دعب هيلإ بكرف «ةعمج موي يف ضرم.-اًيردب ناكو
 .ةعمجلا

 انث «يرهزلا دعس نب هللا ديبع انث «جاّرسلا سابعلاوبأ انث «دماحوبأ انثدح 9

  رمع نبا هيلإ جرخخ كله امل ديز نب ديعس نأ عفان نع ءرمع نب هللا دبع انث «بوقعي

 هنفكو هطّنحو هلسغف «ةورع رئب دنع '''ةنيدملا نم اًجراخ ناكو  ةعمج موي كلذو

 .ىلصو

 نبا انث «دامح نب ميعن انث «نيدشر نب دمحأ انث ء دمحأ نب ناميلس انثدح

 يبأ نب دعس نأ ديز نب ديعس نب نمحرلا دبع نب ديز نع «رفعج نب هللا دبع انث «كرابملا

 . ةرجشلاب ديز نب ديعس لسغ صاقو

 وبأ انث «ةمارك نبا انث ءقاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 0١.

 ديعس دعس لسغ : تلاق دعس تنب ةشئاع نع «رافغلا دبع يبأ نع هللا ديبع نع «ةماسأ

 يلسغ نم لستغأ مل ينإ امأ :لاق جرخ اًملف «لستغاف تيبلا ىتأ مث «هطتحو «ديز نبا

 .رحلا نم تلستغا نكلو «هايإ

 :لاق «يدقاولا انث «بويأ وبأ انث ءهتسر نبا انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح 5

 ةنيدملاب ربقو ٠ نيعبسو عضب نبا ذئموي وهو «نيسمخو ىدحإ ةنس ديز نب ديعس يفوت

 .رمع نبا هيلع ىلصو «رمع نباو دعس هربق يف لزن نمم فرعي يذلاو

 هللا دبع نب دمحم انث « سودبع نب دمحم انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 27

 . ةنيدملاب نيسمخو ىدحإ ةنس ديز نب ديعس تام :لاق ءريمن نبا

 ديعس يفوت :لاق ريكب نب ىيحي انث «عابنزلا وبأ انث «دمحأ نب ناميلس انثئدح -8

 )١( (ةنيدملا نم) لصألا يف رركت .



 .رمع نباو دعس هربق يف لزنو « نيسمخو ىدحإ ةنس «نوعبسو عضب هنسو ديز نبأ

 :لاق ىلع نب ورمع انث «رضنلا نب دلاخ انث «نمحرلا دبع نب دمحم انثدح 06

 ةنيدملاب نفدو «نيعبسو عضب نبا ذئموي وهو نيسمخو ىدحإ ةنس ديز نب ديعس تام
 .رمع نباو صاقو يبأ نب دعس هربق لخدو

 نب ذلاخ انث «ةيقب نب بهو انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح .57
 نب ورمع نب ديز نب ديعس نبا نع «راثد نب براحم نع «بئاسلا نب ءاطع نع هللا دبع

 لهأ نم لجر لاقف «ديزي هنبال عيابيل ةنيدملاب مكحلا نب ناورم ىلإ ةيواعم ثعب :لاق ليفن

 . سانلا عياب عياب اذإ هنإو «ةنيدملا

0 00 
 تي حي حو

 ( ِهنَِع هللا لوسر نع ديز نب ديعس دنسأ ام ةفرعم»

 : هبئارغو هثيدح حيحص نمف ؛ قرطلا ىوس اثيدح رشع ةعبس ىور

 «يشكلا ملسم وبأ انث :الاق «ءنسحلا نب بيبحو «ريبكلا دبع نب قوراف انثدح 217

 نع «ثيرح نب ورمع نع ريمع نب كلملا دبع نع «ةبعش ابنأ :لاق قوزرم نب ورمع انث
 .«نيعلل ءافش اهؤامو ,نملا نم ةأمكلا» : لاق هلم هللا لوسر نأ ورمع نب ديز نبا ديعس

 «يروثلاو سيمعلا وبأو .ةداحج نب دمحم نع كلملا دبع نع هاور ثيدح اذه كك

 نب رمتعمو مزاح نب ريرجو «ديمحلا دبع نب ريرجو .ةدكازو «كيرشو .ةنييع نباو

 «ديبع نب رمعو « ةسينعو «يئاكبلا دايزو «ءاطع نب ديزيو « بيبش نب لدمحمو «ناميلس

 . ةفينح وبأ نامعنلاو ,كاحضلا نب حارجلاو

 نب ديعس نع «ثيرح نب ورمع نع « ينرعلا نسحلا نع «ةبيتع نب مكحلا هاورو *#

 .ديز



 ١ ةباحصلا ةفرعم
0 

 را

0 

0 

 تعمس :لاق ديز نب ديعس نع «يبأ ينئدح «ةورع نب ماشه انث ريم نبا انث ؛يبأ ينثدح

 .«ةمايقلا موي نيضرأ عبس نم هقَوُط اًملظ ضرألا نم اربش ذخأ نمو : لوقي هلع َج هللا لوسر

 .ةيواعم وبأو «ةدئاز يبأ نب ىيحيو «ناطقلا ديعس نب ىيحيو «ديز نب دامح هاور #

 انث.نامثع نب ورمع انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح 8

 ورمع نب نمحرلا دبع نأ فوع نب هللا دبع نب ةحلط نع «يرهزلا انث «يديبزلا انث «ةيقب

 ضرألا نم ملظ نم» : لوقي هلع ام هللا لوسر تعمس : لاق ديز نب ديعس نأ هربخأ لهس نبا

 .«نيضرأ عبس نم هقوطي هنإف اربش

 بيعشو رمعمو يديبزلا هاورف ؛ ثيدحلا اذه يف يرهزلا ىلع فلتخاو *

 نب ةحلط نع «يرهزلا نع «سيوأ وبأو ءرضخألا يبأ نب حلاصو سنويو كلامو

 ٠ . نمحرلا دبع

 .ديعس نع ةحلط نع «يرهزلا نع «قاحسإ نب دمحمو «ةنييع نب نايفس هاورو *

 نع «جارسلا نمحرلا دبع نع «ةبورع يبأ نب ديعس نع « .ىلعألا دبع هاورو #

 .ديز نب ديعس نع ةحلط نب دمحم نع «يرهزلا

 هللا دبع نب ةحلط نع رساي نب رامع نب دمحم نب ةديبع يبأ نع ميهاربإ نب دعس هاورو #

 .ديعس نع فوع نبا

 .ديعس نع «رمع نبا نع « عفان نع «يرمعلارمع نب هللا دبع هاورو * .

 .ديعس نع «ليفطلا يبأ نع « عيمج نب هللا دبع نب ديلولا هاورو *#

 .ديعس نع « يرملا نافطغ يبأ نع رجاهملا نب ديزي نب دمحم نع «ةعيهل نبا هاورو *

 نب مصاع نع «رجاهم نب ديزي نب دمحم نع ؛دعس نب ماشه نع شيلا هاورو #
 .ديعس نع « رمع نب مصاع هذج نع « مصاع نب هللا ديبع

 .ديعس نع ةملس يبأ نع نمحرلا دبع نب ثراحلا نع بئذ يبأ نبا هاورو *

 نب سابع نع « نمحرلا دبع نب ءالعلا نع «رفعج انبا دمحمو ليعامسإ هاورو *



 ضرألا ملظ ركذ نم مهنم ىورأو «ديعس ةصق يف كلذ لك «ديعس نع «دعس نب لهس

 . هلام نود ءرملا لتق ىلع رصتقا نم مهنمو «لاملا نود لتقلاو

 نب ديزي انث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «بتاكلا هللا دبع نب دمحم انثدح

 ينامليبلا نبا نع «تباث يبأ نب بيبح نع «حلجألا نع «شايع نب ركب وبأ انث «نارهم
 ال هنأ الإ .ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىتم تنأو» : ىلعل لاق هّْلِكَ# ىبنلا نأ ديز نب ديعس نع

 .(يدعب ىبن

 . شايع نب ركب وبأ الإ ديز نب ديعس : دحأ لقي مل

 . [ب /؟/ /1] كلام نب دعس نع :لاقف حلجألا هللا دبع نب دلاخ هاورو *

  0١يدوعسمملا انث ءدواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح «

 نع ءهيبأ نع «شيرق يدع يودعلا ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس نب ماشه نب ليفن نع
 ىلإ ايهتنا ىتح نيدلا ناسمتلي اجرخ لفون نب ةقروو «ليفن نب ورمع نب ديز نأ ءهدج

 يف بلطت يذلا رهظي نأ كشوي هنإف عجرا :لاق «نيدلا سمتلأ :لاق ؟سمتلت امو :لاق

 وهو عجرف «ينقفاوي ملف ةينارصنلا يلع تضرعف انأ امأو ءرصنتف ةقرو امأف «كضرأ

 نمآ امب تنمآ :لاق نمك رجهم لهو «لاخلا ال يغبأ ربلا اًقرو اًدبعت اًمح امح كيبل :لوقي

 دجسيف رخي مث «مشاج ينإف ينمشجت امهم مغار ناع كل يفنأ :لوقي وهو ميهاربإ هب
 كغلب امكو «تيأر امك ناك ىبأ نإ « هللا لوسر اي :لاقف ُهّلِفَي ىبنلا ىلإ هنبا ءاجو :لاق

 ديز ىتأو :لاق ء(ةدحو ةمأ ةمايقلا موي ثعبي هنإف» :لاق .(معن ١م: لاق هل رفغتساف

 هاوعدف امهل ةرفس نم نالكأي امهو ةثراح نب ديز هعمو ُهَلكَي هللا لوسر ىلع ليفن نب ورمع نبا

 بصنلا ىلع حبذ امم لكأن ال انإ «يخأ نبا اي : هَ يبنلل ورمع نب ديز لاقف امهماعطل .

 . ارصتخم مالكلا اذه ضعب ديز نب ديعس نع «ريبزلا نب ةورع ىورو #

 نب دمحأ انث :الاق ميهاربإ نب دمحمو ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح

 «دانزلا ىبأ نب نمحرلا دبع نع «نامثع نب كاحمضفلا انث « هللا دبع نب بعصم انث «ىلع

 باطخملا نب رمعو انأ تلأس :لاق ديز نب ديعس نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع



 ركذ# ١41 ةباحصلا ةفرعم

 .(هدحو ةمأ ةمايقلا موي ىتأي» :لاقف ليفن نب ورمع نب ديز نع 2 هلع هللا لوسر

 نب بوقعي انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «ماّنغ نب ديبع انث «ىحلطلا ركب وبأ انثدح 01/8

 .«يملسلا روعألا ابأ نعلاو ,هلوسرو هللا تصع ةّيصعو اناوكذو ًالعر نعلا مهللا» : لاقف

 مالسلا ديع انث «ميعن وبأ انث «زيزعلا دبع نب ىلع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 نب ورمع نب ديز نب ديعس نع « سنحي نب ديزي نع « دايز يبأ نب ديزي نع «برح نبا

 .(هّبحأف هتببحأ دق ينإ مهللا» :لاقف هنع هللا يضر اًنسح نضتحا هَ يبنلا نأ : ليفن

 انث «ديمحلا دبع نب ىيحي انث «يعداولا نيصح وبأ انث ءيحلطلا ركب وبأ انثدح .

 : هنيَع هللا لوسر لاق :لاق ديز نب ديعس نع ءرماع نع «قاحسإ نبا نع «جيدح

 .(ىشاجتلل اورفغتسا»

 نب دمحم انث «يعازخلا ىلع نب دمحم نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 يبأ نع «يبأ ينثدح «يشرقلا عيمُج نب هللا دبع نب ديلولا نب تباث انث «يمرضحلا ريكُب

 ءالؤهو ء(ديهش وأ قيّدلص وأ يبن الإ كيلع سيل هّنإف .ءارح نكسا» :لاق مث هلجرب

 نمحرلا دبعو «دعسو «ريبزلاو «ةحلطو « ىلعو «نامثعو ءرمعو ءركب وبأ :هعم موقلا

 .  هسفن ىنعي  انأو « فوع نبا

7 2 3 2 2 



 همساو حارجلا نب ةديبع يبأ ةفرعم»[ ] ٠١

 ")”(هتافو ةنسو هتفصو هتبسنو

 مل «رهف نب ثراحلا نب ةبض نب بيهو نب لاله نب حارجلا نب هللا دبع نب رماع همسا
 نب ةعيدو نب ةريمع نب رماع نب ءادعلا نب دبع نب رباج تنب منغ مأ ةديبع يبأ مأو ءبقعي
 ةشبحلا ىلإ رجاه «ىزعلا دبع نب [أ /1/8/1] رباج نب منغ تنب ةميمأ : ليقو ءرهف نب ثراحلا
 ءاّكرشم هلتقف هابأ دصقو هيي هللا لوسر عم اردب دهش «ةئيدملا ىلإ اهنم رجاه ىتح ةكم مدق مث
 لهأ ىلإ اًيلاوو اًئيمأ هثعبو «لحاسلا لبق طبخلا تاذ شيج ةيرس ىلع هَ هللا لوسر هثعبو
 . (نيمألا يوقلا وه» :لاقو « «نيمأ قح اًنيمأ الجر لإ نثعبأل» :لاقف نارجن

 عيابف «قورافلاو قيدصلا عم ةفيقسلا رضح «يراصنألا ةحلط يبأ نيبو هنيب ىخآ

 لزع «ماشلاب دانجألا ءارمأ دحأ ناكو ءاهل هيضرو ةعيابملل قيدصلا هيدن نأ دعب قيدصلا

 ,'"”مرثأ «متكلاو ءانحلاب بضخي ناتصيقع هل تناك «ديلولا نب دلاخ باطخلا نب رمع هب
 ةرشع نامث ةنس ساومع نوعاط يف يفوت ءأنجأ «ًالاوط «ةيحللا فيفخ « اًقيحن

 ءةنس نيعبرأو ىدحإ نبا وهو ردب دهشو «نيسمخو نامث نبا وهو ناسيبب ربقو «ندرألاب
 نب رمع هرقأف «يرهفلا منغ نب ضايع هلاخ "”فلختساو «لبج نب ذاعم هيلع ىلصو
 . هلل سمخلا : هتاخخ شقن ناكو « باطخلا

 :لاق يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 0

 لاق «هيبأ نع هاور اميف قاحسإ نب دمحم يزاغم يف دعس نب ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرق
 رماع وهو « حارجلا نب ةديبع وبأ : رهف نب ثراحلا ينب نم ًاردب دهشو : قاحسإ نب دمحم
 . هل ٍبَمَع ال رهف نب ثراحلا نب ةبض نب بيهو نب لاله نب حارجلا نب هللا دبع نبا

 نب يلع نب نيسحلا انث «ينيدملا يلع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح .
 وع

 :لاق قاحسإ نبا نع ؛ ىبا تعمس : لاق دعس نب ميهاربإ نب بوقعي انث « ىئادصلا ديزي

 '"بيذهتلا «.(١/0)ريسلا «(3505 /5)دسألا )١/ ١155(: ريبكلا مجعملا 2١95(« /1) دنسملا ()
 .(5617 /؟) ةباصإلا الا" /05)

 . ةصاخ ةينثلا راسكنا :ليقو «نسلا راسكنا :مرثلاو ءأطخ وهو «مرشأ» : ىلإ عوبطملا يف تفرحت )
 )75/١7(. برعلا ناسل : رظنا

 . يتأيس امك هانتبثأ ام باوصلاو ؛«فلتخا» لصألا يف (9)



 ثراحلا نب ةبض نب بيهو نب لاله نب حارجلا نب هللا دبع نب رماع وه حارجلا نب ةديبع وبأ
 ةريمع نب رماع نب ءادعلا نب دبع نب رباج تنب منغ مأ : ةديبع يبأ مأو «بقعي مل « رهف نبا

 .رهف نب ثراحلا نب ةعيدو نبا

 ةرمض انث ءىسوم نب دسأ انث «يسيطارقلا ديزي وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح . 8

 ديحي ةديبع وبأ لعجف ردب موي ةديبع يبأل ىدصتي ةديبع يبأ وبأ لعج : لاق بذوش نبا نع

 اموَق دجت الإ>: هابأ لتق نيح ةيآلا هذه هللا لزنأف «هلتقف ةديبع وبأ هدصق رثكأ املف «هنع

 . ةيآلا [17 : ةلداجملا] < ... رخآلا مويلاَو ِهّللاب نونمؤي

 نب دمحأ نب هللا دبع انث :لاق نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح

 : لاق يرعشألا ضايع نع كاّمس نع «ةبعش انث ءرفعج نب دمحم انث يبأ ينثدح «لبنح

 «هقبسف :لاق ءبضغت مل نإ انأ :باش لاقف ؟ينئهارُي نم : حارجلا نب ةديبع وبأ لاق

 . ىرع سرف ىلع وهو هفلخ نارفنت ةديبع يبأ يتصيقع تيأرف : لاق

 روث نع «يدقاولا انث «بويأ وبأ انث «هتسر نبا انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح 0

 : لاقف ةديبع ابأ فصو هنأ يكسكسلا رماخي نب كلام نع «نادعم نب دلاخ نع «ديزي نبا

 . نيتينثلا "''مرث :أ ءأنجأ لاوط «ةيحللا فيفخ فيحن لجر

 قاحسإ نع ؛كرابملا نبا انث «دواد وبأ انث «سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح - 5

 ةشئاع نينمؤملا مأ نع «ةحلط نب ىسيع ينربخأ :لاق هللا ديبع نب ةحلط نب ىيحي نبا

 هتيعابر ترسك دقو « هلي هللا لوسر ىلإ انيهتنا :لاق دحأ موي ركذ اذإ ركب وبأ ناك : تلاق

 كلذ عزنأل تبهذف : لاق «رفغملا قلح نم ناتقلح هيتنجو يف لخد دقو ههجو يف جشو

 امهلوانتي نأ هركف «هتكرتف «ينتكرت ل كيلع يقحب تمسقأ :ةديبع وبأ لاقف ههجو نم

 ؛ ةقلحلا عم هتينث تعقوو نيتقلحلا ىدحإ جرختساف هيفب اهيلع مزأف هِيَ يبنلا يذؤيف هديب

 يف لعف ام لعفف :لاق «ينتكرت امل يقحب كيلع تمسقأ :لاقف «عنص ام عنصأل تبهذو

 . امته سانلا نسحأ نم ةديبع وبأ ناكف «ةقلحلا عم ىرخألا هتينث تعقوف ىلوألا ةرملا

 [ب /؟//1] يلع نب ورمع انث ءرضنلا نب دلاخ انث «نمحرلا دبع نب دمحم انثدح 07

 ("'مرثأ ناكو «ناتصيقع هل تناكو «متكلاو ءانحلاب بضخبي ناك حارجلا نب ةديبع وبأ : لاق

 . قباسلا قيلعتلا رظناو ««مرشألا» : عوبطملا يف تفرحت )١(



 ةيباحصلا ةفرعم ١66

 انث «يدقاولا انث «بويأ وبأ انث «هتسر نبا انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح -4

 «ةنس نيعبرأو ىدحإ نبا وهو ًردب دهش ةديبع ابأ نأ ةديبع يبأ موق نم لجر نع ةربس ينأ نبا
 نفدو «متكلاو ءانحلاب بضخي ناك «ةنس نيسمخو نامث نبا وهو ةرشع نامث ةنس تامو

 . نايفس يبأ نب ديزي : ليق دقو ؛صاعلا نب ورمع :لاقيو «لبج نب ذاعم هيلع ىلصو «ماشلاب 00

 ناميلس انث .يروصلا مي ميهاربإ نب دمحم رماع وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 08م6

 نب ةديبع وبأ تام :لاق زيزعلا دبع نب ديعس نع «ملسم نب ديلولا انث «نمحرلا دبع نبا
 . لبج نب ذاعم هيلع ىلصو ندرألاب حارجلا

 انث «متاح وبأ انث ءبوقعي نب دمحم نب هللا دبع انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح 7

 .ناسيبب ةديبع وبأ ربق :لاق هيبأ نع «ءاطع نب نامثع نع ةرمض انث «عقاو نب نسحلا

 انث «بويأ وبأ انث هتسر نب هللا دبع نب دمحم انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبعانثدح 17

 . ةرشع نامث ةنس ماشلاب ساومع نوعاط يف حارجلا نب ةديبعوبأ تام :لاق ؛يدقاولا

 « جرفلا نب غبصأ انث ,حلاص نب نامثع نب ىيحي انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح -

 نب ةديبع يبأ ىلع : ''"نيريمأ ىلع ماشلا تناك :لاق باهش نبا نع سنوي نع «بهو نبا ان

 ينب دحأ منغ نب ضايع هلاخ فلختساو «ةديبع وبأ يفوتف «نايفس يبأ نب ديزيو «حارجلا

 ديعس يفوت مث «ميذح نب رماع نب ديعس هناكم رمأف ضايع يفوت مث «هرقأفرهف نب ثراحلا
 .دعس نب ريمع هناكم رمأف رماع نبا

 نب ناملس ينثدح «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 21.4

 شقن ناك : لاق ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس نع «ءاجر نب اجرم انث « رضنلا وبأ انث «ةبوت

 . هلل سمخلا : حارجلا نب ةديبع يبأ متاخ

 نع «ةبعش انث ءبرح نب ناميلس انث « يشكلا انث : لاق يباطخلا قوراف انثدح

 نيمأو .نيمأ ةمأ لكل» : هلي هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع «ةبالق يبأ نع «ءاذحلا دلاخ
 .(حارجلا نب ةديبع وبأ ةمألا هذه

 )١( يناربطلل ريبكلا مجعملا نم بيوصتلاو ««نيريم» ىلإ لصألا يف تفحصت )١857/1/ 576(.



 نع «؟”ركسع نبا هاورف : ليواقأ ةسمخ ىلع ثيدحلا اذه ىف ةبعش ىلع فلتخا *

 . هليَع يبنلا نع سنأ نع «تباث نع «ةبعش نع «برح نب ناميلس

 . هني يبنلا نع «سنأ نع «مصاع نع «ةبعش نع «يفنحلا يلع وبأ هاورو *

 . هِيَ يبنلا نع سنأ نع ةداتق نع « ةبعش نع رمع نب صفح هاورو

 : نارجن لهأل لاق هْْيَع يبنلا نأ ةفيذح نع ةلص نع قاحسإ يبأ نع ةبعش :روهشملاو

 . ةديبع ايأ ثعبف اهل سانلا فرشتساف (نيمأ قح اًنيمأ مكيلإ نثعبأل»

 .هب ةبعش انث «نافع انث «رباج نب ىلع نب دمحأ انث ءدمحأ وبأ ىضاقلا هانثدح 0١

 ( هَِع يبدلا نع حارجلا نب ةديبع وبأ دنسأ ام ةفرعم»

 : هبئارغو هثيدح ريهاشم نمف ءاًّثيدح رشع ةسمخ قرطلا ىوس هنع ىور

 :الاق ةبغز نب دامح نب دمحأو «بويأ نب ىيحي انث .دمحأ نب ناميلس انثدح . 7

 نع «ديزي نب يلع نع رح نب ديبع نبع «بويأ نب ىيحي انث «ميرم يبأ نبا ديعس انث
 نم ام» : هلي هللا لوسر لاق :لاق حارجلا نب ةديبع يبأ نع ةمامأ يبأ نع ءمساقلا

 اهدهش بسحأ امو ,ةعامجلا يف ةعمجلا موي رجفلا ةالص نم لضفأ ةالص تاولصلا

 .(هل اًروفغم الإ مكنم

 دمحأ انث :الاق شيبح نب يلع نب دمحمو « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 241“

 نب نمحرلا دبع نع «؛ثيل نع «ضايع نب ليضف انث «سنوي نب دمحأ انث «يناولح ا ىيحي نبا
 :الاق حارجلا نب ةديبع وبأو « لبج نب ذاعم نع [أ /94 /1] ينشخلا ةبلعث يبأ نع « طباس

 انئاك مث «ةفالخو ةمحر نوكي مث ,ةوبنو ةمحر رمألا اذه أدب» : هّلِكَم هللا لوسر لاق

 يف اًداسفو» :ةرم لاقو .«ةمألا يف اًداسفو ةيربجو اًوتع اًنئاك مث ءاضوضع اًكلم

 هللا اوقلي ىتح نورصنيو كلذ ىلع نوقزري .جورفلاو رومخلاو ريرحلا نولحتسي ضرألا

 .(«ةلسع نبا» : عوبطملا يف تفحصت )١(



 ةباحصلا ةفرعم 10

 | .«لجو زع

 .ديمحلا دبع نب ريرجو مزاح نب ريرجو دايز نب دحاولا دبع ثيل نع هاورو *

 .يدهم نب ىلعم انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح -6

 «ينشنلا ةبلعث يبأ نع «طباس نب نمحرلا دبع نع ثيل نع «دايز نب دحاولا دبع انث
 امكرمأ اذهب امهللاو :تلقف «نايجانتي حارجلا نب ةديبع وبأو «لبج نب ذاعم ماق :لاق

 اًئيدح نكلو «نظت امم ءيشب وه ام هللاو :الاقف ءاناملعت نأ امكرمأ دقلو ٠ هلو هللا لوسر

 اذه نإ» :لوقي هلي هللا لوسر انعمس «هركذأو نوركذي مهف ٠ هلي هللا لوسر نم انعمس

 ةوُرَبَج نئاك مث ءاضوضع اكلم نئاك مث ةمحرو ةفالخ نئاك مث ,ةمحرو ةوبن أدب رمألا

 نوقزريو هيلع نورصنيو ريرحلا نوسبليو رمخلا نولحتسي .ضرألا يف اذاسفو اًوتْعو

 .«ةمايقلا موي ىلإ

 .ح مزاح نب ريرج انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح .6

 «ةيوهار نب قاحسإ انث ءدمحم نب هللا دبع انث ءدمحأ نب دمحم دمحأوبأ انثدحعو

 نع طباس نب نمحرلا دبع نع «ميلس يبأ نب ثيل نع :الاق ديمحلا دبع نب ريرج انث : لاق
 ام :امهل تلقف امهنيب نايجانتي ذاعمو حارجلا نب ةديبع وبأ ناك : لاق ينشخلا ةبلعث يبأ

 ءيشب يجشن نأ اندرأ ام :الاقف  امهاصوأ ناكو - لي هللا لوسر ةيصو يف امتظفح

 . هلثم ركذف  هناركاذتي العجف هِي مللا لوسر هب انثدح اًئيدح انركذت امإ « '"”كنوم

 .ديمحلا دبع نب ريرج ظفل

 يبأ نع شيق نم لجر نع تباث يبأ نب بيبح نع «ناميلس نب دوعسم هاورو *
 . ناثدحتي دعس نب ريشبو «ةديبع ابأ ىتأ هنأ ةبلعت

 انث «بيرك وبأ انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انئدح .-1

 نم لجر نع تباث يبأ نب بيبح نع ؛ناميلس نب دوعسم انث ءيرعشألا نب سودرف
 لجر ىلإ ينعفدا « هللا لوسر اي :تلقف هنو هللا لوسر تيقل :لاق ةبلعث يبأ نع شيرق

 . «كنولذ» ىلإ لصألا يف تفحصت )١(



 خلك ةباحصلا ةفرعم

 نسحي لجر ىلإ كتعفد دق» :لاق مث حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ ينعفدف «ميلعتلا نسح

 ؛ ناثددحتي ريشب نب نامعنلا وبأ دعس نب ريشبو وهو ؛ةديبع ابأ تينآف .«كبدأو كمسيلعت

 :لاقف « ِهَللَع هللا لوسر كاصوأ اذكه ام هللاو « هللا دبع ابأ اي : تلقف « اتكس ينايأر املف

 «كثدحن ىتح سلجاف « هلي هللا لوسر نم هانعمس اًئيدح ثدحتن نحنو تئج كنإ

 مث «ةوبنلا جاهنم ىلع ةفالخ نوكي مث ,ةوبنلا مكيف نإ»: هع هللا لوسر لاق :لاقف

 ش .«ةيربجو اًكلُم نوكي

 نع .رجاهم نب ورمع نع «هنع هدالوأ ىور اميف يقشمدلا ةزمح نب ىيحي هاورو *

 . هلثم ركذف ناركاذتي امهو دعس نب ريشبو ةديبع يبأ ىلع ىتأ هنأ : ةبلعث يبأ نع ءلوحكم

 «ةديبع يبأ نع «ةبلعث يبأ نع «لوحكم نع ء«بهو وبأ ديبع نب هللا ديبع هعباتو *

 ةديبع يبأ نع ةبلعث يبأ نع ءلوحكم نع ءزاغلا نب ماشه نع «دلاخ نب ةقدص كلذكو

 . ًارصتخم

 . ارصتخم ةبلعث يبأ طاقسإب ةديبع يبأ نع .لوحكم نع يعازوألا هاورو *

 «ينابعشلا ةيمأ يبأ نع «ئناه نب ريمع نع « رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع هاور *
 . ريشب نب ةرامع رباج نبا نع هعفرو «[ب /79 /1]اًفوقوم ةديبع يبأ نع

 هللا دبع نب دمحم انث ؛نيصح يبأ نب دمحأ نب ميهاربإ مساقلا وبأ انثدح 65'/

 نع .ءاذحلا دلاخ نع «ةملس نب دامح انث « يحمجلا ةيواعم نب هللا دبع انث «يمرضح لا

 هلع هللا لوسر تعمس :لاق حارجلا نب ةديبع يبأ نع ةقارس نب هللا دبع نع «قيقش نب هللا دبع
 هفصوف .(هومكرذنأ ينإو «لاجّدلا هموق رذنأ دق الإ حون دعب يبن نكي مل هنإ) :لوقي

 هللا لوسر اي :انلق ««يمالك عمس وأ ينآر نم ضعب هكردي هلعل» :لاقو انل هني هللا لوسر

 .«ريخ وأ» :لاق ؟مويلا اهلثم ذئموي انبولق

 . ةبعش ءاذحلا دلاخ نع هاورو #

 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -4

 نع «ىليقعلا قيقش نب هللا دبع نع «ءاّذحلا دلاخ نع «ةبعش انث «رفعج نب دمحم انث «يبأ



 ةباحصلا ةفرعم :١٠١ رو

 ل001002ا2ااا-اااا__----
 ال ةيلحب هالجف لاجدلا ركذ هنأ هلم يبنلا نع «حارجلا نب ةديبع يبأ نع ةقارس نب هللا دبع

 .«ريخ وأ» :لاقف ؟مويلاك «ذئموي انبولق فيك هللا لوسر اي :اولاق ءاهظفحأ

 . ةبحص هل شيرق نم «ةقارس نب هللا دبع : خيشلا لاق د“

 نايفس انث «يديمحلا انث ء.ىسوم نب رشب انث ء.نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 8

 ةديبع يبأ نع «هيبأ نع ةرمس نب دعس نع ةرمس لآ ىلوم نوميم نب ميهاربإ انث « ةنييع نبأ

 ٠ . (زاجحلا نم نارحن دوهي اوجرخأ» :لاق هِيَ هللا لوسر نأ : حارجلا نبا

 نب سيقو « حارجلا نب عيكوو «ناطقلا ديعس نب ىيحي : نوميم نب ميهاربإ نع هاور *

 .نيرخآ يف يريبزلا دمحأ وبأو «عيبرلا

 نب ناميلس انث «يسودسلا نارمع نب جاجح انث .دمحأ نب ناميلس انثدح

 نب ريبج نع «نادعم نب دلاخ نع ديزي نب روث نع «يدقاولا رمع نب دمحم انث «دواد

 نورصنت امنإ» :لاق هلي هللا لوسر نأ حارجلا نب ةديبع يبأ نع كلام نب فوع نع «ريفن

 .(مكئافعضب

 . يدقاولا هب درفت *#

 نب لهس نب دمحأ انث «يطاغألا قاحسإ نب دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح ١

 نب ديز انبا هللا دبعو «ةماسأ انث «دقاو نب رمع نب دمحم انث «دواد نب ناميلس انث «بويأ

 باطخلا نب رمع نع ثّادحي حارجلا نب ةديبع ابأ عمس هنأ :امهدج نع ءامهيبأ نع «ملسأ

 . «هضرأ يف هللا ءيف مهنإف ,ناطلسلا اوبست ال» : لاق هيي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر

 يان ديت ميزات نإ ظل



 هلع لوسرلا بحص نم دمحم همسا نم ةفرعم»

 (همايأ كردأ وأ ةيؤر وأ ةياور هنع هلو

 ريثك بغر دق ذإ ءافيرشتو هل اميظعت هلِلَع ىفطصملا مسا مهيماسأ ةقفاومل مهركذ انمدق

 رابخإل «٠ هثعبمو ُهْنلَع لوسرلا دلوم لبق دمحمب ةيمستلا يف ءالهجلا ةيلهاجلا يف سانلا نم

 . هتفصو ُهَّنَِع لوسرلا تعنب نابهرلا نم رابحألاو باتكلا لهأ

 نب قاحسإ نب دمحم انث «يناجرجلا دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ كلذب انثدح

 نب لضفلا نب ءالعلا انث ءانيلع ءالمإ يزورملا رامسم نب حلاص لضفلا وبأ انث «ءالمإ ةميزخ

 «ةيوس يبأ نب كلملا دبع هيبأ نع «-كلملا دبع نب لضفلا  يبأ ينثدح «يرصبلا ةيوس يبأ

 مشج نب ةءاوس نب ةعيبر نب يدع نب دمحم تلأس :لاق يرقنملا ةدبع نب ةفيلخ هيبأ نع

 ينتلأس امع يبأ تلأس ينإ امأ :لاقف ؟ادمحم ةيلهاجلا يف كوبأ كاّمس فيك :دعس نبا

 نب ديزيو عشاجم نب نايفسو ,مهدحأ انأ ميمت ينب نم ةعبرأ عبار تجرخ :لاقف هنع

 ربنعلا نب بدنج نب كلام نب ةماسأو «نزام نب صوقرح نب ةعيبر نب ورمع
 هيلع ريدغ ىلع انلزن ماشلا اندرو املف «ماشلاب يناسغلا ةنفج نبا ديز ديرن [أ/5 1 ١

 انيتأ مث انبايث انسبلو انهداو ءاملا اذه نم انلستغا ول :انلقف يناريدل مئاق هبرقو .تارجش

 ءدلبلا اذه لهأ ةغلب يه ام موق ةغلل هذه نإ :لاقف يناريدلا انيلع فرشأف ءانيحاص

 امأ :لاقف «فدنخ نم :انلق ؟ريئاضملا يأ نم :لاق ءرضم نم موق نحن «معن :انلقف

 متاخ هنإف ءاودشرت هنم مكظحب اوذخو هيلإ اوعراسف «يبن اًكيشو مكنم ثعبي هنإ

 دحاو لكل دلو ةنفج نبا دنع نم انفرصنا املف ءدمحم :لاق ؟همسا ام :انلقف «نييبنلا

 .كلذل دمحم هامسف مالغ انم

 تي يي ح3 ب 0 ب



 ةثراح نب ةعَّدْجَم نب دلاخ نب ةَمَلْسَم نب دمحم ةفرعم» ]١١[

 "”(نمحرلا دبع يبأ نب سوألا نب كلام نب ثراحلا نبا

 نب يدع نب دلاخ نب ةملس نب ةملسم نب دمحم :ليقو « هللا دبع وبأ :ليقو
 الخ اهلك دهاشملاو اردب دهش «يلهشأ :ريبزلا نب ةورع لاقو « يسوأ يثراح ةعدجم

 . علصأ ًالدتعم ناك «كوبت

 نب دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث « يباطخلا قوراف انثدح 0

 نم سوألا نم مث راصنألا نم ءاردب دهش :لاق باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم انث «حيلف

 ش . ةملسم نب دمحم : ةثراح ينب

 «ةعيهل نبا انث « يبأ انث ءدلاخ نب ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 نب ءاروعز ينب نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع دوسألا يبأ نع
 نب ةثراح نب ةعدجم نب «يدع نب دلاخ نب ةملسم نب دمحم :لهشألا دبع

 . ثراحلا

 مهل ناك فلحل نييلهشألا ىلإ بسن نكلو «اًيثراح ناك : قاحسإ نب دمحم لاقو

 . مهيف
 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 0

 نب دمحم نع « هللا دبع نب دايز نع «فسوي نب ميهاربإ انث «ثراحلا نب باجنم
 نب دلاخ نب ةملسم نب دمحم : لهشألا دبع نب ءاروعز نم ردب دهش نميف قاحسإ

 هل ثراحلا نب ةثراح ينب نم مهل فيلح «ثراحلا نب ةثراح نب ةعدجم نب يدع ٠
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 دسألا :(5878 /") باعيتسالا «(7577/19) ريبكلا مجسعملا «(570/5) 2491 /) دنسملا )١(
 . (988/6) ةباصإلا )١67/11١(« ديناسملا عماج )5/ 22١١7



 اميف :لاق ىبأ ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 57

 نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «هيبأ نع ءدعس نب ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرق

 يدع نب دلاخ نب ةملس نب ةملسم نب دمحم : لهشألا دبع نب ءاروعز ينب نم [ردب دهش

 ىف ةنيدملاب ىفوت «ثراحلا نب ةثراح ينب نم مهل فيلح «ثراحلا نب ةثراح نب ةعدجم نبا

 نبا هلتق ناكو «ناورم هيلع ىلصو «ةنس نوعبسو عبس هل نيعبرأو ثالث ةنس رفص

 .فرشألا

 سنوي وبأ ىنربخأ «قاحسإ نب دمحم انث دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح 07

 يف ةنيدملاب تام « هللا دبع ابأ ىنكي ةملسم نب دمحم :لاق رذنملا نب ميهاربإ انث «يندملا

 نب دمحم ناكو «ناورم هيلع ىلصو «نيعبسو عبس نبا وهو نيعبرأو ثالث ةنس نم رفص

 ىفوت : لاق «ريكب نب ىيحي انث ١ جرفلا نب حورانت .دمحأ نب ناميلس انثدح -

 دمحم انث « لماك نب سودبع نب دمحم انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 48

 فرشتسا نمب ةعلوم نتفلا ذإ ءاهبكنتو اهل ضرعتي ملو «نتفلا نم ملس نم دحأ ناكو

 يعاس ناكو «ةاخاؤم ناملس نيبو هنيب ناكو «ةنتفلا مايأ يف ةذبرلا ىلإ لوحت ءاهل

 .[ب ]١/ 15٠/ تاقدصلا ىلع هلِكَي هللا لوسر

 هللا دبع نب راوس انث « قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 5

 .ءاثعشلا يبأ نب ثعشأ نع «نايفس انث « يدهم نب نمحرلا دبع انث «يربنعلا راوس نبا

 ةنتفلا هرضت ال الجر فرعأل ينإ :ناميلا نب ةفيذح لاق :لاق ةعيبض نع «ةدرب يبأ نع

 ىلع لمتشي ال :لاقف «هانلأسف ةملسم نب دمحم اذإو بورضم طاطسف اذإف ةنيدملا انيتأف



 داما دع 2
 بذل بزل

 نبا نع «قازرلا دبع نع ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انئدح ١

 ائيدح رمع نع ةبعش نب ةريغملا نع ثدح هنأ ةورع نع ةورع نب ماشه ينربخأ :لاق جيرج

 تأف اًقداص تنك نإ : لاقف «ةرغب ُهيَع هلع هللا لوسر هيف ىضق : ةريغملا لاقف ةأرملا صالمإ يف

 . ةرغب هيف ىضق هيَ هللا لوسر عمس هنأ ةملسم نب دمحم هل دهشف «كلذ ملعي دحأب

 «كرابملا نب هللا دبعو «ةمادق نب ةدئازو «دلاخ نب بيهو : ةورع نب ماشه نع هاور *

 يف ىسوسم نب هللا ديبعو «ةيواعم وبأو «مزاح يبأ نب زيزعلا دبعو «ضايع نب سنأو

 روسملا نع ريبزلا نب ب ةورع نع : :لاقف مهفلاخف ءماشه نع « حارا نب عيكو هاددو *

 .ح يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح -5

 يبأ نباو «يلظنحلا قاحسإ انث ءنايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 : لاق ةمرخم نب روسملا نع هيبأ نع «ةورع نب ماشه انث «عيكو انث :اولاق ريمت نباو «ةبيش

 تدهش :ةبعش نب ةريغملا لاقف : لاق «ةأرملا صالمإ ىف سانلا هنع هللا ىضر رمع راشتسا

 :لاق «كعم دهشي نمب ينتتا : رمع لاقف :لاق «ةمأ وأ دبع ةرغ هيف ىضق هيي هللا لوسر

 . ماشه نع عيكو ريغ هدنسي سيل : هثيدح يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ لاق

 . ةيعش نب ةريغملا نع ريبزلا نب ب ةورع نع «هيبأ نع دانزلا يبأ نبا هاورو *#

 ينامحلا ىيحي انث «يعداولا نيصح وبأ انث .يسمحألا دمحم نب رفعج انثدح 1

 .هوحن ةبعش نب ةريغملا نع «ريبزلا نب ب ةورع نع «هيبأ نع ءدانزلا يبأ نبا انث
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 نع ةأطرأ نب جاجحلا انث :الاق ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىيحيو «ردنغ رفعج نب دمحم

 نب دمحم تيأر :لاق ةمثح ىبأ نب لهس ةدئاز ىبأ نبا :لاق همع نع «ناميلس نب دمحم

 كاحضلا تنب ةهيبن : ةدئاز يبأ نبا لاق ءاهيلإ رظني نأ ديري راصنألا نم ةأرما دراطي ةملسم

 :لوقي هلم هللا لوسر تعمس :لاق ؟اذه لعفتو هلي هللا لوسر بحاص تنأ :تلقف

 . (اهيلإ رظني نأ سأب الف ةأرما ةبطخ ئرما بلق ىف هللا ىقلأ اذإ»

 طانحلا باهش وبأو «ماوعلا نب دابعو «نوراه نب ديزيو «ثايغ نب صفح هاور *

 هللا دبع نب يلع انث «ينارحلا بيعش وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدح 06

 راجنأ نم هرصبب كاحضلا تنب '''ةتيبن دراطي ةملسم نب دمحم تيأر : لاق ةمثح يبأ نبا

 ىقلأ اذإ» :لوقي هلم هللا لوسر تعمس انأ :لاقف ؟اذه لعفت :هل تلقف ةنيدملا ريجانأ نم

 ملو «ناميلس ةيواعم وبأ لاق اذك ««اهيلإ رظني نأ سأب الف ةأرما ةبطخ ّئرما بلق يف هللا

 . هيلع عباتي

 يبأ نب لهس نع «نامثع نب دمحم نع « جاجحلا نع ءالعلا نب ىيحي هاورو 7

 : اولاقف راجنلا ينب نم ةيراج علاطي وهو ةملسم نب دمحمب راصنألا نم سان رم :لاق ةمثح

 : لوقي هيي هللا لوسر تعمس ينإ :لاق اًحيبق هانيأر انبابش ضعب اذه لعف ول !هللا ناحبس

 .«اهيلإ رظني نأب سأب الف ةأرما ةبطخ [أ /5 ١/11 ئرما بلق ىف هللا ىقلأ اذإ»

 ناميلس هب انثدح «نامثع نب دمحم نع ء«جاجحلا نع ءالعلا نب يحي لاق اذكه *

 . ءالعلا نب ىيحي نع قازرلا دبع نع قاحسإ انث «دمحأ نبا

 يبأ نب ناميلس نب دمحم نع ةأطرأ نب جاجحلا نع دايز نب دحاولا دبع هاورو *

 : هلبق يذلا ثيدحلا يفو :«ةتيبث" (577/19) يناربطلل ريبكلا مجعملا يفو ءلصألا يف اذك 200

 0 عبئب)



 فسوي انث ءيرصرصلا فسوي نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ هانثدح 7

 نع «ةأطرأ نب جاجحلا انث دايز نب دحاولا دبع انث ءباهولا دبع نب هللا دبع انث «يضاقلا

 يراصنألا ةملسم نب دمحم عم ادعاق تنك :لاق هيبأ نع «ةمثح يبأ نب ناميلس نب دمحم

 اذه رظنت هللا كمحر :هل تلقف : لاق هرصبب اهدرطف راصنألا نم ةيراج ىأرف هراد يف

 هللا فذق اذإ» : لوقي هَ هللا لوسر تعمس ينإ :لاقف ؟ هلم هللا لوسر بحاص تنأو رظنلا

 . (اهيلإ رظني نأ سأب الف ةأرملا ةبطخ لجرلا بلق يف

 نب لهس نب دمحم :لاقف ةعامجلا فلاخف جاجحلا نع :ةملس نب دامح هاورو *

 . هيبأ نع «فينح

 نب ناميلس انث ءيضاقلا فسوي انث ,فسوي نب دمحم نب دمحأ هانثدح

 هيبأ نع فينح نب لهس نب دمحم نع «ةأطرأ نب جاجحلا نع «ةملس نب دامح انث «برح
 رظني لعجف بعلت رادج ىلع سيق نب كاحضلا تنب ىأر ةملسم نب دمحم تيأر :لاق

 هلع هللا لوسر تعمس ينإ :لاق ؟ هيَ هللا لوسر بحاص تنأو اهيلإ رظنت :هل ليقف ءاهيلإ

 . «اهيلإ رظني نأ سأب الف ةأرما ةبطخ ئرما بلق يف هللا فذق اذإ» : لوقي

 ةعامجلا هتور ام باوصلاو «ثيدحلا اذه دانسإ يف هيلع جاجحلا نع ةاورلا فلتخا #

 مهلكو باهش وبأو «دابعو «نوراه نب ديزيو صفحو ايركزو ردنغ :اهيلع نوقفتملا

 . يراصنألا ديعس نب ىيحي ةياور جاجحلا نع مهتياور تقفاو ظافح تابثأ

 انث ءديمح نب نوراه نب دمحم انث «قارولا رصن نب دمحم نب يلع هانثدح -48

 نع ؛يراصنألا ديعس نب ىيحي نع «ةمرص نب ميهاربإ انث «ةبيش نب ىسوم نب هللا دبع

 نب دمحم عم تنك :لاق ةمثح يبأ نب لهس همع نع ةمثح يبأ نب ناميلس نب دمحم

 تنأو اذه لعفت ! هللا ناحبس : تلقف هرصبب اهدراطي لعجف كاحضلا تنب تّرمف ةملسم

 ةبطخ هللا ىقلأ اذإ» :لوقي هَ هللا لوسر تعمس ينإ :لاق ؟ هلي هللا لوسر بحاص

 . (اهيلإ رظني نأ سأب الف لجر بلق يف ةأرما



 . هوحن مادقملا نب معطم : ةملسم نب دمحم نع هاورو *

 نب هللا دبع نب دمحم انث ءنايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ هانثدح .-

 ىلع ناك ةملسم نب دمحم نأ :مادقملا نب معطم نع «ديزي نب روث نع ىفاعملا انث «رامع

 ؟ هلي هللا لوسر باحصأ نم تنأو رظنتأ : لجر هل لاقف ءهرصب اهعبتأف ةأرما هب ترمف هل راجنأ

 سأب الف ةأرما حاكن دبع بلق يف هللا فذق اذإ» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس ينإ :لاق
 .«اهقلخ لّمأت نإ

 نب دمحم هانثدح «ةملسم نب دمحم نب نمحرلا دبع تنب عيبرلا مأ هتورو ١

 انث ءلاّمحلا ورمع نب هللا دبع انث «ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث «مثيهلا نب رفعج

 نب دمحم تيأر :تلاق دمحم نب نمحرلا دبع تنب عيبرلا مأ ينتثدح ءرفعج نب ميهاربإ
 :لاق ؟كرظن دشأ ام هبأ اي :تلقف اًديدش ًارظن راصنألا يراوج نم ةيراج ىلإ رظني ةملسم

 نأ سأب الف ةأرما ةبطخ مكدحأ بلق يف هللا فذق اذإ» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس

 . 3س /1] .(اهيلإ رظني

 "'"يدسألا رمعَي نب اير نب شحج نب هللا دبع نب دمحمو ]١7 [١

 .دحأ موي لتقو ًردب دهش هللا دبع ناك «ةيمأ ينب فيلح «ةرشعلا نود دنسأ *

 انث «يقربلا ميحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -0

 دمحم :لاق قاحسإ نب دمحم نع « هللا دبع نب دايز انث ءيسودسلا ماشه نب كلملا دبع

 نب نادوذ نب منغ نب ريثك نب ةرم نب ةربص نب رمعي نب "”باير نب شحج نب هللا دبع نبا

 ةميمأ مأ هيبأ مأ هتدج «ةيمأ ينب فيلح رازن نب رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب دسأ
 ءاديهش دحأ موي شحج نب هللا دبع هوبأ لتق , هلي هللا لوسر ةمع بلطملا دبع تنب

 . هللا همحر ميعن يبأ خيشلا ءازجأ نم لوألا ءزجلا رخآ :هصن ام ثيدحلا اذه دعب بتك لصألا يف )١(
 ((0/١٠٠)دسألا ,(١/490)ٍباعيتسالا «(7510/19) ريبكلا مجعملا «.(584/0) دنسملا (؟)

 , (*"0/8/6) ةباصإلا
 .هانتبثأ ام باوصلاو ««دايز» لصألا ىف (7)



 ةنمح ىرخألا هتمعو « ُهِيَع يبنلا ةجوز « شحج تنب بنيز : دمحم ةمعو هفنأ عدجو

 ؛ هللا ديبع نب ةحلط اهيلع فلخ مث «ريمع نب بعصم تحت ةنمح تناك« شحج تنب

 يف دعي « شحج نب دمحأ يبأ همعو «هيبأ عم رجاه ءداجسلا ةحلط نب دمحم مأ يهو

 ىتح يتلحار نع لزنأ ال : لاقف ريعب فلأ هعمو ةكم مدق اشحج نأ كلذو فلحلاب شيرق

 فلاحو «بلطملا دبع تنب ةميمأ جوزتف .ةكم لهأ زعأ فلاحأو .ةكم لهأ ديس رهاصأ

 .اهنم هدالوأو «ةيمأ نب برخ

 ناميلس تعمس :لاق قاحسإ نب دمحم انث «دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح 77

 نب شحج نب هللا دبع :لاق شحج نب هللا دبع نب دمحم نب رمع نب ناميلس نب دمحأ نبا

 هللا دبع مأو «ةيزخ نب دسأ نب نادوذ نب منغ نب ريثك نب ةرم نب ةربص نب رمعي نب باير

 نامز كردأ «دبع :دمحأ يبأ مساو «بلطملا دبع تنب ةميمأ : شحج ينبا دمحأ يبأو

 . شحج تنب بنيز دعب تامو رمع

 تنب بنيز هتمع دنع هلي هللا لوسر رجح يف شحج نب هللا دبع نب دمحم ناكو * 1

 دمحمب ىصوأف «دحأ موي لتق شحج نب هللا دبع نأ كاذو ٠ هِي هللا لوسر ةجوز شحج

 . شيبح يبأ تنب ةمطاف :شحج نب هللا دبع نب دمحم مأو . هلع هللا لوسر ىلإ هنبا

 نب دمحم ناكو ؛ فالآ ةعبرأ ىلع ردب لهأ نم نيرجاهملا ءانبأل باطنخلا نب رمع بتكو

 . مهنم شحج نب هللا دبع

 : دنسأ امو د“

 ديعس انث «حالص نب حور انث «نيدشر نب دمحأ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 85

 «شحج نب هللا دبع نب دمحم ىلوم ريثك يبأ نع «ميلس نب ناوفص نع «بويأ يبأ نبا

 يف لعق ًالجر نأ ول» :لوقي هلي هللا لوسر عمس هنأ : شحج نب هللا دبع نب دمحم نع

 ,هنيد يضلقي ىتح ةنجلا لخدي مل ييحأ مث هللا ليبس يف لعق مث ,ييحأ مث هللا ليبس

 .(«تائيسلاو تانسحلا يه امنإ ,ةضف الو بهذّوت * سيل

 نب ةبيتق انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم ورمع وبأ انثدح 6

 بسلا هي با امو م ب (ءانب يف )١( قايسلا هيضتقي هتبثأ امو «ماللا نودب «ءانبأ» : لصألا ىف .
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 : لاق هنأ شحج نب دمحم ىلوم ريثك يبأ نع «ءالعلا نع «رفعج نب ليعامسإ انث ديعس

 هتهبج ىلع هتحار عضو مث ءهسأر عفرف هلي هللا لوسر عم زئانجلا عضوم يف اسولج انك

 ىسفن يذلاو» :لاق « (؟نيدلا ىف لزن يذلا ديدشتلا اذه ام !هللا ناحبس» :لاقو

 ام نيد هيلعو لعق مث ,ييحأ مث ,لعق مث ,ييحأ مث هللا ليبس يف لعق ًالجر نأ ول هديب

 .(هنيد هنع ىَّضَقُي ىتح ةئجلا لخد

 ءمزاح يبأ نب زيزعلا دبعو ءةسينأ يبأ نب ديز : نمحرلا دبع نب ءالعلا نع هاور *

 . نيرخآ يف دمحم نب ريهزو « ةرسيم نب صفح و «يدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبعو

 .ورمع نب دمحم : ريثك يبأ نع هاورو #

 «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم نب دمحم رفعج وبأ هانثدح 71

 | . ح ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث

 انث :الاق «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدحو

 نب هللا دبع نب دمحم نع «نييثيللا ىلوم ريثك وبأ انث «ءورمع نب دمحم انث ءرشب نب دمحم

 ىف تلق نإ تيأرأ « هللا لوسر اي :لاقف هتيم ىبنلا ىلإ [أ /57 /1] ءاج ًالجر نأ : شحج

 . «اًقنآ ليربج هب ىنّراس ؛نيدلا الإ» : لاق ىلو املف « «ةنجلا» : لاق ؟ىل ام « هللا ليبس

 هللا دبع نب دمحم نع «ريثك يبأ نع ورمع نب دمحم انث «يبلهملا دابع نب دابع هاور *

 . هوحن هيبأ نع « شحج نبا

 . ريثك يبأ نع يملسألا ىيحي يبأ نب دمحم هاورو

 نب نمحرلا دبع انث «ءنايفس نب نسحلا انث :لاق نادمح نب ورمع وبأ هانثدح 17

 نإ :لوقي  ةبحص هل تناكو  شحج نب هللا دبع نب دمحم تعمس :لاق نييعجشألا

 ؟لتقأ ىتح هللا ليبس يف تلتاق نإ يل اذام هللا لوسر اي :لاقف لجر هاتأ هيَ هللا لوسر
 نإ» :لاق ءاج املف « «ىلع هورك» : هَلْ هللا لوسر لاق لجرلا ىَلو املف ««ةنجلا» :لاق
 .(نيد هيلع نوكي نأ الإ : لاق ليربج
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 . شحج نب دمحم ىلوم وهو « سالجلا همسا ريثك وبأ

 وأ « شحج نب هللا دبع نع .ىعجشألا ريثك ىبأ نع «دمحم نب دقاو نع : ةبعش هاورو *

 . شحج نب هللا دبع نع «لجر نع ريثك يبأ نب ىيحي :لاق وأ «ريثك يبأ نع لجر نع

 دمحم انث «دالخ نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ هانثدح *

 .هوحن دمحم نب دقاو نع « ةبعش انث « رفعج نبأ

 يبأ نع :لاق هنأل ةياورلا هذه ديؤت «ورمع نب دمحم نع ءدابع نب دابع ''هاورو

 اذه ايور اًعيمج اًدمحمو هللا دبع نأل :لاق هيبأ نع 2« شحج ني هللا دبع ني دمحم ريثك

 . مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع ثيدحلا

 ىلوم ريثكوبأ ينربخأ «نمحرلا دبع نب ءالعلا ينربخأ :لاق «ريثك يبأ نب رفعج نبا

 رمف هني هللا لوسر عم تنك :لاق شحجتن نب هللا دبع نب دمحم نع « شحج نب لدمحم

 ايو : هلع ىبنلا لاقف «ناتفوشكم هاذخفو قوسلاب '''هراد دنع سلاج وهو رمعم ىلع

 .(ةروع نيذخفلا نإف .كيذخف طغ , رمعم

 انث ءدلخم نب دلاخ انث « يبأ انث «نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انثدح . 48

 «ديعس نب ةبيتق انث ءنايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح

 رم :لاق هنأ شحج نب دمحم نع «ريثك ىبأ نع «ءالعلا نع « رفعج نب ليعامسإ انث

 . هلثم ركذف هعم انأو رمعم ىلع هِي هللا لوسر

 « مزاح يبأ نب زيزعلا دبعو «ةسينأ يبأ نب ديز : ءالعلا نع ثيدحلا اذه ىور نممو #

 . ةرسيم نب صفحو «يدروارذلاو «لالب نب ناميلسو

 : ديز ثيدح امأ

 دمحم انث «دامح نب دمحم نب نيسحلا انث « يلع نب ميهاربإ نب دمحم انثدحف ١

 .«ةياورو» : هباوص لعلو لصألاب اذكه )١(

 .هدلو ىلإ عوبطملا يف تفرحت (؟)



 ينثدح :لاق ميحرلا دبع يبأ نع «ةملس نب دمحم انث «ينارحلا ةميرك يبأ نب بهو نبا

 نع * شح نب دمحم ىلوم ريثك يب نع ؛نمحرلا دبع نب ءالعلا نع ءذسين يبأ ن ديز
 » :لاقف يدع ينب نم لجرب انررمف هَ م هللا لوسر عم انجرخ : لاق شحج نب دمحم
 . هلثم ركذف (... رمعم

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو 7

 نب دمحم نع ريثك يبأ نع ءالعلا نع «مزاح يبأ نب زيزعلا دبع انث «ديمحلا دبع نب ىيحي

 .ح شحج نب هللا دبع

 .ينامحلا انث «يعداولا نيصح وبأ انث .ءيسمحألا ورمع نب دمحم نب رفعج انثدحو

 يبأ نع « نمحرلا دبع نب ءالعلا نع «مزاح يبأ نب زيزعلا دبعو «لالب نب ناميلس انث

 . ح شحج نب دمحم نع ريثك

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «يسام نب بويأ نب ميهاربإ نب هللا دبع انثدحو

 ريثك يبأ نع ءالعلا نع «يدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع انث «يرييزلا هللا دبع نب بعصم

 . ح هلي هللا لوسر عم يشف انك :لاق شحج نب هللا دبع نب دمحم ىلوم

 انث يبأ ينثدح :لاق لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدحو

 نب دمحم نع ريثك يبأ نع ءالعلا نع ةرسيم نب صفح انث  ةجراخ نبا ينعي مثيه

 رمف «قوسلا يف هْفَ# يبنلا عم يشمأ تنك :[ب /47 /1] :لاق شحج نب هللا دبع

 نم اهنإف .كذخف طغ» : ُهّنفَع يبنلا لاقف هّذخف ةفوشكم هباب ىلع اسلاج رمعمب

 .(ةروعلا

 نبل دبعانث رم يبأ نب ديعس ا ؛ بويأ نب ب ىيحي أن ءدمحأ نب لمياس اناس نرفزا

 لق .رمع نيل دبع لاق «رفص نم بضخم يف هل كك هللا لوسر سأر لسفت تناك شحج

 . بضخملا كلذ تيأر

 2 0 تاجإ 7/1 9و 001



 ةباحصلا ةفرعم ش اذح مك
 يس و

 ورمع نب نامثع نب هللا ديبع نب ةحلط نب دمحم ةفرعم» ]*١[

 '""(يؤل نب بعك نب ةرم نب ميت نب دعس نب بعك نبا
 ابأ :ليقو ءمساقلا ابأ ىنكي ناكف ؛هتينك هلحنو ءادمحم هيَ هللا لوسر هامس ت

 .اًضيأ ناميلس

 موي لتق «شيرق كسان : ليقو ءداجسلا :هل لاقي ناك « شحج تنب ةنمح :همأ

 نب يلع ىلع ًالوتقم هب رم .هدالوأ ديس ناك «هيبأ عم نيثالثو تس ةنس بجر يف لمجلا

 . ىفوأ نب حيرش : هلتاق مسا نإ :ليقو «هيبأ رب هلتق لجر اذه «داجسلا اذه :لاقف بلاط يبأ

 يبأ نب ركب وبأ انث ء.مصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انئدح

 لآ ىلوم نمحرلا دبع نب دمحم نع «نامثع نب ميهاربإ نع «نوراه نب ديزي انث «ةبيش
 نب دمحم دلو امل :تلاق ةحلط نب دمحم رئظ ينتثدح : لاق ةحلط نب ىسيع نع «ةحلط

 ,""يمس اذه» :لاق ءادمحم :تلق ,20(؟ةومس ام» :لاقف ُهْتِلَع يبنلا هب تيتأ ةحلط

 ش .(مساقلا وبأ هتينكو

 .يرهوجلا انث «جارسلا قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 0

 «ةحلط دلو نم ليعامسإ نب دمحم نع «مهس ينب ىلوم دمحم انث «يريبزلا بعصم انث

 تنب ةنمح تدلو امل :لاق ةحلط نب دمحم نب ميهاربإ نع ءرجاهملا نب دايز نب دمحم نع

 .ناميلس ابأ هانكو ءادمحم هامسف هلي هللا لوسر ىلإ هب تءاج هللا ديبع نب ةحلط نب دمحم شحج

 :دنسأ امو د

 نب دهف ةعيبر وبأ انث «يقرلا رمع نب صفح انث «دمحأ نب ناميلس انئثدح -5

 .ح فوع

 )175/١1١(2 دنيناسملا عماج 298 /6) دسألا ,(75157 /19) ريبكلا مجعملا )5١15/4(« دنسملا )١(

 . (00/5 /9) ةباصإلا

 )81١1(. :رظنا ««(هومتيمس ام : ظفلب فنصملا دنع يتآيسو «لصألاب اذكه (؟)



 رك _ ١31 ةباحصلا ةفرعم
1 

 نب دمحم انث «يتربلا دمحم نب دمحأ نب سابعلا انث ءديمح نب دمحم انثدحو

 .ح ناميلس

 .ح فسوي نب دلاخ انث ,مصاع يب أ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو

 انث .يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نبدللا دبع انث ءكلام نبركبوبأ انثدحو

 رمع رظن :لاق ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع «نازولا لاله نع ةناوع وبأ انث :اولاق «نافع

 اي كب هللا لعف : هل لوقي لجرو ءاًدمحم همسا ناكو «ديمحلا دبع نبا ىلإ باطخلا نبا

 بسي دمحم ىرأ الأ «ديز نبا اي :لاقف هنع هللا يضر رمع هاعدف «هّبسي لعفو «دمحم

 ةحلط ينب ىلإ لسرأو «نمحرلا دبع هامسف ءاّيح تمدام ادبأ ادمحم عدت ال هللاو ءكب

 اي هللاب كركذأ : دمحم لاقف مهءامسأ ريغيل ةحلط نب دمحم مهريبكو مهديسو ةعبس مهو

 ءيش ىلإ ليبس ال اوموق : رمع لاقف ءاًدمحم يناّمس هلق دمحم هللاوف «نينمؤملا ريمأ

 . هلل هللا لوسر هامس

 . ارصتخم لاله نع «نمحرلا دبع نب نابيش هاور

 ديعس نب ميهاربإ انث .نايفس نب نسحلا انث «.نادمح نب ورمع وبأ هانثدح 7

 نب دمحم نأ ىليل يبأ نبا نع ؛لاله نع «ناببش نع ؛يريبزلا دمحأ وبأ انث .يرهوجلا

 . دمحم نكي هع هللا لوسر ينامس : لاق هللا ديبع نب ةحلط

 «لماك نب سودبع نب دمحم انث «لّدعملا بويأ نب ميهاربإ نب هللا دبع انثدح

 نمحرلا دبع نب دمحم انث «ةبيش وبأ نامثع نب ميهاربإ ابنأ «[أ /57 ]١/ دعجلا نب يلع انث

 نب دمحم دلو امل :تلاق دمحم هيبأ رثظ نع.«دمحم نب ميهاربإ نع «ةحلط لآ ىلوم

 «نايبصلاب كلذ لعفي ناكو هل وعديو هكنحيل هلي هللا لوسر هب تيتأ هللا ديبع نب ةحلط
 «يمس اذه» :لاق «ةحلط نب دمحم اذه :تلاق (؟ةشئاع اي اذه نم» : ُهنِفَع يبنلا لاقف

 .(مساقلا وبأ اذه

 نع «نمحرلا دبع نب دمحم نع «ةبيش يبأ ميهاربإ نع «نوراه نب ديزي هاور *



 يلع انث «لماك نب سودبع نب دمحم انث «بويأ نب ميهاربإ نب هللا دبع انثدح -4

 نأ نادعس نب رمع صفح نب ركب وبأ انث «نامثع نب ميهاربإ ةبيش وبأ ينربخأ دعجلا نبا

 ناك مهلك دعس نب دمحمو «ةحلط نب دمحمو «يلع نب دمحمو ءركب يبأ نب دمحم

 : لاق يرهزلا صفح نب دشار نع «يرهزلا صفح نب ةماسأ نع يسيوألا هاور *

 مه مس ىمسي 1 با نم ةعيرأ تكر . لف « اقلا ابأ : دو ءادمحم ن هلي دمحم تاحضأ ءانبأ ٠ ةعبرأ تك دأ

 نب فسوي نع «ةحلط نب دمحم نب ميهاربإ نب نوراه نع «متاح وبأ هاورو *

 . مساقلا ابأ هانكو «ادمحم يبأ

 . دام خا
 2 2 + 0 تاي

 210 ع ىه

 قيدصلا ركب يبأ نب دمحم ةفرعم ]١5[

 عم ةجاح تجرخ ةمرحم يهو ةفيلحلا يذب سيمع تنب ءامسأ همأ هب تسفن ص

 ركب وبأ ىتفتساف «عادولا ةجح يف "”رشع ةنس ةدعقلا يذ نم نيقب سمخل هي هللا لوسر

 ةنس ةدعقلا يذ ىف يفوت «لالهإلاو لاستغالاب اهرمأف اهل هِي هللا لوسر هنع هللا يضر

 اًديدش اعزج هيلع عزجنف قرحأ «بلاط يبأ نب يلع ةفالخ يف رصمب قرحأ نيثالثو نامث

 سيمع تنب ءامسأ همأ تناك «هبستحن هللا دنعف خأ نباو اًمخأ ناكو دلو هدلعأل تنك ينإ :لاقو

 . هتفالخ يف اهب لتقف ءرصم هالوف هرجح يف هتيبرتو يلع بيبر دمحم ناكو «يلع تحت

 نب ةدبع انث «ةبيش يبأ نب نامثع انث «مانغ نب ديبع انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح-

 نأ ةشئاع نع «هيبأ نع .مساقلا نب نمحرلا دبع نع «رمع نب هللا ديبع نع « ناميلس

 لستغت نأ اهرمأي نأ ركب ابأ هّنِيَي هللا لوسر رمأف ةفيلحلا يذب تسفن سيمع تنب ءامسأ

 )١( دسألا «.(577 /9) باعيتسالا )3١7 /0(. /؟)ةباصإلا 50/7(.
 .«ةرشعا :لصألا يف (؟)



 .لهتو

 ش . ةشئاع نع مساقلا نع هللا ديبع نع «دلاخ نب بيهو هاور #

 . ةشئاع ركذي ملو تسفن ءامسأ نأ مساقلا نع «هللا ديبع نع ةدئاز يبأ نبا هاورو

 . قيدصلا ركب يبأ نع (هيبأ نع دمحم نب مساقلا نع «ديعس نب ىيحي هآورو *

 ءامسأ نع بيسملا نب ديعس نع ءمساقلا نب نمحرلا دبع نع ءجيرج نبا هآورو *

 . سيمع تنب

 ءامسأ نع «بيسملا نب ديعس نع «يرزجلا كلملا دبع نع ةنييع نب نايفس هاورو

 . ءامسأ نع «ذيعس نع «ديعس نب ىيحي نع «دعس نب ثيللا هآورو

 ءرمع نبا نع « عفان نع «يرمعلا رمع نب هللا دبع نع «يورغلا قاحسإ هاورو #

 . رمع نبا نع «عفان نع هللا دبع نب ميهاربإ انثدح

 انث «ديعس نب ةبيتق انث «قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح ١-

 هلع هللا لوسر ماقأ :لاق رباج نع هيبأ نع « "دمحم نب رفعج نع دمحم نب زيزعلا دبع

 اوجرخيل ةنيدملاب هعم سانلا كرادتف جحلاب سانلا يف نذأ مث «جحي مل نينس عست ةنيدملاب

 . اهب ركب يبأ نب دمحم سيمع تنب ءامسأ تدلو «ةفيلحلا اذ ءاج ىتح جرخف :لاق ءهعم

 . ن3 07
 20 2 بز

 .[ب /57“ /1] هلك هللا لوسر كردأ تن

 نب دمحم انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع ركب وبأ انثدح -1

 نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحم انث «ةبيش يبأ نب ركبوبأ انث «يراخبلا ليعامسإ

 )١( «دمحم نب رفعج) : دانسإلا نم عوبطملا نم طقس .
 باعيتسالا (؟) )9/ 57١(« دسألا )2٠١7/0(« /؟) ديرجتلا 25١(« بيذهتلا )597/94(.



 ةباحصلا ةفرعم ١ا/ د ري
1 

 قيتع وبأو ركب يبأ نب نمحرلا دبعو «ركب وبأو «ةفاحق وبأ : ةعبرألا ءالؤه الإ مهؤانبأو مه

 تي تا 3

 بيبَح نب رّمْعُم نب ثراحلا نب بطاح نب دمحمو 1] 000

 «يحمجلا يؤل نب بعك نب صيصه نب ورمع نب حّمج نب ةفاذح نب بهو نبا
 «لسح نب كلام نب رصن نب دو دبع نب سيق يبأ نب هللا دبع نب لّلجُلا تنب ةمطاف :همأو

 «ميهاربإ ابأ ىنكي ءدمحمب مالسإلا يف يمس نم لوأ وهو «ةشبحلا ضرأ ىلإ هاوبأ هب رجاه

 همأ تجرخ « ةئيفسلا يف دلو : ليقو «ةشبحلاب دلو هنإ : ليقو ءاّملسم ةشبحلاب هوبأ يفوت
 تام هنإ : ليقو «كلملا دبع مايأ يف ةفوكلاب نينامثو تس ةنس يفوتو « متم يهو ةرجاهم

 .نيعستو عبرأ ةنس ةكمب

 انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث ءريبكلا دبع نب قوراف انثدح 557

 ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه نم ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نب دمحم

 هبسحأو «(«سانلا بر سابلا بهذأ» :لوقيو اهيلع لفتي لعجف هّلِكَع هللا لوسر ىلإ يمأ

 .(فاشلا تنأ فشاوو» :لاق

 نب سيقو «ةدئاز يبأ نب ايركزو «سيق يبأ نب ورمعو «كيرشو «رعسم هأور

 كيبل)و :لاقف «هللالوسراي :تلقف : هثيدح ىف ةدئاز ىبأ نب ايركز دازو *

 .(كيدعسو

 ميهاربإ انث ءكروف نب مساقلا انث «ميهاربإ نب دمحم دمحأ وبأ يضاقلا انثدح 4

 ةباصإلا«(85/0)دسألا .(59/19) ريبكلا مجعملا «(56094/5) «(518/7) دنسملا )١(

 اا ١



 00 ةباحصلا ةفرعم م 2
 ج
3 

82 4 
 يي 20 8 --

 : لاق يحمجلا بطاح نب دمحم نب ورمع نب دمحم نب ثراحلا نب هللا دبع انث «يورهلا

 ةشبحلا ضرأ نم انمدق امل :لاق بطاح نب دمحم هدج نع «هيبأ نع «ثراحلا يبأ ينثدح

 دقو ءبطاح كيخأ نبا اذه « هللا لوسر اي :تلاقف فَ هللا لوسر ىلإ يمأ يب تجرخ

 وأ ثفن يردأ ام هَ هللا لوسر ىلع بذكأ الف :دمحم لاق ءرانلا نم قرحلا اذه هباصأ

 يفو ةكربلاب يف اعدو يسأر ىلع حسمف «قرحلا كاذ ناك يدي يأ يف يردأ امو «قزب

 .يتيرذ

 نب هللا دبع انث ءيديمحلا انث ءىسوم نب رشب انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح .-0

 تمدق امل :لاق بطاح نب دمحم هدج نع هينأ نع « يحمجلا بطاح نب دمحم نب ثراحلا

 . ءاوس هلثم ركذف بطاح تام نيح ةشبحلا ضرأ نم يمأ يب

 ىيحي نب ايركز انث «ينابيشلا ورمع نب دمحأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -5

 هدج نع «هيبأ نع «بطاح نب دمحم نب ميهاربإ نب نامثع نب نمحرلا دبع انث «هيومحز
 ىتح ةشبحلا ضرأ نم كب تلبقأ : تلاق للجملا تنب ليمج مأ همأ نع «بطاح نب دمحم

 تلوانتف هبلطأ تبهذف بطحلا ينفف اًحيبط كل تخبط نيتليل وأ ةليل ىلع ةنيدملاب تنك اذإ

 للا لوسراي :تلقف ُهّْتلَف يبنلا كب تيتأف ةنيدملا كب تمدقف كيعارذ ىلع تأفكناف ردقلا

 كيف يف هلي هللا لوسر لفتف : ”تلاق «كب يمّس نم لوأ وهو «بطاح نب دمحم اذه

 . كل اعدو كسأر ىلع حسمو

 . هوحن بطاح نب دمحم نع «يعجشأللا كلام وبأ هاورو #

 «ةناوع وبأ انث ءدامح نب ىيحي انث «يشرقلا دلاخ وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدح "3

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق بطاح نب دمحم نع «بطاح نب دمحم ىلوم نع «جلب يبأ نع

 .«فادلاب برضلاو توصلا :[أ/5 5 /1] مارحلاو لالحلا نيب لصف»

 . هسفن دمحم نع «جلب يبأ نع ةناوع يبأ نع «نافعو ءددسم هاور #

 8ع و

 . بطاح نب دمحم نع « جلب يبأ نع ميشه هاورو *

 )١( ةباصإلاو «(80 /0) دسألا يف امك وه تبثأ امو ؛«لاق» : لصألا يف )9/ 27057 .



 انك «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح .-4

 . هلثم ليَ هللا لوسر لاق : لاق بطاح نب دمحم نع جلب وبأ انث « ميشه

 وبأ انث ء.حلاص نب هللا دبع انث «ءليهس نب ديمح نب دمحم ركبوبأ انثدح 4
 هّللَع يبنلا نأ هيبأ نع «بطاح نب دمحم نب هللا دبع نع .ةمادق نب ميهاربإ انث « بعصم

 .ةعمجلا موي هرفظو هبراش نم ذخأي ناك

 «يقربلا ميحرلا دبع نب دمحم نب هللا ديبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 6
 نب دمحم نب ىسوم انث «يلاوملا يبأ نب نمحرلا دبع انث «ناسح نب ىيحي انث « يبأ ينثدح

 هيلعف دلولاو ةجوزلا مكدحأ َمرُخ اذإ»: هَ هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع ءبطاح
 .(داهجلاب

 تو تي ح3 8 0 .

 "”يمشاهلا بلاط يبأ نب رفْعَج نب دمحم ركذ ]7
 . ةيؤر هل ءسيمع تنب ءامسأ : همأ *

 نب يدهم انث «دوادوبأ انث ءبيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 0١-.
 .ح نوميم

 نب ىسوم انث ءيطافسألا سابعانث ؛هل ظفللاو دمحأ نب ناميلس انثدحو
 نسحملا نع ءبوقعي يبأ نب هللا دبع نب دمحم ن ع :الاق :مزاح نب ريرج انث «ليعامسإ

 لَك هلي هللا لوسر ىتأ امل :لاق رفعج نب هللا دبع نع «يلع نب نسحلا ىلوم دعس نبا

 :لاق .«يخأ دلو ىلإ اوجرخأ» :لاقف . مهاتأ مث اًنالث رفعج لآ لهمأ هباحصأو رفعج

 قلحف قالحلا اعدف ءدمحمو «نوعو « هللا دبع جرخأف «خرفأ مهنأك ةثالث هيلإ جرخأف
 .«بلاط يبأ انمع هبشأف دمحم اًمأ» :لاقف مهسوؤر

 . هلثم هيبأ نع ريرج نب بهو هاور #*#

 , (*"9/9 /) ةباصإلا «(06 /7) ديرجتلا «(87 /0) دسألا «(477 )١/ باعيتسالا )000(



 رك ١و ' ةباحصلا ةفرعم

 نب ةبيتق انث «يبايرفلا دمحم نب رفعج انث «يدنسلا نب دمحأ ركب وبأ انثدح -

 سابع نبا نع «ةمركع نع «يفقثلا ىسيع نب كلملا دبع نع «نوراه نب رمع انث «ديعس

 عضوف «سيمع تنب ءامسأ ىلع هيَ يبنلا لخد بلاط يبأ نب رفعج يعن ءاج امل :لاق

 ىلاعت هللا نأ ينربخأ ليربج نإ» :لاق مث هيذخف ىلع رفعج ينبا ادمحمو هللادبع

 مهللا» :لاق مث «(ةنجلا يف ةكئالملا عم امهب ريطي نيحانج هل نأو ,ارفعج دهشتسا

 .(هدلو يف ارفعج فلخا

 نع ةمركع نع «هيبأ نع «ءاطع نب نامثع نع «روباش نب بيعش نب دمحم هاور *
 . هوحن سابع نبا

 نب عّيبس نب ةضاَيَب نب دعسأ نب فلخ نب دوسألا نب دمحمو [3]

 '"'يعازخلا سال وبأ ورمع نب حيلُم نب دعس نب ةمعنخ

 . طايخ نب بابش هلاق «(ناطيش ريعب لك ةورذ ىلع» : هع يبنلا نع ىور *

 . اذهب طايخ نب ةفيلخ انث ءدمحأ نب رمع انث «ميهاربإ نب دمحم انثدح 70

 عع 2
10 0 
 2 8 نيف دي

 (”يراصنألا ناوفص نب دمحمو [14]

 : ليقو ءدمحم :ليقف «هيف فلتخا «سوأ نب كلام ينب نم ةفوكلا لهأ يف هدادع ص

 .ناوفص نبا :ليقو «ناوفص :ليقو « هللا دبع : ليقو «دلاخ

 . يبعشلا هنع ةياورلاب درفت

 نب دواد انث «نوراه نب ديزي انث «ةماسأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح

 امهقلعم نيتبنرأب هلي يبنلا ىلع رم هنأ ناوفص نب دمحم نع « يبعشلا نع « دنه يبأ

 )١( دسألا )5/ 8١(« /؟) ةباصإلا «(05 /7؟) ديرجتلا 337٠١؟( .
 ديناسملا عماج :(95/ه)دسألا (؟)  ») 11/11١2,(51/ه /؟) ةباصإلا ء(9/١59) بيذهتلا

 باعيتسالا )9//5717(.



 ةباحصلا ةفرعم ١7 رمي

 امهتحبذف اهب امهحبذأ ةديدح دجأ ملف نيبنرألا نيذه تدطصا .ءآلا لوسراي :لاقف

 .[ب/:١/5]1(لكد : لاق ؟هنم لكآفأ «ةورمب

 ملو ناوفص نبا :لاق نم مهنمف «ناوفص نبا مسا يف هيلع دواد باحصأ فلتخا تإ
 .دلاخ : لاق نم مهنمو «ناوفص نب هللا دبع : لاق نم مهنمو ءهمسي

 : كشي ملف مصاع نع ةبعش هاورو #

 نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث «ببيح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع هانثدح -0
 ةورمبي اهحيذف اًبنرأ داص هنأ ناوفص نب دمحم نع ثدحي يبعشلا تعمس :لاق مضاع

 . اهلكأب هرمأف هل كلذ ركذف ُهْنلَ# يبنلا ىتأف

 «ةناوع وبأ هاورو «ناوفص نب دمحم هامسف «هلثم مصاع نع «صوحألا وبأ هاور *

 .دمحم نب ناوفص وأ ناوفص نب دمحم نع «يبعشلا نع مصاع نع

 . يفيص نب دمحم :لاقف « يبعشلا نع «نيصح هاورو

 2 أ 0

 "'يراصنألا يِفيص نب دمحمو 3
 فلتخاو .هنع ةياورلاب ىبعشلا درفت ع« سوأ نب مشج ينب نم «نييفوكلا ىف دعي

 نب دمحم : يدقاولا لاقو ءدحاو امه : ليقف ناوفص نب دمحمو « يفيص نب دمحم يف

 . ةفوكلا الزنو يبعشلا اًعيمج امهنع ىور ءرخآ وه «ناوفص نب دمحم ريغ يفيص

 . ح يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح -7

 انث : لاق مركم نب ةبقع انث «كيرش نب ميهاريإ انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدحو
 و

 انث «ىبأ انث « ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 . ح ديمحلا دبع نب ريرج

 . ("0+/) ةباصإلا «(59/9) بيذهتلا 2( 5 )١١1/ ديناسملا عماج «(9177 /0) دسألا 0(



 رثبع انث دسأ نب دمحأ انث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدحو

 . ح ريثك نب ناميلس انث

 . ح ريغ نب نيصح نصحم وبأ انث «ددسم انث «ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثو

 هللا دبع نب دلاخ انث «ةيقب نب بهو انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثو

 انيلع جرخ :لاق يراصنألا يفيص نب دمحم نع «يبلعشلا نع « نيصح نع :لاق مهلك

 اقف ءاروشاع موي هَ هللا لوسر

 ومتأف» :لاق ءال :مهضعب :لاقو

 معن :مهضعب لاقف .(؟اذه مكموي وتمص :ل

 نأ ضورعلا لهأ اونذؤُي نأ مهرمأو «اذه مكموي ةيقب

 . هلثم نيصح نع «يزارلا رفعج وبأو «ميعن وبأو «ةناوع وبأو « ةبعش هاوز

 ربنعلا كلام نب رحلا هاورو *

 لدب «ىبعشلا نع دنه ىبأ نب دواد

 نع :لاقو ء«ميشه باحصأ فلاخف « ميشه نع 2ِي

 «دشار نب ميهاربإ انث «ريهز نب ىيحي نب دمحأ انث ء«دمحأ نب ناميلس هانثدح "61/

 نأ ىفيص نب دمحم نع « ربعشلا نع «دنه ىبأ نب دواد نع « ميشه انث «كلام نب رحلا انث

 ناك نمو .هموص يف ضميلف اًمئاص ناك نم» :ءارولشاع موي يف هيدانم رمأ ُهلْيَع يبنلا

 .«هموص متيلف برشو لكأ

 ةباغلا دسأو :(788/14) دمحأ مامإلا دنسم يف امك وه تيثأ امو ««متبصأ» :لصألا يف )١(
 .(ةا//ه)



 ””يراصنألا ثراحلا نب مالس نب هللا دبع نب دمحمو [؟١1]

 «ةنيدملا نكس «هنم عامسلا يف فلتخم «ةيؤر هلي يبنلا نم هل ءجرزخلا ينب نم ص

 . ةفوكلا : ليقو

 دمحأ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -

 هللا دبع نب دمحم نع «بشوح نب رهش انث «نيكسم نب مالس انث «سنوي نب هللا دبع نبا
 ةيناثلا هيلإ داع مث .«ربصا» :لاقف «يراج يناذآ :لاقف هّلَي هللا لوسر ىتأ هنأ مالس نبا

 ىلإ دمعا» :لاقف يراج يناذآ :لاقف ةثلاثلا داع مث .«ربصا» :لاقف «يراج يناذآ :لاقف

 .ةنعللا هيلع قحتف ,«يراج يناذآ : لقف تآ كيلع ىتأ اذإف .ةكّسلا يف هفذقاف كعاتم

 مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم هراج مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم
 .«تكسيل وأ اريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم ,هفيض

 . نوراه نب ديزي هنع هاور «نيكسم نب مالس ثيدح اذه #

 . ح يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ,كلام نب ركب وبأ انث 8

 قاحسإ انث ءقاحسإ نب ليعامسإ انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدحو [أ /40 3

 مكحلا ابأ رايس '"”[تعمس] :لاق لوغم نب كلام انث «مدآ نب ىيحي انث :الاق هيوهار نبا

 هلي هللا لوسر اناتأ : لاق مالس نب هللا دبع نب دمحم نع بشوح نب رهش نع ثدحي ةرم ريغ

 هيف » :هلوق ينوربخت ””الفأ ,روهطلا يف مكيلع ىبثأ دق ىلاعت هللا نإ» :لاقف انتيب يف

 .ةاروتلا يف انيلع اًبوتكم هدجن انإ :اولاق (؟[١٠ 86: ةبوتلا] 4 اوٌرهَطتي نأ نوبحي لاجر

 قباس نب دمحمو دحاولا دبع نب ةسبنعو «يبايرفلاو كرابملا نباو ةماسأ وبأ هاور #

 هللا دبع نب دمحم نع :لاقف كلام نع «ءاجر نب ةملس مهفلاخو «مدآ نب ىيحي ةياورك

 . هيبأ نع «مالس نبا

 )١( باعيتسالا «(5/7) دنسملا )*/ 57٠(. دسألا )0/٠١١(« ةباصإلا )717/8/9( .
 )1١( دمحأ دنسم نم ةدايزلاو ءلصألا نم طقس [ ] نيبام )57/5(:

 )9( دمحأ دنسم نم هانتبثأ امو ««الف» لصألا يف )5/5(.



 ١/ا/ ةباحصلا ةفرعم

 جك

 نب ميحرلا دبع نب ميهاربإ انث «يعيبسلا حلاص نب دمحأ نب نسحلا هانثدح

 رايس نع «لوغم نب كلام نع «ءاجر نب ةملس انث «ديمح نب بوقعي انث «يقرلا جاجحلا

 انل لاق : يبأ لاق :لاق مالس نب هللا دبع نب دمحم نع «بشوح نب رهش نع «مكحلا يبأ

 «؟ينوربخأف ًاريخ روهطلا يف مكيلع ىثأ دق هللا نإ ءءابق لهأ ايد : هَلكَي هللا لوسر

 . ءاملاب ءاجنتسالا ةاروتلا يف انيلع دحن « هللا لوسر اي :انلق

 نب هللا دبع نب دمحم نع رهش نع «رايس نع «ةسينأ يبأ انبا ىبحيو « ديز هاور *
 . لوغم نب كلام نع «ءاجر نب ةملس ةياورك «هيبأ نع «مالس

 انث ءدامح نب دمحم نب نسحلا انث ميهاربإ نب دمحم :ديز ثيدحب انثدح 0١

 نع «ةسينأ يبأ نب ديز نع «ميحرلا دبع يبأ نع «ةملس نب دمحم انث ءبهو نب دمحم

 يبأ تعمس :لاق مالس نب هللا دبع نب دمحم نع «بشوح نب رهش نع ٠ مكحلا يبأ رايس

 .هوحن ركذف ىوقتلا ىلع سسأ يذلا دجسملا يف نحنو هلي هللا لوسر اناتأ :لوقي

 هللا دبع انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «ناميلس انثدح : ىيحي ثيدحو

 نع «ةسينأ يبأ نب ىيحي نع «يبراحملا دمحم نب نمحرلا دبع انث «يمرضحلا دامح نبا
 :لاق هيبأ نع «مالس نب هللا دبع نب دمحم نع « بشوح نب رهش نع « ءمكحلا يبأ رايس

 نإ» : :لاقف هباب ىلع ماقف ءابق دجسم ىوقتلا ىلع سسأ يذلا دجسملا هلك ء هللا لوسر ىتأ

 « هللا لوسر اي :انلق «؟مكروهط امف ”روهطلا يف ءانثلا مكيلع نسحأ دق لجو زع هللا

 نسحأ دق هللا نإ» :لاقف «مويلا هلعفن نحنو ءاملاب انيلع ءاجنتسالا دحنو باتك لهأ انإ

 4 نيرهّطمْلا بحي هللاو اوُرَهَطتي نأ نوُبحُي لاَجِر هيف ل : لاقف ,روهطلا يف ءانثلا مكيلع

 .ءاوس ىيحيو ديز ظفل ١١4[( :ةبوتلا]

6 
 زل

 تو 07 32 1

 .(111/1) دئاوزلا عمجم :رظنا «باوصلا وه تبئأ امو ءأطخ وهو .افروطلا» : لصألا يف كلل



 ةباحصلا ةفرعم اال ع4

 دعس نب مّشُج نب ةءاوس نب ةعيبر نب يدع نب دمحمو [] 2020
 لضفلا نب ءالعلا انث «يبالغلا ايركز نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 . ح يرقنملا ةيوس يبأ نب كلملا دبع نبا

 ورمع انث «يورهلا ناميلس نب دمحأ نب دمحم سابعلا وبأ انث «رادنب نب دمحأ انثو

 ةفيلخ ناكو  ةفيلخ نب ةيوس يبأ يدج نع «يبأ ينثدح «لضفلا نب ءالعلا انث « يلع نبا

 كاّمس فيك : دعس نب مشج نب ةءاوس نب ةعيبر نب يدع نب دمحم تلأس :لاق  املسم

 نب نايفسو انأ تجرخ :لاق ةعيبر نب يدع يبأ ينربخأ :لاق مث كحضف ؟اًدمحم كوبأ

 نب كلام نب ةماسأو نزام نب صوقرح نب ''ةبيلك نب ةعيبر نب ديزيو مراد نب عشاجم
 ءانلستغا ول :انلقف هريدغو تارجش ىلإ انلزن هنم انبرق املف « ةنفج نبا ديرن ربنعلا

 مئاق نم يناريد انيلع فرشأف ثدحتتن انلعجف ءرفسلا فشق نم انهاه انبايث انسبلو ءانهداو

 : لاقف ءرضم نم موق نحن :انلقف «دالبلا هذه لهأ ةغلب "”سيل موق ةغلب عمسأ :لاقف هل

 يبن اكيشو ثعبيس هنإ :لاق فدنخ نم :انلق ؟فدنخ نم وأ شيرق نم نيرضملا يأ نم

 ةنفج نبا انيتأف : لاق ءدمحم :لاق ؟همسا ام :انلق ءاودعست هنم مكبيصن اوذخف «مكنم
 دمحم هامسف نبا انم لجر لكل دلوف انفرصنا مث [ب /44 /1] هدنع نم انتجاح انيضقف

 . مسالا كلذ ىلع رودي

00 
93 0/0 6 2 

 يرَفّظلا مث يراصنألا سنأ نب ةلاضُف نب دمحمو [7]

 : ليقو ٠ ُهَّتلَع يبنلا نع هوبأو وه ىور «عادولا ةجح هعم جحو ُهُتيَي يبنلا بحص#
 . ةلاضف نب سنأ نب دمحم

 نب دمحم نب ميهاربإ انث :ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ يضاقلا انثدح 4

 , ("9/9 /") ةباصإلا «(50 /؟) ديرجتلا 2٠١« 5 /0) ةباغلا دسأ )١(

 . «هيبانك» ١١١(: /137/) يناربطلا مجعم يفو ««ةيباك» : عوبطملا يف تفحصتو «لصألاب اذك ()
 .«(تسيل» ٠١(: 5 /0) دسألا يفو «لصألا يف اذك ةفإ

 079/٠ /) ةباصإلا )23١9/0(« دسألا )١/ 22١5 ريبكلا خيراتلا 55١( /) باعيتسالا (5)



2 0 

 2 0178 ةباحصلا ةفرعم 2
 1 8 ويس تسييس

02 
4 
3 2 0 

 .ح ثراحلا

 .ح بيعش نب دماح انث «نسحلا نب بيبح انثدحو

 .حدوعسم نب تلصلا انث :اولاق «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 .ح زيزعلا دبع نب دمحم نب هللا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح :لاق

 نب ليضفلا لماك وبأ انث :الاق نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 لاق ؛ يرفظلا ةلاضف نب دمحم نب سنوي انث «يريمنلا ناميلس نب ليضفلا انث :الاق نيسحلا

 هنلَي هللا لوسر نأ هدجو وه هلع هلع هللا لوسر باحصأ نم يبأ ناكو : هثيدح يف لماك وبأ

 نب هللا دبع هعمو «مويلا رفظ ينب دجسم يف يتلا ةرخّصلا ىلع سلجف رفظ ينب يف مهاتأ

 ىلع ىتأ ىتح أرقف اًنراق كَ هللا لوسر رمأف هباحصأ نم سانو «لبج نب ذاعمو «دوعسم

 ىكبف [4 ١ : ءاسنلا]4 اديهش ءالْؤَه ئَلَع كب انتجو ديهشب ََّمُأ لك نم اج اَذِإ فْيَكَف » : ةيآلا ذه

 نيب انأ نم ىلع تدهش اذه بر يأ» :لاقف هابنجو هايح برطضا ىتح هلي هللا لوسر

 (؟رأ مل نم فيكف ؛هيرهظ

 نب ميهاربإ انث ءدشار نب دمحأ نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح -6

 نب سنوي نع «يقرزلا مث يراصنألا ريثك يبأ نب رفعج نب ريثك نب هللا دبع انث ءدعس

 .نينس رشع نبا انأو حتفلا ةنس هلي هللا لوسر عم تيفاو :لاق هيبأ نع «ةلاضف نب دمحم

 انث «.يرهوجلا مي ميهاربإ انث ءنايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح 5

 ىلإ يمأ يب تءاج : لاق هيبأ نع «يرفظلا دمحم نب سنوي انث «ريثك نب هللا دبع

 لك باشف : : سنوي لاق «يافق يف هدي عضوو لعفف « « يلع كّربي نأ هتلأسف هك هنِلَع هللا لوسر

 . هتيم هللا لوسر دي هيلع ترم ام الإ هسأرو هدسج نم رعش

 نب دمحم نب سيردإ نع «كيدف يبأ نباو «يرهزلا دمحم نب بوقعي هاورو #

 نبا انأو ةنيدملا لَ يبنلا مدق :لاق هيبأ نع ,هدج نع «ةلاضف نب دمحم نب سنوي

 يب جحو (يتينكب هونت الو يمساب هومس» :لاقو يسأر حسمف هيلإ يب يتأف نيعوبسأ

 هتيحلو هسأر يف دمحم باشف :لاق «ةياؤذ يلو نينس رشع نبا انأو  عادولا ةجح يف هعم



 بوقعي انث ءرمعم نب دمحم انث يارا سوم يمس «يبأ هانثدح /1 

 . ءاوس هلثم ركذف ةنيدملا هلي هللا لوسر مدق :لاق هيبأ نع ءيدج

 ةخيشم نع ةورف يبأ نب ورمع نع «ةزمح نب نايفس نع «يرهزلا بوقعي ىورو *

 هلع هللا لوسر ىلإ يرفظلا سنأ نب دمحمب يتأف دحأ موي ةلاضف نب سنأ لتق : لاق هتيب لهأ

 .بهوي الو عابي ال قذعب هيلع قدصتف

 نع «ةيمأ نب ورمع نب رفعج نع « يمرخملا رفعج نب هللا دبع نع يدقاولا ىورو

 .[أ /55 ]١1/ رانيد ىنب بعش هلي ىبنلا كلس :لاق هيبأ نع «سنأ نب دمحم

1 

 انزن 0 دب 0 2 0 2

 ("”يراصنألا ريشب نب دمحم []

 ُُ 5 8 م 3 31 ٠

 ندع نيل دبعو ؛ةملص نب دمحم نيدهاشلا ذإ ليفو . .يرخ اهيطعأف ""ةليقب تنب ءاميشلا

 .ح يكرتلا فسوي نب دمحم انث «ملس نب رفعج نب دمحأ انثدح .

 هللا دبع انث :الاق ىيحي نب ةلمرح انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدحو
 نب دمحم نب ىبحي نع «يراصنألا حيرش نب ةملس نع ءديمح نب دلاخ انن ءاسهو نبا

 يف هلام قفنأ اًناوه دبعب هللا دارأ اذإ» : لاق هلم هللا لوسر نأ هيبأ نع «يراصنألا ريشب

 نبا ةمجرت . (7ا/١ /) ةباصإلا غ(00 /؟) ديرجتلا «(87 /0) دسألا «.(557 /9) باعيتسالا )00
 ركذو «(«ريشب نب دمحمل و (رشب نب دمحم» : ظفاحلا ةمجرتو ءارشب نب دمحم) : دسألا يف ريثألا
 . مدقت نم عيمج ميظع نزوب هركذ نكلو : : ظفاحلا لاق مث ءرشب همسا نميف هركذ متاح يبأ نبا نأ

 .نونلاب «ةليفن» ريثك نبال ديناسملا عماج اذكو ةقباسلا رداصملا يفو ء«لصألا يف اذكه قفز



 . هلثم بهو نبأ نع «جرفلا نب غبصأ هاور «ناينبلا

 . همسا رخآ ةباحصلا يف نأ رادنب نب دمحأ هنع انثدح اميف يورهلا سابعلا وبأ لاقو *

 .ةورملا دحب حبذت ةاشلا يف هْْلَ# يبنلا نع يوري ريشب نب دمحم

 مع ينثدح :لاق يئاطلا نيكسلا وبأ انث «ةيجان نبا انث ءرمعم نب دمحم انثدح 8

 انلخد امل : : سوأ نب ميرخ يدج لاق : لاق بهنم نب ديمح هدج نع « نصح نب رحز يبأ

 ءابهش ةلغب ىلع ُهَِّيَع هللا لوسر لاق امك «ةليقب تنب ءاميشلا اناقلت "7[نم] لوأ ناك ةريحلا

 «ةملسم نب دمحم ةنيبلا تناكو اهب تيت تيتآف ةنيباب اهيلع ديلولا نب دلاخ يناعدف اهب تقلعتف
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 ١ ةرخجت نب ملأ نب دمحمو 81

 . هلع يبنلا هوبأ بحصو ُهنيَي هللا لوسر ىأر «جرزخلا نب ثراحلا ينب وخأ ن

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 . حملا دبع نب دايز انث ءفسوي نب ميهاربإ انث «باجنم

 ميهاربإ نب دعس نب هللا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثو

 هللا دبع ينثدح «قاحسإ نب دمحم نع :الاق يبأ انث :الاق يمعو يبأ ينثدح «يرهزلا

 نب ثراحلب يخأ ةرجب نب ملسأ نب دمحم نع «مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نبا
 هيما. يضيف ةنيدلا لخدديل ناك نإ : لاق هسفن ثدح دق ًًريبك اًخيش ناكو .جرزخلا

 مهلا لوصر دجسم يف لصي مل هنأ ركذ هءادر عضو اذإف هلهأ ىلإ عجري مث قوسلاب

 نم» :انل "”[لاق] ناك دق هنإف نيتعكر هن ع هللا لوسر دجسم يف تيلص ام هللاو :لوقيف

 م «نينعكر دجسملا اذه يف عكري ىتح هلهأ ىلإ نعجري الف ةيرقلا هذه مكنم طبه

 )١( يراخبلل ريبكلا خيراتلا نم ةدايزلاو «لصألا نم طقس [ 1 نيبام )19/1(.

 «(008/7) ةباصإلا «078/6) ةباغلا دسأ )5١/١(«: ريبكلا خيراتلا «(7507/0)تاقشلا (؟)

 .(571/") باعيتسالا

 . لصألا نم ةطقاس يهو ةباغلا دسأ نم ةدايز شرف



 2 ةباحصلا ةفرعم ْ ١1١ رعود

 عجري مث نيتعكر ُهّتلَي هللا لوسر دجسم يف عكري ىتح ةنيدملا ىلإ ''"عجريو هءادر ذخأي
 . ءاوس امهظفل هلهأ "”[ىلإ]

 ””يراصنألا ساّمش نب سيق نب تباث نب دمحمو [؟5]

 موي لتقو «ةنيدملا نكس هيف يف هِي هللا لوسر قزبو ُهّللَي هللا لوسر دهع يف دلو د
 .[ب ]557/1١/ نيتسو ثالث ةنس ةرحلا

 انث «زازبلا مركم نب ركب وبأ انث «ىفيرطغلا دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح 0١

 تباث دلو نم تباث وبأ انث «بابحلا نب ديزي انث «ناطقلا ديعس نب ىيحي نب دمحم نب دمحأ

 ال نأ تفلح تعضواملف «تباث نب دمحمب ءوسن ىهو يبأ تنب ةليمج قراف هابأ نأ هيبأ

 هتيندأف (ىنم هندأ» :لاقف ةصقلاب هربخأف ةقرخ يف هلي هللا لوسر ىلإ تباث هب ءاجف هنبلت
 «يناثلاو لوألا مويلا هب تفلتمخاف (هقزار هللا نإف هب بهذا» :لاقو هيف يف قزبف هنم
 انأ ؟هنم نيديرت امو : تلق سامش نب سيق نب تباث نع لأست برعلا نم ةأرما ينتيقلف

 تباث انأف :لاق ءدمحم :هل لاقي اًنبا عضرأ ينأك هذه يتليل يف ينتيأر :تلاقف «تباث

 . اهييدث نم اهنبا نم رصعتتل اهعرض نإو هتذخأف : لاق ءدمحم ينبا اذهو

 ا ذا ميزت داما م

 «©ةللطن نب دمحم [707]

 . هَنكَي هللا لوسر ىلإ زرحم هوخأو وه رجاه

 . يراصنألا ىف هدادع ةلضنو *

 )١( دسألا نم تبثأ امو «عجرف» : لصألا يف )09/60(.

 . (17/9/0) دسألا نم تبثأ امو «لصألا يف سيل[ 1نيبام ()
 .(478 /9) باعيتسالا «( 407 /6) ةباصإلا «(067 /14) لامكلا بيذهت «(87 /0) دسألا (؟)
 . «اهييي» ىلإ لصألا يف تفحصت (5)

 . 884 /6) ةباصإلا «(37 /1) ديرجتلا ١١15(« /4) ةباغلا دسأ ()



 انث ءرمع نب دمحمانث :الاق دمحم نبدمحأو « ىلع نب نيسحلا هانثدح

 نممو :لاق قاحسإ نب دمحم نع «يبأ انث «ريرج نب بهو انث «ناذاش ميهاربإ نب قاحسإ

 . ةلضن انبا زرحمو دمحم هيلإ وأ هلي هللا لوسر عم رجاه

 كل

 "”حلقألا يبأ نب تباث نب مصاع نب دمحم ]7١8[

 . جمأو نافسع نيب ربدلا هتمحو بيبخ ةيرس يف لق ؛هيبأ ثيدح يف ركذ هل ص

 انث ءنمحرلا دبع نب دمحم نب رماع انث «يلبيدلا دمحم نب ميهاربإ يلإ بتك 717

 ميوع نب ةبتع نب نامثع تنب ءارفصلا يتدج تعمس : لاق ديوس نب مصاع انث ءبعصم وبأ

 نب تباث نب مصاع نب دمحم دهش ثيح رمع نب هللا دبع رت ملأ :لوقت يهو ةدعاس ناب

 . هتيحح ةرفص ىلإ رظنأ ينأك لب :لاقف «هريرس يدومع نيب حلقألا يبأ

 د د

 "'يراصنألا مزح نب ورمع نب دمحمو [؟9]

 «كلملا دبع وبأ :ليقو «ناميلس وبأ :ليقو ءمساقلا وبأ : ليقف «هتينك يف فلتخا ص

 ةنس هيي هللا لوسر دهع يف دلو هنإ :لاقيو يراخبلا هركذ « هَ يبنلا كردأ نميف ركذ

 .نيتسو ثالث ةنس ةرحلا موي لتقو «ةرجهلا نم رشع

 سنوي انث ءيورهلا ناميلس نب دمحأ نب دمحم انث «.قاحسإ نب دمحأ انثدح 65

 هثدح مزح نب ركب يبأ نب دمحم هابأ نأ رهاط وبأ ينثدح «بهو نبا انث «ىلعألا دبع نبا
 كلذ غلبف .مساقلا ابأ هانكو دمحم هامسف مزح نب دمحم هل دلو مزح نب ورمع هدج نأ

 هانكف :لاق «يتينكب ىنكتي الف يمساب ىّمست نم» : هيي هللا لوسر لاقف هليَق يبنلا

 . كلملا دبع يبأب ُهْنيَع يبنلا

 نب مكحلا انث «يمرضملا هللا دبع نب دمحم انث :لاق يحلطلا ركب وبأ انثدح -

 )١( (3ا/ا/ /") ةباصإلا «(46 /؟) ديرجتلا «(484 /0) ةباغلا دسأ .
 دسألا «(471 /*) باعيتسالا (؟) )٠١7/5(« لامكلا بيذهت ) »)3١7/157.(11/5/؟) ةباصإلا



 ةباحصلا ةفرعم

 دمحم نب ركب يبأ نع .يرهزلا نع «دواد نب ناميلس نع «ةزمح نب ىيحي انث ء.ىسوم

 ضئارفلا هيف نميلا لهأ ىلإ اًباتك بتك هني يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع «مزح نب ورمع نبا
 .[ب /5ا/١](هرعش صقاع وهو مكدحأ يلصي الو» : باتكلا يف ناكو «ءنئسلاو

 تي تي 53 جام عع 0

 "'يبراحملا ديزي نب ميثخ نب دمحمو ["0]
 . يظرقلا بعك نب دمحم هنع ىور : يراخبلا لاق ه ُهيَع يبنلا دهع يف دلو 0

 ىسيع انث «رحب نب ىلع انث «هيولاخ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -7

 « يبراحملا ميثخ نب ديزي نب دمحم نب ديزي ينثدح : لاق قاحسإ نب دمحم انث «سنوي نبا

 تنك :لاق رساي نب رامع نع «ديزي نب ميثخ نب دمحم نع « يظرقلا بعك نب دمحم نع

 الأ : هلم هللا لوسر لاقف «ةريشعلا يذ ةوزغ يف "”نيقيفر بلاط يبأ نب يلعو انأ
 رقع يذلا دومث رميحأ» :لاق « هللا لوسر اي ىلب :انلق (؟نيلجر ,سانلا ىقشأب امكثدحأ
 . هتيحل ىنعي  (هذه لبت ىتح» هنرق ىنعي  (اذه ىلع ىلع اي كبرضي يذلاو «ةقانلا

 «ريكب نب سنويو دعس نب ميهاربإ عباتف «هيف قاحسإ نب دمحم ىلع فلتخاو *

 ىورف ينارحلا ةملس نب دمحم مهفلاخو ءاذه ىلع سنوي نب ىسيعو «قباس نب ةقدصو

 "”ينثدح :لاق بعك نب دمحم نع ميثخ نب ديزي نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم نع

 . هلثم رامع نع «ميثخ نب ديزي كوبأ

 تق ل

 «ةبتع نب ةفيذح ىبأ نب دمحمو ]١*[

 وهو «رييزلا نب ةورع نع «دوسألاوبأ هلاق ةشبحلا ضرأب دلو «ليهس تنب ةلهس :همأ ت

 . (غ9/# /") ةباصإلا )١68/56(.« لامكلا بيذهت «(89 /0) دسألا 225٠5 /) تاقثلا )١(
 )9/١/1(. ريبكلا خيراتلا نم بيوصتلاو «ءارلا طوقسب «نيقيف» لصألا يف ةف)إ
 .[ينثدح :لاق] لصألا يف ترركت (©)
 , (39/7 /9) ةباصإلا «(41/ /0) ةباغلا دسأ «(856 /") باعيتسالا (8)



 مو 1 ةباحصلا ةفرعم
 ا

 . لتقف ماشلاب نانبل لبج ليلجلا لبجب ذخأ « لتقف رصوح نيح نامثع ىلع لخد نميف لخد نم دحأ
 1 52 م 2 17 .
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 '"'يدنكلا سيق نب ثعشألا نب دمحمو ["؟]

 ع 1 |

 ©يِنَرُملا ةريمُع يبأ نب دمحم ["]

 . ريقن نب ريبج : هنع ىور «نييماشلا ىف دعي «ةبحص هل ح

4 0 
ٍِ 4 9 * 

 انث ء.حلاص نب ناوفص انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ انثدح 17

 نب دمحم نع ريفن نب ريبج نع «نادعم نب دلاخ نع «ديزي نب روث انث ءملسم نب ديلولا

 ىلإ دلو موي نم ههجو ىلع رخ دبع نأ ول : لاق لَم يبنلا باحصأ نم ناكو  ةريمع يبأ

 . باوثلاو رجألا نم دادزي اميك داز هنأ دولو ,كلذ رّقحل هللا ةعاط يف امره تومي نأ

 نع هركذ هبسحأو :لاقف . هلثم ديلولا نع « ميحد نع «مصاع يبأ نبا هاورو *

 . هلثم ديلولا انث «ميحد انث ء.مصاع يبأ نبا انث «دمحم نب هللا دبع هب انثدح . هلي يبنلا

 هعفر ءاًفوقوم هلثم روث نع «روباش نب ديعس نب دمحمو «كرابملا نب هللا دبع هاورو #

 . هع ينلا نع ؛يملسلا دبع نب ةبتع نع «نادعم نب دلاخ نع «دعس نب ريحب
 عش ةكا كو

 "'يرصنلا :ليقو ,يرصملا بيبح نب دمحمو ["4]
 . يدعسلا هللا دبع :هنع ىور ت

 «نيعألا ركيوبأ انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح .

 رسب ينثدح «بئاسلا يبأ نب ناميلس نب ديلولا انث ءىصمحلا ةريغملا وبأ سودقلا دبع انث

 .(596 /؟5) لامكلا بيذهت 8٠١(« /0) دسألا 2(" 07 /0) تاقثلا «(717/1) ريبكلا خيراتلا )١(

 . 0381/79 ةباصإلا «(575/77) لامكلا بيذهت )٠١8/0(« دسألا (؟١)

 يرصملا :لاقيو : ظفاحلا لاقو . (”/7 /") ةباصإلا ,.(057/7) ديرجتلا «(85 /0) ةباغلا دسأ (0)

 .ةمجعملا داصلا حتفو «ميملا مضب رمع يبأ دنع عقوو «رهشألا وهو «ميملا رسكي



 ةباحصلا ةفرعم امك رعظو
 ل

 بيبح نب دمحم نع «يدعسلا نب هللا دبع نع « زيريحم نب هللا دبع نع « هللا ديبع نبا
 .«رافكلا لتوق ام ةرجهلا عطقنت ال» :لاقف ُهَْي يبنلا ىلع اندرو :لاق

 . هلثم ناميلس نب ديلولا نع «ملسم نب ديلولا نع .دامح نب ميعن هأورو *
 نع «سيردإ يبأ نع « هللا ديبع نب رسب نع «ربز نب ءالعلا نب هللا دبع هاورو *

 ءاطع هاور كلذكو « هْيَع يبنلا نع .يدعسلا نب هللا دبع نع «يرمضلا ناسح

 .[ب ]87/١/ يدعسلا نبا نع «زيريحم نبا نع « يناسارخلا

 داما كاع 5
 2 تا ةيذت 4

 ("”ةورع وبأ يدعّسلا ةيطع نب دمحم ["6]

 «ينارحلا بيعشوبأ انث :اولاق ةعامج يف دمحأ نب ناميلسو ءرمعم نب دمحم انثدح
 دمحم نب ةورع ينثدح «ةشارخ نبا دمحم ينثدح «يعازوألا انث « هللا دبع نب ىيحيانث
 رماعلا بارخإ : كدنع كددعف نهتيأر اذإ ثالث» :لاق هلي هللا لوسر نع ءهيبأ نع .يدعسلا
 ريعبلا سرمت هتنامأب لجرلا سرمسي نأو ,''”[دفر] وزسغلا نوكي نأو ,بارخلا رامعإو
 .(رجشلاب

 نع «حارجلا نب داورو «روباش نب ديعس نب دمحمو ءملسم نب ديلولا هاور #
 لا . هلثم يعازوألا

 نع «ةشارخ نب دمحم نع ؛يعازوألا نع «هريغو جاجحلا نب سودقلا دبع هاورو #
 . هيبأ نع .ةورع نب دمحم

2 
 تدي

5 
 انزد . 0 أ 2 9»

 ©2دراطع نب ريمع نب دمحمو ["5]

 . ةبحص هل حصياالو «ةباحصلا يف دعي

 ةباصإلا )١47/11(« ديناسملا عماج )١118/77(« لامكلا بيذهت 1٠١(« 5 /5) ةباغلا دسأ 20(
 .هيبأل ةبحصلا حيحصلا نأ :مهلوقو .هتبحص ىلع مهفالتخا ظفاحلا ركذو .(470 /)

 دئاوزلا عمجسمو «(7 47 /19) يناربطلا مجعم نم هتبثأ امو ءارلا نودب «أدف» : لصألا يف (؟)
 0و

 .(017/) ةباصإلا 22٠١8 /5) دسألا )١/ ١95(« ريبكلا خيراتلا (9)



 رو 41 ةباحصلا ةفرعم

 نب ميهاربإ انث .نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح

 نأ دراطع نب ريمع نب دمحم نع «ينوجلا نارمع يبأ نع «ةملس نب دامح انث «جاجحلا

 ةرجش ىلإ بهذف .هرهظ يف تكنف ليربج ءاجف هباحصأ نم رفن يف ناك ُهَّتكَي هللا لوسر

 تألم ىتح امهب تأشن مث ,ىرخألا يف دعقأو امهدحأ يف دعقف ريطلا يركو لثم اهيف

 ايشغم ليربج عقوف رونلا طبهو ببس يلدف ««اهتلنل ءامسلا ىلإ تطسب ولف» :لاق «قفألا

 (37[مأ] اًدبع يبنأ : يلإ ىحوأف «يت يتيشخ ىلع هتيشخ لضف تفرعفاا : لاق سلح هنأك هيلغ

 . (اًدبع اًيبن» :تلقف ةذ «عضاوت نأ ليربج يلإ اموأف «تنأ ام ةئحلا ىلإو ؟كلم يبن

 نارمع وبأو سنأو ,بدنج :مهنم ةباحصلا نم دحاو ريغ كردأ :ينوجلا نارمع وبأ

 .ةمراضخلا ىف دعي

 بج ىبأ نب ريهز نب دمحمو [

 . ةبحص هل حصي هارأ الو «ةباحصلا يف نايفس نب نسحلا هركذ ح

 «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح 0١

 هرتسي ام هيلع سيل تيب رهظ ىلع تاب نم» :لاق هنأ ُهَنكَي يبنلا نع « لبج يبأ نبا

 .(هل ةمذ الف ٌحري نيح رحبلا بكر نمو .هل ةمذ الف تامف

 ىور . ةمراضنخلا يف دعي نمت وهو « ةباحصلا نم دحاو ريغ يقل ينوجلا نارمع وبأ *

2 30 1 2 :5 2 10 0 

 "”يراصنألا ديز نب دمحمو [*]

 .نادحولا يف يزارلا متاح وبأ هنع جرخأ

 )١( كرابملا نبال دهزلا نم بيوصتلاو «لصأللا نم طقس )١/ 77( .

 )1( ريبكلا خيراتلا )١//81(« دسألا )0/ 9١(« ةباصإلا )*/ 2011
 ةباصإلا هه /60) ةباغلا دسأ 21/6 باسل ةرف]إ  6١ا



 «ديمح نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح 7

 نب دمحم نع «ءاطع نع « ىليل يبأ نبا نع « سيق يبأ نب ورمع انث «ةريغملا نب نوراه انث
 2 كاع ع

 .«مرح انإ» :لاقو هدرف ديص محلب يتأ هْنْيَع يبنلا نأ ديز

 . 37[ متاح وبأ] هاور 0

 (”ينَرملا دنَهُم وبأ دمحم "]

 . ىرأ اميف ةيؤر الو ةبحص هل حصي الو «نادحولا يف نّيطم دمحم : يمرضحلا هركذ ت

 رفعج وبأ انث «ةرصبلاب يدادغبلا يرقملا دمحأ نب دمحم نب دمحم رفعج وبأ هانثدح 47

 رمع ينثدح ءمحازُم نب رصن انث «رانيد نب مساقلا انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم

 : لَم هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «ينزملا دمحم نب دنهم نب دمحم نع «ينزُْلا جرعألا

 ]1/548/1١[. (ةرم ةقدصك نيترم ضرق»

 ين 2 ىي 30 9 0101

 . لصألا يف رركت )00(

 , (" م86 /) ةباصإلا «(51/7) ديرجتلا ١١5(« /6) ةباغلا دسأ (؟)



 يف ةاورلا ضعب مهركذو ,دمحم همسا نم ركذ

 :مهنمف :مهيف اًمهاو ةباحصلا ةلمج

 "'يشرقلا "'ةبلغ نب دمحم ]4٠[

 هل بيبه ركذ نأ "”سانلا ضعب بسح :يرافغلا لفغم نب ٍبْييُه ثيدح يف ركذ هل

 . ةبحص بجوي

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح -45

 نب هللا دبع انث :لاق نوراه نم اًضيأ انأ هتعمسو : هللا دبع لاق «فورعم نب نوراه

 بيبه نع «نارمع يبأ ملسأ نع «بيبح يبأ نب ديزي نع «ثراحلا نب ورمعانث ءبهو
 تعمس :لاقف بيبه هيلإ رظنف هرازإ رجي ماق يشرقلا دمحم ىأر هنأ : لفغم نبا

 .«رادلا يف هئطو ءاليخ هئطو نم» : لوقي هلي هللا لوسر

 يف ةاورلا ضعب هلخدأ ءادمحم مسي ملو «بيبح يبأ نب ديزي نع «ةعيهل نبا هأور *

 هبطاخ وأ ةباحصلا ضعب دهاش ْنَم دعي نأ زاج ولو «بيبه سلجم هروضحلا ةباحصلا ةلمج

 دمحم نيمدقتملاو ةمئألا نم دحأ ركذي ملو «عستاو عونلا اذه تكل ةباحصلا ةلمج يف يباحص

 نب ةرق نع : : بهو نبا ةياور كلذ ىلع لد امو .مهنم هودعالو ةباحصلا ةلمج يف ةبلع نبا

 .ورمع اهركذي مل ةصق هيف ركذو «بيبح يبأ نب ديزي نع «نمحرلا دبع

 انث «ىيحي نب ةلمرح انث «نايفس نب نسحلا انث «.نادمح نب دمحأ نب دمحم هانثدح .-6

 ةملسم ينثعب :لاق هربخأ يبيجتلا نارمع ابأ ملسأ نأ : بيبخ يبأ نع «ةرق ينثدح « بهو نبا

 يرافغلا لفغم نب بيبه تدجوف بابلا ترضح انمدق املف ةشبحلا بحاص ىلإ دلخم نبا

 هيلإ رظنف هرازإ رجي ماقف «ةيلع نب دمحمل نذأف يشرقلا ةيلُع نب دمحمو هَ هللا لوسر بحاص
 . «رانلا يف هعطو ءاليخ ُهعطو نم» :لوقي هَ هللا لوسر تعمس :لاقف يشرقلا بيه

 هبسني ملو ةليبقلا ىلإ دمحم بسنو «ةبحصلا ىلإ اًبيبه يبيجتلا نارمع وبأ بسنف *

 هتفحصو ؛(504 /5) لامكإلا يف الوكام نبا هطبض اذكو «ءابلاب «ةبلع» ةقباسلارداصملا يف اذكه 000(

 . «ةلبع نب دمحم» :باعيتسالا يف ءاجو «تبثأ ام باوصلاو «ءايلاب «ةيلع» : ىلإ لصألا يف

 . 08٠9 /") ةباصإلا ١١(« © /0) ةباغلا دسأ «( 571 /8) باعيتسالا 4

 . ةديدش ةشحو امهنيب ناك هنأ يبهذلا ركذ دقو «هدنم نبا عم هتداعك اذكهو ءهدنم نبا دصقي ()



 ل «١ رعم 0 ١4٠ ةباحصلا ةف 0
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 ذإ ؛هدهشي مل نمم ركذأ هلضفلو فرعأ هب نارمع وبأ ناكل ةبحص هل ناكولو «ةبحصلا ىلإ

 . ةليبقلا نم لضفأ ِهْنْلَي لوسرلا ةبحص

 2 1/0 2م 2 2 0

 : اضيأ ركذو

 ةباحصلا ةلمج يف يراصنألا كلام نب بعك نب دمحم [3]

 "'يهو وهو ةبلعث نب سايإ ةمامأ يبأ ثيدح يف
 ديعس انث «ءاجر نب هللا دبع انث ءايركز نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -7

 نع هربخأ كلام نب بعك نب دبعم نأ نمحرلا دبع نب ءالعلا نع «ماسحلا يبأ نب ةملس نبا
 :لاقف هلم هللا لوسر دنع انك :لوقي ةبلعث نب ةمامأ ابأ عمس هنأ بعك نب هللا دبع هيخأ
 لاقف « «ةئجلا هيلع مّرحو رانلا هل هللا بجوأ دقف هنيميب ملسم ئرما لام عطتقا نم»
 .«كارأ نم اًبيضق ناك نإو» : هَتَي هللا لوسر لاقف ؟ريسي اًئيش ناك نإو :لجر

 يشرقلا نمحرلا دبع نب قراط نع «رامع نب ةمركع ثيدح نم ةاورلا ضعب هركذ *#
 .مهو وهو ءادمحم لجرلا اذه ىمسف «ةمامأ يبأ نع ٠ بعك نب هللا دبع نع

 «يماميلا سنوي نب رمع انث «ةيقب نب بهو انث « يعينملا انث ءيرصرصلا انربخأ - 117
 .هب قراط ينثدح ةمركع ينثدح

 دمحم نب رضنلا نأل ؛مهووهو «يماميلا سنوي نب رمعو ةفيذح وبأ :هنع هاور #

 . [ب ]5/8/١/ ةصقلا يف دمحم ركذي ملو ةمركع نع هاور يشرجلا

 ركذي ملف ةمامأ يبأ نع ىفللا دبع هيخأ نع ,«كلام نب بعك نب دبعم هاورو 3
 م

 .أدمحم

 . نمحرلا دبع نب ءالعلا :دبعم نع هاآور #*

 . ةعامج يف رفعج نب ليعامسإو ةسينأ يبأ نب ديز : ءالعلا نع هاورو

 هثيدح يف مهنم ادحاو ركذي ملف دلاخ نب ليقع :دلاخ نب دبعم نع اًضيأ هاورو *#

 يف ظفاحلا مالك :رظنا .(785 /؟) ةباصإلا ,(*:غم/95) لامكلا بيذهت ١١١(« /5) ةباغلا دسأ )١(
 . كلذ ىلع ةباصإلا



 رعت 14١ ةباحصلا ةفرعم

 نب دمحم ركذ نم حيحصلاو «بعك نب دمحم همسا ناك لجرلا نأ بعك نب هللا دبع

 . ةمامأ يبأ نع بعك نب هللا دبع هاخأ عمس هنأ : ثيدحلا اذه يف بعك

 «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «نوراه نب ىسوم انث ءنوراه نب يلع انثدح 588

 نأ بعك نب هللا دبع هاخأ عمس هنأ : بعك نب دمحم نع «ريثك نب ديلولا نع «ةماسأ وبأ انث

 . ثيدحلا اذهب هثدح ةمامأ ابأ
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 ا :
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 ""نايفس يبأ نب دمحمو [3]

 يف يرادلا دنه يبأ نب دايز نب دئاف نب دايز نب ديعس ثيدح يف نيمهاولا ضعب ب هركذ

 كلذ يف « ميهاربإ تيبو «نيع نيبو «نيربح تيب نم مهيضرأب مهل هَع يبنلا عاطقإ ةصق

 ضعب مهوف «مهنع هللا يضر نايفس يبأ نب , ةيواعمو «نيدشارلا ةعبرألا ءافلخلا ةداهش باتكلا

 . نايفس يبأ نب دمحم : ةباحصلا يف فرعيالو «نايفس يبأ نب دمحم :لاقف ةاورلا

 نب ديعس انث «ينذألا يقابلا دبع نب ىيحي انث ءملس نب رفعج نب دمحأ هانثدح- 8

 .0) 0+ نع داي نب اذ هيأ نع لا نيدايز يتاح ؛ يرادلا دنه يبأ نب دئاف نب دايز

 هامسف ؛ هللا دبع نب بيطلا هوخأو ملا دبع نب دنه وبأو « سيق نب ديزيو هوخأ ميعنو

 ضرأ نم اًضرأ انيطعي نأ انلأسو انملسأف «نامعنلا نب هكافو «نمحرلا دبع هَِّكَي هللا لوسر

 ليبحرشو سيق نب مهجو «سابعلا ةداهش هيف مدأ "”دلج يف اًباتك انل بتكو اناطعأف ماشلا

 هناا ا م ..نه وبأ لاق ؛ ةنسح نبا

 رمعو ةفاحق يبأ نب ركبوبأ دهشو بالا كذا. .هباحصأو يرادلا ميق هل هلع هللا |لوسر

 . بتكو نايفس يبأ نب , ةيواعمو بلاط يبأ نب يلعو «ناّمع نب نامثعو «باطخلا نبا

.. "0/0 /( 
 ةباصإلا «(08/7) ديرجتلا 97(2 /ه) ةباغلا دسأ

)١( 

. 
 قشمد خيرات نعألقن عوبطملا نم بيوصتلاو ««دلاخ» ىلإ لصألا يف

0 000 



 همسا نميف هجرخأو «نايفس يبأ نب دمحم :لاقو ةيواعم مسا ةاورلا ضعب فحصو
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 "بصك نب بأ نب دمحمو [ 43

 يمرضحلا : هنع ىور «حصي الد هع هللا لوسر دهع يف دلو هنإ : لاقي ذاعم ابأ ىنكي ص

 هلي هللا لوسر نع هيبأ نع هتياور حصتو ءاًفوقوم ديعس نب رشبو «دنسأف قحال نبا

 انث ليعامسإ نب ىسوم انث ءيطافسألا سابع انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح -

 نب يبأ نب دمحم نع «قحال نب يمرضحلا نع «ريثك يبأ نب ىيحي نع «ديزي نب نابأ
 هبش ةبادب وه اذإف ةليل تاذ هسرحف «صقني ناكف رمت نم نرج هل ناك هنأ : هيبأ نع .بعك
 . ةصقلا ركذف «ينج لب ءال :لاق ؟يسنإ مأ ينج تنأ نم :لاقف هيلع َدرف هيلع ملسف «ملتحملا

 . بعك نب يبأل نبا :لاقف همسي ملو ىيحي نع : يعازوألا هاور

 : ةباحصلا ةلمج يف هيف امهاو ةاورلا ضعب , هركذ نمو

 "”يرعشألا سيق نب دمحم [54]
 نب دمحم ثيدح نم هركذ «ةدرب يبأو .مهر يبأو ءرماع يبأو «ىسوم يبأ وخأ

 . هَلِلَع هللا لوسر ىلإ انجرخ :لاق هيبأ نع ةدرب يبأ نع

 ىيحي نب ديعس أنت «ء يزوحجلا ىسوم نب ميهاربإ أنث «رمعم نب دمحم هب انثدح 0١<

 .ح يومألا

 ديعس انث «ةرامع نب دمحأ نب دمحم انث « هلصأ نم مصاع نب يلع نب دمحم انثدحو

 نع « « ىسوم يبأ نب , ةدرب وبأ ينثدح «ىيحي نب ةحلط انث «يبأ ينثدح .«يومألا ىيحي نبا

 .(601 9 ةباصإلا «(186/9) بيذهتلا 00009 /6) ةباغلا دسأ )00(
 ١١9(. /4) ةباغلا دسأ «(7857 /”) ةباصإلا (5)



 وبأ يعمو «يتوخإو انأ ةكم ىلإ انئج ىتح رحبلا يف هَ هللا لوسر ىلإ انجرخ :لاق هيبأ

 نييرعشألا نم نوسمخو ةدرب وبأو «سيق نب دمحمو «سيق نب مهر وبأو « سيق نب رماع

 ةرجه سانلل» : لوقي هي يبنلا ناكف ةئيدملا انيتأ ىتح رحبلا يف انرجاه مث ءكع نم ةتسو

 .«ناترجه مكلو

 مهو اذهو «ةرامع نبا هركذو ء« سيق نب مهر ايأ ركذي ملو «هلثم رمعم نب دمحم ظفل

 . ثيدحلا اذه هئايآ نع ىور ةدرب يبأ نب ديرب نأل ؛ شحاف

 «ةدرب وبأو «ءىسوم وبأو ءمهر وبأ :ةوخإ ةثالث انك :لاق هنأ ىسوم يبأ نع يكحو

 يف ملسم هجرخأو «هتحص ىلع اوعمجأ امم وهو ةماسأ نع هب ثدح ءادمحم ركذي ملو

 . بيرك يبأ نع هباتك

 «بيرك وبأ انث جارسلا قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ هانثدح 5

 عضب يف نميلا نم انجرخخ :لاق ىسوم يبأ نع ةدرب يبأ نع ديرب نع«ةماسأ وبأ انث

 :ةوخإ ةثالث نحنو « نيسمخو ةثالث وأ نيسمخو نينثا :لاق امإ-يموق نم نيسمخو

 هدنعو «ةشبحلا ضرأب يشاجنلا ىلإ انتنيفس اتتجرخأف «ةدرب وبأو ءمهروبأو «ىسوم وبأ :

 مسق امف «ربيخ حتتفا نيح هي يبنلا ىلإ ةنيفسلا يف اًعيمج انلبقأف «هباحصأو رفعج
 مسق ؛ةنيفسلا باحصأو رفعجل الإ «دهش نمل الإ ربيخ حتف نع باغ دحأل هَ هللا لوسر
 .(يلإ مترجاهو يشاجنلا ىلإ مترجاه نيترم ةرجهلا مكل» :لاقو مهعم مهل

 انجرخ :لاقو بيرك يبأ نع .هحيحص يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح اذهو

 ركذي ملو «مهروبأ رخآلاو «ةدرب وبأ امهدحأ «مهرغصأ انأ يل ناوخأو انأ نيرجاهم

 ثيدحلا يف هركذ همهو ىلع لداممو «ةلقنلاو ةاورلا ضعب نم مهو دمحم ٌركذو ءادمحم

 . ربيخ موي الإ مدقي مل ىسوم ابأ نأ يف فلتخي الو ةكم ىلإ مهئيجم



 :نيمهاولا ضعب اضيأ هيف مهو امو

 ©”ىفقغلا ديوُس نب ديرّشلا نب دمحم [؛6]

 .ديرشلا نب ورمع وه اغِإو «ةبقرلا قتع ثيدح هنع جرخأ ه

 انث «:ةرصبلاب يركسعلا رحب نب رمع نب لهس نب دمحأ نيسحلا وبأ هانثدح

 نب دايز انث «- ىعطقلا ىنعي  ىيحي نب دمحم انث .ةرصبلاب يركسعلا برح نب ميهاربإ

 ءاج ديرشلا نب ورمع نأ : ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع ءورمع نب دمحم انث عيبرلا

 '«ةنمؤم ةبقر اهيلع تلعج يمأ نإ «هللا لوسر اي :لاقق هَ هللا لوسر ىلإ ءادوس مداخب

 اهسأر تعفرف (؟ كبر نيأ» : مداخلل هلي هللا لوسر لاقف ؟هذه قتعأ نأ ئزجي لهف

 .(ةنمؤم اهنإف اهقتعأ» :لاق « هللا لوسر :تلاق (؟انأ نمف» :لاق ءءامسلا ىف :تلاقف

 يعطقلا ريح ب نب دمحم نع «مركم نب نيسحل | نب دمحم ثيدح نم مهاولا هركذ *

 ثدح .فورعم ورمعو .دمحم ديرشلا دالوأ ىف فرعيالو «ديرشلا نب دمحم :لاقف

 ءاطع نب بوقعيو [سب /24/1] .جشألا نب ريكبو ةرسيم نب ميهاربإو ءاطع نب ىلعي هنع

 «ورمع نب دمحم نع «ةملس نب دامح هاور ''”دق ثيدحلاو «مهريغو بيعش نب ورمعو

 : هسفن ديرشلا نع ةملس ىبأ نع

 .ح يسلايطلا ديلولا وبأ انث «ةفيلخ وبأ انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح ب.

 نب دمحم نع «ةملس نب دامحانث :اولاق لبش وبأ ديمحلا دبع نب انهمو ءدمصلا دبع

 لأسف «ةنمؤم ةبقر اهنع اوقتعي نأ تصوأ همأ نأ :ديرشلا نع «ةملس يبأ نع «ورمع

 «اهب تئا» :لاقف ؟اهنع اهقتعأف ةيبون ءادوس ةيراج يدنع :لاقف كلذ نع هلي هللا لوسر
 هللا لوسر تنأ : تلاق (؟انأ نم» :لاق « هللا :تلاق «؟ كبر نم» :اهل لاقف تءاجف اهتوعدف

 .(ةنمؤم اهنإف اهقتعأ) :لاق

 )١( ةباصإلا «.(28/؟) ديرجتلا «(96 /6) ةباغلا دسأ )*/ 014(.
 ) )0قايسلا ميقتسيل هتبثأ امو (دقفا : لصألا يف .
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 .انهمو «دمصلا دبع هركذو «ةيبون ديلولا وبأ ركذي مل #

 . السرم ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم نع ءملسم نب زيزعلا دبعو ةيواعم وبأ هاورو

 بز تكرر ميزت يآ -

 بلَّطْلا نب ةمَرْخَم نب سيق نب دمحمو [ 45

 "”يصُق نب فانم دبع نبا
 :ام هنع ركذف «ةباحصلا ةلمج يف نيمهاولا ضعب هلخدأف «نيعباتلا نم وهو ن

 نب هللا دبع نب دمحأ انث ءيضاقلا نيصح وبأ انث :لاق يحلطلا ركب وبأ هانثدح -0

 نب دمحم نع «رفعج نب دابع نب دمحم نع «لمؤملا نب هللا دبع نع نايفس انث «سنوي

 . «انمآ ةمايقلا موي هللا هفعب نيمرحلا دحأ يف تام نم» :لاق هنأ هيَ يبنلا نع ةمرخم نب سيق

 . هيبأ نع : هيف لاقف يروثلا نع يبايرفلا هلصو *

 دمحم انث ءدشار نب دمحأ نب دمحم انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع هانثدح -1

 « يموزخملا داّبع نب دحم نع «لمؤملا نب هللا دبع نع نايفس انث «يبايرفلا انث «فلخ نبا

 دحأ يف تام نم» : هلع هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «ةمرخم نب سيق نب دمحم نع

 .(اًيِبلَم ةمايقلا موي ثعُب نيمرحلا

 هام منع د
 2م تا اي

 "دعس نب دمحمو |[ 5ا/]

 مّلكتو «ةباحصلا ةلمج ىف دمحأ وبأ ىضاقلا هركذ «دلاخ ىبأ نب دلاخ هنع ىور ص

 . لسرم يدنع وه :لاقف هيلع

 هنأ ظفاحلا ركذو «(477/) ةباصإلا «(7107 /؟5)لامكلا بيذهت )١١١/0(« ةباغلا دسأ )١(

 .(017 /”) ةباصإلا «(61/ /؟) ديرجتلا «(47 /6) ةباغلا دسأ (؟)



 .«ةحسامملا يف ةكربلا» : لاق هلع يبنلا نأ عيبلا يف (7ةحسامملا ثيدح هنع ىور *

 . ةملسم نب دمحمب ثيدحلا اذه روهشملاو *

3 5 
 2 م كي يزد

 0 رادلا دبع ينب نم يراصنألا ليبْحَرش نب دمحمو [ 48]

 «ةريره يبأ نع هتياور .ةبحص هل حصيال :لاقو «نادحولا يف يراخبلا هركذ

 جرخأ «ليبحرش نب دومحم : حيحصلاو «ةفيصخ نب ديزيو « طيسق نب ديزي : هنع ىور
 .ثيدحلا اذه هنع

 نب قاحسإ انث «هيوريش نب دمحم نب هللا دبع انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح 17
 نب دمحم ينثدح «ةمقلع نب ورمع نب دمحم انث «يدبعلا رشب نب دمحم ابنأ هيوهار

  ذاعم نب دعس ينعي  هربق بارت نم ناسنإ ضبتقا : لاق ليبحرش نب دومحم نع .ردكتملا

 فرع ىتح «!هللا ناحبس .هللا ناحبس» : هيَ هللا لوسر لاق .كسم يه اذإف اهحتفف
 .ههجو يف كلذ

 نب هللا دبع نع «ةيقب انث نامثع نب ورمع انث .مصاع يبأ نبا انث ركب وبأ انثدح
 اودرت الو : هلي هللا لوسر لاق :لاق «ليبحرش نب دمحم نع «يحبصألا نع « ريحب
 .(هب مكءاج نم ىلع لسع ةبرش الو .بيطلا

 خام م“ 0
 10 دار سن يان

 اضيأ مهولا ىلع ىورامتو

 ©ىملسألا دّردح ىبأ نب دمحم[ ؟8ة)]

 ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم وهو [أ ]١/ 5١/ دردح يبأ نع دمحم :هباوصو

 . هنع ىميتلا

 . يتأيس امل هتبثأ ام حيحصلاو ةسامملا ىلإ تفرحت لضألا يف 000
 .(هل١ : ل ةباصإلا 5//0(2؟) ديرجتلا 4ع /0) ةباغلا دسأ قفز

 .(هطا مك ةباصإلا 057/5(2؟) ديرجتلا «(85 /60) ةباغلا دسأ (9)



 انث «ميعن وبأ انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث :لاق دالخ نب ركب وبأ هانثدح 8

 هنأ يملسألا دردح يبأ نع «ميهاربإ نب دمحم نع «ديعس نب ىيحي نع « يروثلا نايفس

 ول» :لاقف «مهرد يتئام :لاق (؟ تقدصأ مك» :لاقف حاكن يف هلي هللا لوسر ناعتسا

 .(متدز ام ناحطب نم نوفرغت متنك

 ورمع نب هللا ديبع نع «يبلحلا ماشه نب ديبع ثيدح نم ةاورلا ضعب هيف مهو *

 «يروثلا ةياور :باوصلاو «دردح يبأ نب دمحم نع :لاقف ديعس نب ىيحي نع «يقرلا

 . مهريغو ةرمض نبأو « باهولا دبعو

 17 00 050 2 ف
0 2 

 (""بوسبنم ريغ ىسودلا يراصنألا دمحمو[ ه٠ ]

 ش . ةصق ىف كلام نب سنأ هركذ ت

 .ح يشكلا ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدح

 نب جاجح انث :الاق ملسم وبأو «زيزعلا دبع نب ىلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 ؟ةعاسلا موقت ىتم هللا لوسر اي :لاق ًالجر نأ : سنأ نع تباث نع «دامح انث «لاهنم

 غلبي ال نأ ىسعف مالغلا اذه شعي نإ» :لاقف ءدمحم :هل لاقي راصنألا نم مالغ هدنعو

 .(ةعاسلا موقت ىتح مرهلا

 «ةبعش نب ةريغملل مالغ رم :لاقو :لاقف هوحن سنأ نع .ةداتق نع ؛ مامه هاور

 . يبارتأ نم ناكو

 « يبرت ناك :لاقو ءهمسي ملو سنأ نع «لاله نب دبعم نع ديز نب دامح هاورو #

 . ادعس ناك همسا نإ : ليقو

 :تلاقو مالغلا مست ملو ةشئاع نع «'"”[هيبأ نع] «ةورع نب ماشه هاور كلذكو *

 )١١( ةباغلا دسأ )6/ 8١(« ةباصإلا ,(56 /؟) ديرجتلا )7/ 0389 .

 لصألا يف ترركت (؟) .
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 .«ةعاسلا موقت ىتح مرهلا هكردي مل اذه شعي نإ» :لاقف مهنم ناسنإ ثدحأ ىلإ رظن

 مايقب مالسلاو ةالصلا هيلع ينع امنإو «ةعاسلا مايق هبيرقت يف ةحيحص تاياورلا لكو
 مايق دري مل «ةعاسلا مايق برق ىلع تلد يتلا ثادحألاو نتفلا نم هدعب ثدحي ام ةعاسلا

 ليقو ءادحأ هيلع علطي مل لجو زع هللا ذإ ؛ملاعلا ءانفو فيلأتلا ضقن يه يتلا ةعاسلا

 ةسوفنم سفنو ةئنس ةئام يتأي ال» :هلوقك «ةباحصلا نم هرضح نم توم ينع امنإ : اضيأ ٠
 . هرمع ءاضقناو ءهتوم دحأ لك ةعاس مايق نأل ؛(مويلا ةيح يه ةيقاب

 0 ام عل
 000 . ا مها هن

 "'هاشه نب دمحمو [81]

 الو لوهجم «نييندملا ىف دعي :لاقو «ةباحضلا ىف ''”دمحأ وبأ يضاقلا هركذ

 . فرعي

 ماشه نب دمحم نع « عفان نب ناوفص نع «داهلا نبا نع ثيللا دنع هثيدح ١

 نمؤم ىلع عفري نأ نمؤمل لحي الو ةنامأ مكنيب مكنيدح» : ِهْلْلَع هللا لوسر لاق :لاق

 .(اًحيبف

 . لوهجم «هفرعأ ال :لاقف ينيدملا نب يلع هنع لئس

 2 ل ب 00 2

 ””ينامركلاب فرعي دمحم نب ناميلس وبأ دمحمو [1]

 :لاقو «ةبحص هل ىري ال هنأ مكحو «ةباحصلا ةلمج يف دمحأ وبأ يضاقلا هركذ د

 . نييندملا ىف دعي

 نيسحلا نب دمحأ انث 2 دايز نب ىلع نب نسحلا انث .دمحأ وبأ ىضاقلا انربخأ 7

 _ 0814 /9) ةباصإلا ١177(, /؟) ديرجتلا ١١5(« /0) ةباغلا دسأ )١(
 . ةباصإلا يف ظفاحلا لاق امك «لاسعلا وه (؟)
 .(97/1) ريبكلا خيراتلا «26018 /7) ةباصإلا «(94 /6) ةباغلا دسأ ةرفإ



 ':: قطط ش ةباحصلا ةفرعم

 ءابق دجسم ىلإ جرخ مث ءوضولا نسحأف أضوت نم» : هلِلَع هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع

 .(ةرمع رجأب بلقنا : هيف ةالصلا الإ هجرخي ال

 . هيبأ نع «فينح نب لهس نب ةمامأ ىبأ نع ىنامركلا ناميلس نب دمحم :هباوصو *

 ةبيتق انث .نوراه نب ىسوم انث «ناسيك نب دمحأ نب دمحم نب نسحلا هانثدح 7

 ةمامأ ابأ تعمس :لاق ينامركلا ناميلس نب دمحم نع بوقعي نب عمجم انث «ديعس نبأ

 اذه يتأي ىتح جرخ نمو : هلم هللا لوسر لاق :يبأ لاق :لوقي فينح نب لهس نبا

 نب دمحم نع ليعامسإ نب متاحو «ةرجع نب بعك نب قاحسإ نب دعس هاورو

 .[ب ]١/ 0٠/ هلثم عمجم ةياورك ناميلس

 9و 6 2 ع م يدي 0 .

 "”لولس نب َئبأ نب هللا دبع نب دمحمو [ه*]

 نب رمعج وهو ءدمحم همسا نبا لولس نب يبأ نب هللا دبعل فرعي ال «مهو وهو ال

 . ماسلا هللا دبع

 نب ديعس يلإ بتك اميف «يصمحلا مساقلا وبأ روصنم نب نسحلا انربخأ ام وهو 4 ١

 دشار نع ردب نب عيبرلا نع «يملاسلا هللا دبع نب رفعج انث «يمخرتلا نمحرلا دبع

 هلع هللا لوسر اناتأ :لاق لولس نب يبأ نب هللا دبع نب دمحم نع «ينانبلا تباث نع «يناّمحلا

 (؟نوعنصت فيكف روهطلا يف ءانثلا مكيلع نسحأ دق هللا نإ ءراصنألا رشعم اي» :لاقف

 . ثيدحلا ركذف

 تا ياختي )ا ا د

 )١( ةباغلا دسأ )0/ ٠١١(« ةباصإلا «(59/5؟) ديرجتلا )7//718/8( .



 "ايراصنألا ليعامسإ نب دمحمو [ 661

 «بهو نبا ثيدح نم سيق نب تباث نب ليعامسإ هارأ :لاقو ةاورلا ضعب هركذ 0

 يف ليعامسإ نأل ؛هيف مهوو «هنع ردكنملا نب دمحم نع «ديمح يبأ نب دمحم نع

 انبا فسويو ليعامسإ : هبقع نمو «تباث نب دمحمم فرعي امنإ «فرعيال تباث :هدالوأ

 . سيق نب تباث نب دمحم

 بعك نب بوقعي انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث هرمعم نب دمحم هانثدح 60

 نع «يراصنألا ليعامسإ نع «ديمح يبأ نب دمحم نع «بهو نب هللا دبع انث «يكاطنألا
 ٠ :لاقف ءزجوأو ينصوأ هللا لوسر اي :لاق راصنألا نم ًالجر نأ هدج نع ء«هيبأ

 . (رضاح رقف هنإف عمطلاو كايإو ,سانلا يديأ يف امث سأيلاب

 ساسمش نب سيق نب تباث ني دمحم نب ليعامسإ وه : ليق اذه ليعامسإ #

 «ديمح يبأ نب دمحم نيب لخدأف «ثيدحلا اذه يف ةاورلا ضعب ب مهوو «يراصنألا

 نع بهوم نب ديزي ثيدح نم هيبأ نع :لاقو ءردكنملا نب دمحم : ليعامسإ نب دمحمو
 نع ثيدحلا جرخأف دمحم همسا نم ركذ ىلع ةمجرتلا ىنب هنأ هبجعأ نمو «بهو نبا
 يف هنع جرخي ال ليعامسإف ةحيحص ةياورلا تناك نإف «هيبأ نع «ليعامسإ نب دمحم

 هبشأ ناكل «هيبأ نع .دمحم نب ليعامسإ نع :لاق ولو ءدمحم همسا نم ةمجرت
 . برقأو ةمجرتلاب

 725 0 3 ب

 '"اراصنألا نم لجر مْزَح نب دمحمو [06]
 اهزعأ نحن ,ةمأ نوعبس ةمايقلا موي لمكن» : لاق هنأ هلع ص يبنلا نع ثدحي - "7

 .«اهريخو

 نب دمحأ هينثدح «دمحم همسا نم ةلمج يف يورهلا سابعلا وبأ هركذ *
 )١( ةباصإلا ,.(5 5 /؟) ديرجتلا «(9/5 /0) ةباغلا دسأ )*/008(.

 ةباصإلا «(05/17) ديرجتلا «(848 /0) ةباغلا دسأ (؟) )/ 0/4*( ,



 . هنع قاحسإ

 '"”بلطملا وخأ يشرقلا ثراحلا نب ةعيبر نب دمحمو |[ ©5)]

 ال .ةيؤر الو ةياور هنع ركذيال , هلِلَع يبنلا كردأ هنإ : ليق

 :كلذكو

 "”رْيَكَْبلا نب سايإ نب دمحم [ ها/]

 ”'يضاَيَبلا دوسألا نب دمحمو [ ه8]

 5, عع
 9و او طم

 “!يراصنألا رْبَج نب سْبَع ىبأ نب دمحمو [08]

 ةياور وه ثيدحلا نآل ؛مهو وهو «ةباحصلا يف هركذ مساقلا ابأ يعينملا نإ :لاقي

 ديع : سبع يبأ مساو «هدج نع «هيبأ نع «ربج نب سبع يبأ نب دمحم نب ديمحلا دبع

 . ةقدصلاو ةاكزلا ىلع هلع هلع يبنلا ثح يف هثيدح «نمحرلا

 2 م 3 100 0

 "ابوسنم ريغ يراصتألا نب دمحمو [.0]

 نع «ءابهصلا يبأ نب ب مالس نع « «يلصوملا مي ميهاربإ نب دمحأ نع اًضيأ يوغبلا هركذ ص

 نبا ركذو» : لصألا شماه يف .(87/5 /7) ةباصإلا 4٠(« /0) ةباغلا دسأ «019/1) ريبكلا خيراتلا )١(

 هل حصت الف «سابع نبا نع يوري «ةياور هل فرعن ال «يبنلا كردأ : لاق هدنم نبا نأ ظفاحلاو ريثألا

 . اةبحص

 07١. /1) ريبكلا خيراتلا «(87/7 /) ةباصإلا «(87 /0) ةباغلا دسأ (؟)

 .02759/) ةباصإلا 2078 )١/ ريبكلا خيراتلا 8١(« /05) دسألا (")

 . 071/94 /7) ةباصإلا «(59 /؟) ديرجتلا ٠١(« 5 /6) ةباغلا دسأ (:)

 . (786 /7) ةباصإلا «(04 /؟) ديرجتلا «(87 /0) ةباغلا دسأ (4)



 ةباحصلا ةفرعم

 نأ بسحأ ناوخأ هلي هللا ىبن اكردأ نالجر اهيف ةقلح ىلإ تعفدف تججح :لاق تباث

 نام خب 1
 تو 5 هنا تا

 ٠ عَاِلَص )0(
 ] هلع هللا لوسر ىلوم نمحرلا دبع نب دمحمو

 نبا هارأ «لصتم ريغ يدنع وهو «ديرافملا يف يمرضحلا نب رفعج وبأ هركذ ت

 .[أ/51/1] ىنامليبلا

 هللا دبع نب دمحم انث «ئرقملا رفعج وبأ دمحأ نب دمحم نب دمحم هنع هانثدح

 هللا ديبع نع «بويأ نب ىيحي انث : لاق قاحسإ نب ىيحي انث «مكحلا نب هللا دبع انث « يمر ضح ا

 دبع نب دمحم نع «دوسألا ىلوم ديزي نب هللا دبع نع «ميلس نب ناوفص نع « رفعج نبا

 دعقف ةأرما ةروع فشك نم» : ُهْنلَ هللا لوسر لاق :لاق هِي هللا لوسر ىلوم نمحرلا

 .(اهقادص هيلع بجو

 تي نق 3 .: يلم ماع

 "مهجل اىبأ نب دمحمو [55؟]

 . اًيباحص هارأ الو ؛ةباحصلا نم نيلقملاو ءنادحولا ىف ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم هركذ ت

 ؛ ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح

 ديعس نع «ديزي نب دلاخ نع «ةعيهل نبا ابنأ ءبهو نب هللا دبع انث «ىسيع نب دمحأ انث
 ضعب يف وأ «هل ىعري هرجأتسا هلي هللا لوسر نأ : مهجلا يبأ نب دمحم نع لاله يبأ نب

 نع اًمشاك هآرأف هِي هللا لوسر ماقف «يلابي ام هتروع نع اًفشاك هآرف لجر هاتأف «هلامعأ

 يف هنم ييحتسي مل ةينالعلا يف هللا نم ييحتسي مل نم» : هِيَ هللا لوسر لاقف هتروع
 000 .(هقح هوطعأ ءرسلا

 .(010 /) ةباصإلا )١١/ ١515(« ديناسملا عماج "2٠١1« /0) ةباغلا دسأ 20(

 .(18/11١)ديناسملا عماج 201١« /؟) ةباصإلا 85(2 /4) ةباغلا دسأ (؟)



 "مراد نب عشاجُم نب نايفس نب دمحمو [5]

 . ةعيبر نب ةءاوس نب دمحم ةصق يف ركذ هل « ِهْكَع لوسرلا دهع ىلع دلو ت

 ثلا ال 0

 "'ةراوتع ينب وخأ ءاربلا نب دمحمو [54]

 . هب يورهلا سابعلا وبأ انث «رادنب نب دمحأ ينثدح « ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب ثيل ينب نم

 عاد ماع
7 

7 

 ني ردي د

 "اًبَجْحَج ينب وخأ يسوألا حالجلا نب ةحيحأ نب دمحم [56)]

 ”يفَعُجلا كلام نب نارمُح نب دمحم [أ-5]

 ةرم نب براحم نب ةمقلع نب يعازخ نب دمحمو [ب-"6]
 '””ناوكذ نب حلاف نب لاله نبا

 ناميلس نب دمحأ نب دمحم انث «قاحسإ نب دمحأ : ىماسألا هذهب ىنثدح 8

 هَ لوسرلا ةثعب لبق مهؤابآ مهاّمس نم نيدمحما ءالؤه نأ : لئالدلا باتك يف يورهلا

 . هتوبن نابإو هثعبم برقب بهارلا مهربخأ امل هت يبنلا مسا ىلع نورودي

5 

 :ةاورلا ضعب ركذو

 ''”بارغ نب رباج نب دمحم [51/]

 يبأ ىلع هب لاحأو اًئيش هنع جرخي ملو «ةباحصلا يف هدادع ءرصم حتف دهش :لاقف

 )١( ةباصإلا «(01/ /؟) ديرجتلا «(47 /4) ةباغلا دسأ )7/ 017( .

 ةباصإلا «(00 /؟) ديرجتلا «(85 /0) ةباغلا دسأ (؟) )7/ 009( .

 )*( ةباصإلا ء«(0 5 /؟) ديرجتلا «(7/8 /0) ةباغلا دسأ )008/7(.
 ):( ةباصإلا «(08 /5؟) ةباحصلا ءامسأ ديرجت )7/011١(.

 . عوبطملا نم اهلماكب ةمجرتلا هذه تطقس (4)

 )١( ةباصإلا «(47 /0) ةباغلا دسأ )”7/ 1/1 ”7( .



 اعِإو ءرذعتيو رعي مهجارخإ نأ ناظ نظي ال يكل مهانركذ امنإ نيرخأتملا ءالؤه لكو

 الإ مهماهوأ ىلع مهعباتي ملو «ةاورلا نم نومهاولا اهيف مهو ةبهاذ ةيهاو تاياور يه
 فعضلاو طوقسلا ىلإ وهف «ةياورلا يف هلثم زوج نمو «ةاهابملاب ةرثاكملا هضرغ نم مهلثم
 اًتطخم الو همهو ىلع اّمهاو عباتي ال نأ ناقتإلاو ةفرعملاب هللا هصحخ نم ليبس نأل ؛برقأ
 ةنايصو هللا ىلإ اًبرقت هفرعي ال '"”نمم هنود نمل هأطخ فشكيو همهو '''نيبي لب «هئطخخ ىلع

 نع هركذي انف ؛ًاليبس اهعفدو تاياورلا داسفإ ىلإ نعاطلا ذختي ال نأل هضرعو هتعنصل
 نقتم خيرات وأ مامإ دنسم هاكح ام ةحصب هل دهشي نأ ريغ نم ىلعألا دبع نب ديعس يبأ
 .هنع توكسلاو هكرت نسحألاف «يزاغملا باحصأ ناويد وأ مدقتم

 نكمي الو هتفرعمو هتقيقح ىلإ لصوي الو فرعي ال ام ركذب ناسنإلا لغتشي نأ زاج ولف
 يف مكحلا ذفان لوقلا لوبقم مامإ وأ مهيعبات وأ نيعباتلا نم مدقتم لوقب هيلع داهشتسالا

 هوجولا نم هجوب ركذ اهل دجوي الو فرعت ال يماسأ ثدحي نأ رخآ دحاول زاجل «هلثم

 لقعلا نكل «سانلا نم ءاش نم ىلع اهيلجيو هباتك اهب رثكيل ةباحصلا نم مهنأ يعديف
 لاوحألا لك يف ةمصعلاو قيفوتلا يلو ىلاعت هللاو . كلذ نم نعنمي نيدلاو ةفرعملاو
 .[ب ]61١7/1١/ هتمحرب

 2000 ها
 يَ 9

 )١( أطخ وهو «نش» : عوبطملا يف تفرحت .

 قايسلا ميقتسيل هتبثأ امو «نم» : لصألا يف ةفإ .
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 ريو 1 ةباحصلا ةفرعم

 ٠ فلألا فرح

 بيبحلا ركذل اًبيقع ملسو هيلع هللا ىلص ليلخلل ًالالجإ ميهاربإ همسا نمب انأدب

 : مهنمف « هلع دمحم

 "هي هللا لوسر نبا ميهاربإ 1

 : ليقو ءارهش رشع ةتس نبا وهو يفوت «ةرجهلا نم نامث ةنس ةجحلا يذ يف دلو

 شاع ول» : هيَ هللا لوسر لاقو «ةيطبقلا ةيرام :همأ «عيقبلاب نفُد ءارهش رشع ""ةينامث

 .«يطبق لك نع ةيزجلا تعضول ميهاربإ

 متاح انث «ديعس نب ةبيتق انث «قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ هانثدح

  ميهاربإ شاع ول» :لاق هلي هللا لوسر نأ هيبأ نع ءدمحم نب رفعج نع «ليعامسإ نبا

 .(«يطبق لك نع ةيزجلا تعضول  هنبا

 . ًالسرم رفعج هاور اذك

 وبأ هنع هب درفت اميف سابع نبا نع «مسقم نع «مكحلا ثيدح نم اًعوفرم يورو *

 : نامثع نب ميهاربإ ةبيش

 وبأ انث « بيبش نب دواد انت « يكملا دواد نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح ١

 هيلع ىلص هّتِلَع ميهاربإ تام امل :لاق سابع نبا نع ءمسقم نع ءمكحلا نع «ةبيش

 هلاوخأ تقتعل شاع ول» :لاقو «(ةنجلا يف هعضرت اًعضرم هل نإ» :لاقو هِي هللا لوسر

 .(ىطبق قرتسا امو .طبقلا

 نب باجنم انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 نبا ميهاربإ يفوت :لاق كلام نب سنأ نع «يدسلا نع «نايفس انث «رماع وبأ انث «ثراحلا

 اعضرم هل نإف ؛عيقبلاب هوئفدا» : هَّتَِع يبنلا لاقف ارهش رشع ةتس نبا وهو هلي هللا لوسر

 .(ةنجلا يف هعاضر متت

 : ارصتخم يروثلا نع « يدهم نب نمحرلا دبع هاورو

 )١( دعس نبا تاقبط )١/ ١75(« دسألا )١1/49(« ةباصإلا )91/1(.

 .«نامثل» :لصألا يف (؟)



 نب بوقعي انث ءجارسلا قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 7

 شاع ول لوي سن تمس: يرسل نع ناس نع نع ع تا

 بلا الهلا سي ني سارت نع ءاتضيأ يروا اورو

 .ح ةفيذح وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 4

 . يش يأ نيركيوأ اذ ؛يرضملا لا دبع نبسم ف يسارك وأ اعل

 هاف + كلل هللا لور لاقف ارهش رع ةنس نيا وهو هل م هللا لوصر نب ميهاربإ يفوت

 .(ةنجلا ىف هعاضر متت اعضرم هل نإف .عيقبلا يف

 :تباث نب يدع : ءاربلا نع هاورو *

 نع ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع هانثدح -6

 هل نإ» :ميهاربإ هنبا تام امل هلي هللا لوسر لاق :لوقي ءاربلا تعمس تباث نب يدع
 .(ةنجلا ىف اعضرم

 : ىفعجلا رباج ثيدح نم ءاربلا نع يبعشلا ثيدح اضيأ ةبعش ىورو *

 نع «ةبعش انث «ءقوزرم نب ورمع انث «ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف هانثدح 5

 :هوحن سنأ نع .ديعس نبورمع نع «ينايتخسلا بويأ هاورو *

 انث ,يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح ١-
 يفوت امل : لاق كلام نب سنأ نع ؛ديعس نب ورمع نع «بويأ انث «ميهاربإ نبا ليعامسإ

 ©0.يرعظ هل نإو يدفلا يف تام هنإو ىنبا ميهاربإ نإ» : هع هني هللا لوسر لاق ميهاربإ
 .(ةنجلا ىف هعاضر نالمكت

 :هوحن ىفوأ يبأ نبا هاورو *

 انث :الاق نايح نب دمحم وبأو « ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ وبأ يضاقلا هانثدح -

. 

 نإ مسا هنأل ؛ هتبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «نارظ» : لصألا يف

0:١ 



 . ح ةصفارف نب دامح نب دواد انث «يبضلا دمحم نب هللا دبع نب ليعامسإ

 نب دمحم نب باتع انث :الاق ةبيتق انث «يبايرفلا رفعج انث ,يدنسلا نب دمحأ انثدحو

 نبا ميهاربإ تام امل :لاق ىفوأ يبأ نب هللا دبع نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع «بذوش

 .[ب /07 /١](ةنجلا يف هعاضر ةيقب عضري» : هن هللا لوسر لاق هِيَ دمحم

 ىسيع انث «دواد نب ناميلس انث «يشكلا ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انئدح 49

 نبا ميهاربإ تيأر : ىفوأ يبأ نب هللا دبعل تلق :لاق دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث ءسنوي نبا

 . ناكل يبن هدعب نوكي نأ رّدُق ولو ريغص وهو تام :لاق ؟ هَ يبنلا

 نع «نيرخآ يف يساورلا ديمح نب ميهاربإو «عيكوو «دلاجم نب ليعامسإ هاور *#

 . هوحن ليعامسإ
 تا 2

 2 0ك 0 مخ

 "”هيَي هللا لوسر ىلوم عفار وبأ ميهاربإ و [54]
 هقتعأف هلي هللا لوسرل هبهوف «هنع هللا يضر بلطملا دبع نب سابعلل دبع ناك ح

 .مهمالسإ اومتكو «لضفلا مأو «سابعلا مالسإ عم ةكمب همالسإ ناكو

 ؛قدنخلا دهش نم وه :ليقو «ملسأ : ليقو «ميهاربإ : ليقف ءهمسا يف فلتخا *

 ش .هدهشو ءرصم حتف نميف ناكو

 . سابع نب هللا دبع هنع ىور

 :دنسأاممف

 انث «غئاصلا ليعامسإ نب دمحم انث :لاق «رادنب نب نسحلا نب هللا دبع انثدح -

 . ح دمحم نب جاجح

 ء«جيرج نبا نع :الاق «قازرلا دبع نع ءقاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 ىلوم  عفار ابأ ىأر هنأ «هيبأ نع « يربقملا ديعس يبأ نب ديعس انث ءىسوم نب نارمع ينربخأ

 وبأ امهلمحف هافق يف هيرفض زرغ دق اًمئاق يلصي نسحلاو يلع نب نسحلاب رم هنْيَي يبنلا

 ينإف .بضغت الو كتالص ىلع لبقأ : عفار وبأ لاقف ءاًبضغم نسحلا هيلإ تفتلاف «عفار

 )١( ةباغلا دسأ )١/ 07(« /؟) ةباحصلا ءامسأ ديرجت ١715(.« ةباصإلا )١/ ١0(.



 . هيرفض زرغم ناطيشلا دعقم : لوقي «ناطيشلا لفك كلذ» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس

 يبأ نع «دشار نب لوخم نع « « عيبرلا نب , سيقو «ريهزو «ةبعشو «يروثلا هاور *

 . ىسوم نب بويأ وخأ هنإ : لاقي ىسوم نب نارمعو .هوحن ليعس

 ١ ناميلس نب ديعس انث « برح نب بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح «

 عفار يبأ نع راسي نب ءاطع نع «ملسأ نب ديز نع «ربحملا نب نمحرلا دبع نب دمحم انث

 .«ءاضق مهنسحأ سانلا ريخو» :لاق ُهْلْكَع يبنلا نع

 . ًالوطم ملسأ نب ديز نع «سانلاو سنأ نب كلام هاور *

 دام عع 07
 ني مني كلب

 "”يرعشألا ىسوم يبأ نب , ميهاربإ [ ] 706١

 .هامسو هقيرب ُهَليَع 2 هكنحف ٠ هلع يبنلا دهع يف دلو ه

 . مكحلاو يبعشلا هنع ىور

 وبأ انث ءايركز نب ب مساقلا انث «يناجرجلا دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح 7ك

 هللا دبع نب ديرب نع «ةماسأ وبأ انث : اولاق هللا دبع نب نوراهو «ىسوم نب فسويو «بيرك

 هامسف « هلم هللا لوسر هب تيتأف ؛مالغ يل دلو :لاق ىسوم يبأ نع «ةدرب ىبأ نع

 . ىسوم ىبأ دلو ربكأ ناكو :لاق «ىلإ هعفدو «ةكربلاب هل اعدو «ةرمتب هكنحو ميهاربإ

 نب هللا دبع انث «يرتستلا فلخ نب ىلع نب ىيحي انث «ديمح نب دمحم انثدح 7
 . هلثم « ديرب انث «ةماسأ وبأ انث «يربنعلا دمحم

 9 نك 3 عا 1 دج ع

 "'”يجرزخلا ديوُس نب دالخ نب ميهاربإو 71
 هللا دبع نب دمحم انث «يدادغبلا ئرقملا دمحأ نب دمحم رفعج وبأ انثدح -264

 نب هللا دبع ينثدح «قاحسإ نبا ينثدح ءريكب نب سنوي انث «مكحلا نب هللا دبع انث «يمرضحلا

 )١( ةباغلا دسأ )١/ 07(« ةباصإلا «(7١//71؟) لامكلا بيذهت )435/1(.

 ةباغلا دسأ (؟) )01١7/1( 2«(؟0 /؟) ديناسملا عماج الإصابة)١/ 96(.



 لخد :لاق «دالخ نب ميهاربإ نع «يموزخملا بطنح نب هللا دبع نب بلطملا نع «ديبل يبأ

 دمحم نع « نيرخآ يف «ينارحلا ةملس نب دمحمو «يرهزلا دعس نب ميهاربإ هاور #

 .[بر/ه١/7] هلثمب « قاحسإ نبا

 ثيل كد ل

 '""فيقث نم يفئاطلا ءاطع وبأ ميهاربإو [/"1]

 انث « ىلع نب نسحلا انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث «دمحم نيب هللا دبع انثدح 0

 نع هيبأ نع « ميهاربإ نب ءاطع نب ىبحي نع ءزمره نب ملسم نب هللا دبع انث «مصاع وبأ

 :لوقي هتعمسو «ىنمب سانلا ملكي وهو هيَ هللا لوسر عمس هنأ فئاطلا نم لجر  هدج

 . (لاعنلا اولباق»

 نب ميهاربإ نب ىيحي نع «زمره نبا نع هريغو «يلع نب ورمع هنع ىورف «هيلع فقو
 . هذج نع «هيبأ نع عاطع

 يلع نب نسحلا تعمس :لاق ء«مصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -7

 ءاطع نب ىيحي ىلع تقفوف .ءاطع نب ميهاربإ نب ىيحي : لوقن انك : مصاعوبأ لاق :لوقي

 . ميهاربإ نبا

 تو عنق 53 . عام مع

 ""شيرق ميت يميتلا دلاخ نب ثراحلا نب ميهاربإو [ لا" ]

 امإو :بابحلا نب ديز نع هركذ «نيرجاهملا نم هوبأ ناكو : لاقف : ثراححلا نب ميهاربإ نبا

 . هدج هيبأب ىنع

 نب دومحم انث «يرطنقلا يرسلا نب ب دمحم انث «نوراه نب يلع هانثدح 7

 .(15/1) ةباصإلا «(58 /؟) ديناسملا عماج 220 5 /1) ةباغلا دسأ )00(

 )١/ 1١5(. ةباصإلا «(51" /؟) ديناسملا عماج 0١(« /1) ةباغلا دسأ ةفإ



 نب دومحمو عفار نب دمحم انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدحو

 نب ميهاربإ نب دمحم ينربخأ «ةديبع نب ىسوم انث «بابحلا نب ديز انث :الاق ءشادخ

 . يلع ظفل . نييلوألا نيرجاهملا نم هدج ناكو «ثراحلا

 . «ورمع نب فسوي نب ديزي انث ,يجاسلا ايركز انث «يفيرطغلا دمحأ وبأ انثدح -

 ميهاربإ نب دمحم نع ءردكتملا نب دمحم نع «ةنييع نب نايفس انث «رازن نب دلاخ انث

 انيسمأ نحن اذإ لوقن نأ انرمأف ةيرس يف هي هللا لوسر انهجو : لاق «هيبأ نع « «يميتلا

 .انملسو انمنغف اهانأرقف ١١6[ : نونمؤملا] 4 انبع مكاَنقلخ امّنَأ متبسحفأ ل: انحبصأو

 5 د
 2 نيل

 ©0يودَعلا ماّحّنلا نب ميَعُن نب ميهاربإ [74]

 نب وللا دبع نب دمحأ ةياور نم «ةفينح يبأ ثيدح نم نيمهاولا ضعب ب هركذ

 «فسوي وبأ انث ٍرصم يضاق  يفوكلا حارجلا نب ميهاربإ انثدح :لاق يدنكلا جالجللا
 جاتحا مث «هربدف ماحنلا نب ميهاربإل ناك ادبع نأ «رباج نع ؛ءاطع نع «ةفينح يبأ نع

 . مهرد ةئامنامثب هَْيَع يبنلا هعابف هنمث ىلإ

 2 و

 .هب دمحأ يبأ انث ,ميهاربإ نب دمحم هانثدح -84

 هفحصف «ماحنلا نب ميعن نبال [دبع ناك امنإ «ميعن نبا يف مهوو «فيحصت اذهو
 «رباج نع ءاطع نع «ثيدحلا اذهاوور دق تابثألا نأل «ماحنلا نب ميهاربول :لاقف

 <. ماحنلا نب هللا دبع نب ميعن :اولاقف

 انث ءركب ىبأ نب دمحم اانث «ىضاقلا فسوي انث « نسحلا نب بيبح هانثدح

 نأ رباج نع «ءاطع نع .ملعملا نيسح نع :اعيمج ١ لضفملا نب رشبو «ديعس نب ىيحي

 هارتشاف (؟هرتشي نم» :لاقف ُهْلْفَع يبنلا كلذ غلبف « جاتحاف ربد نع هل اًمالغ قتعأ ًالجر

 . مهرد ةئامنامثب ماحنلا نب هللا دبع نب ميعن :هل لاقي لجر

 )١( ريبكلا خيراتلا )١/ 51 ”(« ةباغلا دسأ )١/ 00(« ةباصإلا )45/1(.
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 . ماحنلا نب ميهاربإ اوركذي ملف «هلثم ءاطع نع «سانلاو «ليهك نب ةملس هاور

 وبأو .ردكتملا نب دهمحمو رانيد نب ورمع :رباج نع ثيدحملا اذه ىور نممو #

 نب ميهاربإ وهو .نيعباتلا يف هدادعو «ثيدحلا اذه ريغ يف ركذ ماحنلا نب ميهاربإلو

 يوري ءاّح اص هني هللَع هللا لوسر هامس «ماحنلا : :هب فرعي يذلا همساو « هللا دبع نب حلاص

 .دعس نب ثيللا دنع هثيدحو «بيبح يبأ نب د ليزي هنع

 ءريكب نب ىيحي انث .ناحلم نب ميهاربإ نب دمحأ انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح ١

 نب حلاص نب ميهاربإ نب حلاص نب ميهاربإ نع «بيبح يبأ نب ديزي نع «دعس نب ثيللا انث

 نأ ءاّ اص هاّمس هلي هللا لوسر نكلو «ماحنلا نب ميعن هب فرعي يذلا همساو هللا دبع

 ىماتي هل نإ :لاقف ءحلاص تنب يلع بطخا :امهنع هللا يضر رمعل لاق رمع نب هللا دبع

 .[أ/017 /١]ةصقلا ركذف «مهيلع انرثؤيل نكي ملو

0 
 ذل

 نام عع
 اا 27

 ""يرذُعلا نمحرلا دبع نب ميهاربإو [76]
 ناك : لاقو ميهاربإ نع «ناعم نع « شايع نب ليعامسإ نع «ةفرع ني نسحلا هركذ

 . هيلع عبوت امف «ةباحصلا نم

 نب دمحأ انث :الاق «يلع نب ميهاربإ نب دمحمو «ديمح نب دمحم انثدح

 نع ءديلولا نب ةيقب نع «ديز نب دامح انث ,ينارهزلا عيبرلا وبأ انث «رابجلا دبع نب نسحلا
 لمحيو : هّلَِع هللا لوسر لاق :لاق يرذعلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع «ةعافر نب ناعم

 ليوأتو «نيلطبملا لاحتناو «نيلاغلا فيرحت هنع نوفني ,هلودع فلخ لك نم ملعلا اذه

 . (نيلهاجلا

 . هلثم «ناعم نع « شايع نب ليعامسإو ءملسم نب ديلولا هاور *

 )١( ةباغلا دسأ )١/ 07(« ةباصإلا «(51/1) ديناسملا عماج )1//١١7(.



 «ةعافر نب ناعم نع «ةميرك يبأ نب ناميلس نب دمحم نع مشاه نب ورمع هأورو

 .ديز نب ةماسأ نع «يدهنلا نامثع يبأ نع

 نب ءاطع نع «ىمالسلا دمحم ىبأ نع « ىلع نب ةملسم نع ءاضيأ ةيقب هاورو *

 . ةميقتسم ريغ ةبرطضم اهلكو . ةريره يبأ نع «راسي

 ام
 يَ 00 23 7

 '"فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإو [ل5]
 . هلع يبنلا كردأ هنأ يدقاولا ركذ ه

 نع ىور ءدمحم وبأ :ليقو «قاحسإ ابأ ىنكي «ميهاربإ نب دعس هنبا هنع ىور
 . هس هلَي يبنلا مايأ يف "”هتدالو ىلع لداممو ,نمحرلا دبع هيبأ نعو ءرمع

 سنوي وبأ انث ءجارسلا سابعلا وبأ انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 7

 «قاحسإ ابأ ىنكي ءفوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ينيدملا

 لوأ «ةبقع تنب موثلك مأ همأ «ةنس نيعستو سمخ نباوهو «نيعستو تس ةنس يفوت
 . ةنحتمملا ةيآ تلزنأ اهيفو «ةنيدملا ىلإ ةكم نم ترجاه ةرجاهم

 دع د

 "”لهشألا ليعامسإ وبأ ميهاربإ [17]

 تباث نصغلا يبأ نع «يورفلا قاحسإ دنع هثيدح «ةملس ينب ىلإ ُهْنْفَع يبنلا جرخ د

 ١ .مهو وهو (هنع

 )١( ةباغلا دسأ )١/ 07(« لامكلا بيذهت )١75 /5(« ةباصإلا )1/ 98(.

 .لادلا طاقسإب «هتالو» : ىلإ لصألا يف تفرحت (؟)

 )( ديرجتلا «(01/1) ةباغلا دسأ )1/ ١(« ةباصإلا )15/1(.
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 مهنع هللا ىضر ةباحصلا نم دمحأ همسا نم ركذ

 ةريغملا نب صفح نب ورمع وبأ 3]

 موزخم نب ورمع نب هللا دبع نبا

 . يموزخملا يفقثلا ثريوح نب ثراحلا نب ىعازخ تنب ةرد : همأ

 ماشه ابأ لأس هنأ «يناجزوجلا بوقعي نب ميهاربإ نع «يئاسنلا نمحرلا دبع وبأ ركذ

 ع

 .دمحأ

 : دنسأ امو د

 «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح -

 . ح يمجربلا حلاص نب ديمحلا دبع انث

 نب ىيحي انث «يعداولا نيصحوبأ انث ءيسمحألا ورمع نب دمحم نب رفعج انثدحو

 ةرشان نع « حابر نب يلع نع ثدحي «ىمرضحلا ديزي نب ثراحلا تعمس :لاق «ثدحي

 نيرجاهملا ىلع لاملا اذه سبحي نأ هترمأ ينإ ديلولا نب دلاخ نم مكيلإ رذتعأ ينإ

 نب ةديبع ابأ تبثأو هتعزنف «ناسللا اذو «فرشلا اذو «سأبلا اذ هاطعأف [ب م /]

 هلمعتسا ًالماع تعزن دقل «رمع اي تلدع ام هللاو : صفح نبورمع وبأ لاقف «حارجلا

ا لوسر هبصن ًءاول تعضوو هللا هلس اًقيس تدمغو 4 هلل هللا لوسر
 دقلو 4 هِي هلل

 بضخغم «نسلا ثدح ةبارقلا بيرق كنإ : رمع لاقف «معلا نبا تدسحو «محرلا تعطق

 . كمع نبا ىف

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدحو .

 .هوحن «كرابملا نب هللا دبع أبنأ «قاحسإ نب ىلع



 يبأانث نامثع نب ىيحي انث «ناميلس هانثدح .هوخن «ثراحلا نع «ةعيهل نبا هأآورو *

 . هب ةعيهل نبا انث

 ىور ءمهريغو نارمع يبأ نب دلاخو .جيدخ نب عفار نب لهس نب ىسيعو « جارد نع

 . كرابملا نب هللا دبعو دعس نب ثيللا هنع

 :مهنمف ,(يبأ») همسا نم ركذ

 (”7بعك نب ىبأ [/]

 وبأ :ليقو «ةبقعلاو اردب دهش «رذنملا ابأ ىنكي ءاهقفو اًنآرقو اًملع نيملسملا ديس ص

 :هل لاقو ُهْلِكَي هرشبو همساب هل ىمسو هيلع نآرقلا ضرعب هلي ىبنلا رمأ «ليفطلا

 .(رذنملا ابأ ملعلا كنهيل»

 ةعبر ناكو «ةباحصلا أرقأ ناكو «ةباحصلا نم ءاضقلا مهيلإ ىهتنا نيذلا ةتسلا دحأ

 يف ةسارش هنع ركذ «ةيحللاو سأرلا ضيبأ ءريصقلاب الو ليوطلاب نكي مل «لاجرلا نم
 و

 يف هيقل شيبح نب رز نأل ؛حيحصلا وهو «هنع هللا يضر نامشع ةفالخ يف نيثالث ةنس
 . نامثع ةفالح

 .قرقلاو حرفلاو ئراقلا :هلاوحأ نم ةقتشملا هيماسأ نمو

  ميهاربإ نب بوقعي انث «قاحسإ نب دمحم انث «لضفلا نب دمحم نب دمحأ انربخأ 7

 تبلط :ربيوج وأ رباج :هل لاقي انم لجر لاق : لاق ةرضن يبأ نع «يريرجلا نع «ليعامسإ انث
 ءرعشلا ضيبأ «بايثلا ضيبأ لجر هبنج ىلإو هتفالخ يف باطخلا نب رمع ىلإ ةجاح

 ءايلوألا ةيلح 51(١/4>دسألا )151١/١(2 باغيتسالا 2(؟ )١/ عناق نبال ةباحصلا مجعم قلد

 )١97/1(. ةباصإلا )١/ 456١



 ةباحصلا ةفرعم

 . بعك نب يبأ نيملسملا ديس :لاق ؟كبنج ىلإ اذه نم «نينمؤملا ريمأ اي : تلقف

 انث رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث :لاق «ريبكلا دبع نب قوراف انثدح

 نم راصنألا نم اردب دهش :لاق باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم

 . بعك نب يبأ :راجنلا نب كلام نب ورمع ينب نم جرزخلا

 «يبأ ينثدح «ينارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 8

 ديبع نب سيق نب بعك نب يبأ :اردب دهش نميف ةورع نع «دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث

 .راجنلا نب كلام نب ورمع نب ةيواعم نب ديز نبا

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح -8

 نب يبأ : اردب دهش نميف قاحسإ نب دمحم نع «هيبأ نع ءدعس نب ميهاربإ نب بوقعي

 . راجنلا نب كلام نب ورمع نب ةيواعم نب ديز نب ديبع نب سيق نب بعك

 بقل «جرزخلا نب ورمع نب ةبلعث نب سيق نب تاللا :راجنلا مسا :خيشلا لاق

 . مودقلاب نتتخا هنأل راجنلاب

 انث «ميشه انث «يبأ ينثدح ءدمحأ نب هللا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 74٠

 سأرلا ضيبأ بعك نب يبأ تيأر :لاق يدعسلا يتع أبنأ :لاق نسحلا نع «كرابمو سنوي
 .بضخي ام ةيحللاو

 انث «حور انث «ةبوت نب ناميلس انث «جارسلا انث .ةلبج نب دماح وبأ انئدح ١

 . ةيحللاو سأرلا ضيبأ بعك نب يبأ تيأر :لاق «ةرمض نب يتع نع «نسحلا نع« فوع

 انث «ينيدملا سنوي وبأ انث ءجارسلا سابعلا وبأ انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح -5

 ال بعك نب يبأ ناك :لاق سنأ نب كلام نع «ىسيع نب نعم ينثدح «رذنملا نب ميهاربإ

 ديلولا نب سابع انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 1/4

 نب يبأ مزل هنأ شيبح نب رز نع « مصاع نع [أ /55 ١1/ بيعش نب دامح انث « يسرنلا



 ةباحصلا ةفرعم "515

 . هللا كمحر كحانج يل ضفخا :هل تلقف « ةسارش هيف تناكو بعك

 «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح -

 «قورسم نع « يبعشلا نع « فرطم نع «ةنييع نب نايفس انث «يثعشألا ورمع نب ديعس انث
 بعك نب يبأو هللا دبعو يلعو رمع : ةتس يف هك هللا لوسر باحصأ نم ملعلا ناك :لاق

 . تباث نب ديزو ىسوم يبأو

 نب نسحلا انث .ناسغوبأ انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5

 باحصأ نم ءاضقلا باحصأ ناك :لاق قؤرسم نع « يبعشلا نع .فرطم نع .حلاص

 . ىسوم وبأو ديزو يبأو هللا دبعو يلعو رمع :ةتس هلي هللا لوسر

 يبأ تام :لاق «ريمن نب هللا دبع نب دمحم انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 747

 ةفالخخ يف : مهضعب لوقيو «نيرشعو نيتنثا ةنس هنع هللا يضر رمع ةفالخ يف بعك نبا

 . هنع هللا يضر نامثع

 نب يبأ يفوت :لاق ريكب نب ىيحي انث «عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 417

 ةفالخ يف نيثالث ةنس : لوقي لئاقو.« نيرشعو نيتنث ةئس ةنيدملاب رذنملا ابأ : ىنكي «بعك
 020 .نامثع

 انث ءسنوي وبأ انث ءقاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح -

 ةنس باطخلا نب رمع ةفالخ يف بعك نب يبأ تام :دقاو نبا لاق :لاق رذنملا نب ميهاربإ

 .اندنع تبثلا وهو «نامثع ةفالخ يف نيثالث ةنس :لوقي نم تعمس دقو «نيرشعو نيتنث

 ىلعألا دبع انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «مانغ نب ديبع انث ءيحلطلا ركب وبأ انثدح -4 ظ

 نع «يراصنألا حابر نب هللا دبع نع «ليلسلا يبأ نع «يريرجلا نع «ىلعألا دبع نبا

 ملعلا كنهيل» :لاقف - يردص يف برضو. هلي هللا لوسر يل لاق :لاق بعك نب يبأ

 . «رذنملا ابأ

 .ريقن نب بيرض : ليلسلا وبأ

 . هلثم يريرجلا نع يروثلا هاورو #



 يبايرفلا انث «ميرم يبأ نب دمحم نب هللا دبع انث :لاق «دمحأ نب ناميلس انثدح

 انث :الاق ءلمؤم انث «يبأ ينثدح ءدمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركبوبأ انثدحو .ح

 نع «هيبأ نع «يزبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع «يرقنملا ملسأ نع ؛يروثلا نايفس
 اذك ةروس كيلع أرقأ نأ ترمأ ءَيّبأ اي» : ُهّْتقَي هللا لوسر يل لاق :لاق بعك نب يبأ

 .«معن» :لاق ؟كانه تْركُذ دقوأ « هللا لوسر اي :تلق :لاق «اذكو

 قرفلاو حرفلا هب يمس يذلا ببسلا
 نب قاحسإ انث ءهيوريش نب هللا دبع انث «.دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح ١-

 .ح سنوي نب ىسيع ابنأ «هيوهار

 ريم نبا انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «مانغ نب ديبع انث «يحلطلا ركبوبأ انثدحو
 : لاق بعك نب يبأ نع «هيبأ نع «ىزبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع حلجألا انث :الاق

 . ؟كبر كل ينامسوأ :يبأ لاقف .«نآرقلا كيلع ضرعأ نأ ترمأ» : هِي هللا لوسر لاق

 4 نوعمجت امم ريَخ وه اوحرفتلق كلذبف هتمحربو هللا لّضَفِب طف :لاقف (معنو» :لاق

 . "'يبأ اهأرق اذكه [08 :سنوي]

 . سنوي نب ىسيع ظفل *

 ملسأ نع «نايفس انث .ةصيبق انث ءصفح انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -

 تحرف :تلق :دازو .هوحن «يعازخلا ىزبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع «يرقتملا

 . اوف كليف ريو هلل لضقب ٠ :لوقيوهو يعن امو معن :لاق ؟كلذب
 نب دمحم انث «يضاقلا فسوي انث «يطقسلا لدعملا نسحلا نب كلملا دبع انثدح 707“

 يبأ نع هيبأ نع ىزبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع «يرقنملا ملسأ نع «نايفس انث « ريثك

 هللا لضفب :لوقي وهو ينعنم امو «معن :لاق ؟كلذب تحرف :تلق :دازو «هوحن

 .4اررفقف كلف هنري
 . يكبي يبأ لعجف : هيف لاقو «هوحن سنأ نع ةداتق نع «مامه هاورو *

 )١( يربطلا ريسفت :رظناو (نوعمجت»و «اوحرفت» : هلوق ىف «ءاتلاب» يأ )175/1١1١(.



 انث ,ىبأ ىثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح -14

 نمحرلا دبع نع «ىسيع نب هللا دبع ىنثدح «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع «ديعس نب ىيحي

 برضف [ب /0 5 /1] هِي هللا لوسر ىلع تلخد :لاق «بعك نب ىبأ نع «ىليل ىبأ نبا

 . اًقرف لجو زع هللا ىلإرظنأ امنأكف اًقرع تضفف يردص ىف

 نع «نمحرلا دبع نب ىسيع نع «ىليل يبأ نب دمحم نع «قيزر نب رامع هاور *

 . هوحن يبأ نع هيبأ

 «ديمحلا دبع نب ىيحي انث «نيصح وبأ انث ءيسمحألا دمحم نب رفعج انثدح 06

 .هب رامع نع «صوحألاوبأ انث

 نب ةصييق انث . غئاصلا دمحم نب رفعج انث «دمحم نب رفعج نب دمحم انثدح 71

 سابع نبا نع ( ريبج نب ديعس نع «تباث يبأ نب بيبح نع «يروثلا نايفس انث «ةبقع

 يبأو «يبأ لوقي ام ضعب عدنل انإو انأرقأ يبأو ءاناضقأ يلع : باطخلا نب رمع لاق :لاق

 اهسدن وأ ةيآ نم خسدن ام :لوقي هللاو ءيشل هعدأ نلف هلي هللا لوسر تعمس :لوقي

 .[5١٠:ةرقبلا] 4 اهلثم وأ اهنم ريخب تأن

 بيبح نع شمعألا هاورو «يروثلا نع سانلاو « عيكوو «ديعس نب ىيحي هآور

 .هلثم

 : بعك نب ّىبأ دنسأ امو *

 نب ةجراخ انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث هرفعج نب هللا دبع انثدح 01

 نع «بعك نب ىبأ نع «يدعسلا ىتع نع « نسحلا نع «ديبع نب سنوي انث « بعصم

 .«هوقتاف» :لاق وأ «هورذحاف ,''”ناهلولا :هل لاقي اًناطيش ءوضولل نإ» :لاق ُهَّتِيَي يبنلا

 . هلثم دواد ىبأ نع «ىسوم ونأو «ةيقب نب بهو هأور

 انث «يشكلا ملسم وبأ انث :الاق « نسحلا نب بيبحو «ىباطخلا قوراف انثدح -

 )١/  0١(دوبعملا ةحنم_ .
 يسلايطلا نم بيوصتلاو «(«ناهولا» : لصألا يف هفحصت

)١( 



 شلح ةباحصلا ةفرعم

 لاق :لاق «بعك نب يبأ نع «يتع نع ؛نسحلا نع «فوع انث «مثيهلا نب نامثع
 .«اونكت الو هيبأ نهب هوضعأف ةيلهاجلا ءازعب ىزعتي لجرلا متيأر اذإ» : هيي هللا لوسر

 فوع نع «دشار نب دمحمو «سنوي نب ىسيعو «ردنغو «ديعس نب ىيحي هاور *

 . هلثم

 . هلثم يتع نع «نسحلا نع «ديبع نب سنوي هاورو *

 نايفس انث «ةفيذح وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -4

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق بعك نب يبأ نع «يَنَع نع ؛نسحلا نع «ديبع نب سنوي نع

 ةحلمو ةحزق نإو :مدآ نبا نم جرخي ام رظناف .ًالثم ايندلل برض دق مدآ نبا معطم نإ»

 .«ريصي ام ىلإ ملع دق
 . هلثم ةفيذح يبأ نع «ةقعاص ميحرلا دبع نب دمحم ىيحي وبأ هاور *

 2 ا انل .- يو 2 6

 :مهنمو

 "!يراصنألا ةرامغ نب ىبأ ]86١[

 .رصم نكسو نييندملا يف دعي «نيتلبقلا وذ ل

 قاحسإ نب ىيحي انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -

 يبأ نب ديزي نب دمحم نع «نيزر نب نمحرلا دبع نع «بويأ نب ىيحي انث «ينيحليسلا
 هلع يبنلا ناكو لاق يبأ وهو يراصنألا ةرامع نبا نع «يدنكلا نطق نب بويأ نع «دايز

 :لاق ؟نيفخلا ىلع حسمأ هللا لوسر اي: تلق :لاق « اعيمج نيتلبقلا هتيب يف ىلص دق

 هللا لوسر اي :تلق :لاق «نيمويو ,معن» :لاق ؟اًموي هللا لوسر اي :تلق :لاق «اّموي معن»

 )١( عناق نبا )١/ 0 »4(« باعيتسالا )١/ ١76(( دسألا )1/ 50(.
 «نيعلا رسكب «ةرامع» :نولوقي نيرثكألا نأ ربلا دبع نبا ركذف ؛«ةرامع» طبض ىف فلتخا دق

 لامكإلا ىف الوكام نبا اهطبض كلذكو )5/١/ :)717«هبتنملا ريصبت» يق رجح نبا ظفاحلاو
 )/ .)45.رهشألاوهو ةباصإلا يف اذكو /



 امو معن) :لاق ؟ةثالثو هللا لوسراي :تلق :لاق (ةثالثو معنو» :لاق ؟نيمويو

 داعش
 . ( اسس

 ةرامع نبا نع :لاقو «هلثم قاحسإ نب ىيحي نع «ةبيش يبأ نب ركب وبأ هب ثدح *
 ْ .يبأ : وهو

 نب ورمع انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث ءدمحأ نب رفعج نب هللا دبع انثدح 0١

 نع «ديزي نب دمحم نع «نيزر نب نمحرلا دبع نع «بويأ نب ىيحي انث قراط نب عيبرلا
 .هوحن ركذف . . . هللا لوسر اي :تلق :لاق ةرامع نب يبأ نع «نطق نب بويأ

 . يبأو بويأ نيب يسن نب ةدابع لخدأف «بويأ نب ىيحي نع ءريفع نب ديعس هاورو *

 ىيحي انث « ريفع نب ديعس انث «بيلغ نب نسحلا انث .دمحأ نب ناميلس هانثدح -7

 نب بويأ نع «دايز يبأ نب ديزي نب دمحم نع «نيزر نب نمحرلا دبع نع «بويأ نبا
 هتيب يف ىلص هِي هللا لوسر نأ «يراصنألا ةرامع نب يبأ نع « يسن نب ةدابع نع ء نطق

 معن» :لاق ؟اًموي :تلق .«معن» :لاق ؟نيفخلا ىلع حسمأ « هللا لوسر اي :تلقف

 معن) :لاق ؟ هللا لوسر اي اًنالثو :تلق :لاق «اثالثو» :لاق ؟نيمويو :تلقف .(«نيمويو

 .(كل ادب امو

 . يسن نب ةدابع هيف ركذو «بويأ نب ىبحي نع هلثم ميرم يبأ نب ديعس هاور *

 انث ءمكحلا نب ديعس انث «هّللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع هانثدح 777

 .[أ/08 ]١/ هوحن بويأ نب ىيحي

 « يسن نب ةدابع هيف ركذو «بويأ نب ىيحي نع بهو نب هللا دبع هاور كلذكو *

 نع «نطق نب بهو نع :لاقو بويأ نب ىيحي نع «تارفلا نب قاحسإ نع ىورو
 مساع

 . يبأ

 550 و 0 9 0 2



 :نيمهاولا ضعب ركذو

 مارح نب رذدملا نب تباث نب بأ ]3

 .سوأو ناسح وخأ وه :لاقو اًبسنالو اركذاالو اًئيدح هل جرخي ملو

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 64

 نميف قاحسإ نب دمحم نع يبأ ينثدح : لاق هيلع ئرق اميف ءدعس نب ميهاربإ نب بوقعي

 نب مارح نب رذنملا نب تباث نب سوأ :راجنلا نب كلام نب ورمع نب يدع ينب نم اًردب دهش
 . راجنلا نب كلام نب ورمع نب يدع نب ةانم ديز نب ورمع

 . يبأ :لاقف ةاورلا ضعب هيف فحص

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث .نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو .0

 ةيمست يف «قاحسإ نب دمحم نع هللا دبع نب دايز انث « ميهاربإ انث «ثراحلا نب باجنم

 نم راجنلا نب كلام نب ورمعع ينب نم جرزخلا نم راصنألا نم نيملسملا نم اردب دهش نم

 نب يدع نب ةانم ديز نب ورمع نب مارح نب رذنملا نب تباث نب سوأ نب ورمع نب يدع ينب
 .راجنلا نب كلام نب ورمع

 وخأ سوأ نب دادش وبأ تباث نب سوأ وه امنإ «ةقيقح الو لصأ تباث نب يبأل سيلو
 .تباث نب يبأ :لاقف سانلا ضعب هفحصف «ناسح

 . تباث نب سوأ قاحسإ نبا نع ةبسنلا هذه هنع جرخأو ءاّيبأ ةمجرتلا يف هركذ *
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 '"”يرماعلا وهو يريشقلا كلام نب يبأو [87]

 «رماع : ليقو «يريشقلا كلام نب ورمع : ليقف «هيف فلتخا «نييرصبلا يف هدادع ن

 : ليقو «كلام نيريشب :ليقو «ثراحلا نب كلام :ليقو « كلام وبأ وأ كلام :ليقو

 نب نب عام 0 5

 5١(. /1) ةباصإلا )77/١(« ةباغلا دسأ 4٠(« /؟) ريبكلا خيراتلا )١/ ١70(.« باعيتسالا 00(

 . يشرحلا : ليقف «هتبسن يف فلتخا دقو



 . كلام نب يبأ : حيحصلا : يراخبلا لاقو «نارمح

 نع ءةبعش انث «دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي أنث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 5

 وأ هيدلاو كردأ نم» : لاق ُهْلِلَ# ىبنلا نأ كلام نب ىبأ نع ثدحي ةرارز تعمس : لاق ةداتق

 . هللا هدعبأف رانلا لخد مث امهدحأ

 « يلع نب مصاع انث « ىسودسلا صفح نب رمع انث « نسحلا نب بيبح انثدح 1

 هنأ كلام نب ىبأ :هل لاقي هموق نم لجر نع «ىفوأ نب ةرارز نع «ةداتق نع «ةبعش انث

 .«هقحسأو هللا ةدعبأف رانلا لخدف امهدحأ وأ هيدلاو كردأ نم» : لوقي هني يبنلا عمس

 . (هقحسأو» : هيف لاقف «هلثم ةبعش نع «ردنغ هاور *

 . هيف ةبعش ىلع فلتخاو هلثم ةعامج يف قوزرم نب ورمعو دعجلا نب يلع هاورو *#

 كلام وبأوأ كلام :هل لاقي لجر نع «ةرارز نع «ديز نب يلع نع «ةبعش نع اضيأ ىورف

 ش . هَ ىبنلا نع «كلام نبا وأ

 ديز نب ىلع نع «ةبعش انث « دواد وبأ انث «سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع هانثدح -

 «كلام نبا وأ كلام وبأ وأ كلام : هل لاقي هموق نم لجر نع ثدحي ةرارز تعمس :لاق

 . كلام نب ورمع نع «ةرارز نع «ديز نب يلع نع «ميشهو يروثلا هاورو *

 . يريشقلا كلام نع «ةرارز نع «ديز نب يلع نع «دامح هاؤرو

 وبأ وأ كلام : هل لاقي هموق نم لجر نع «ديز نب يلع نع ءراوس نب ثعشأ هاورو *

 . كلام نب رماع وأ كلام

 لس 0022-2



 م
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 "”ءاطع ثيدح ىف ركذ هل بشقلا نباو [8]

 .[ب /05 ١1/ ”بشتقلا نب يبأ هامسف ةاورلا ضعب هيف مهو

 نع جيرج نبا نع شايع نب ليعامسإ نع ء«سامش نب ميهاربإ دنع هثيدح -84

 بشقلا نب يبأو ةالصلا تميقأ امدعب دجسملا لخد : ُهْنْلَع ىبنلا نع سابع نبا نع ءاطع

 .«؟اًعبرأ يلصتأ ؛ بشقلا نبا» :لاقف هبكنم ىلع هديب برضف نيتعكر ىلصي

 نب دمحأ انث «ةبعش نب دمحم نب نسحلا انث « يروباسينلا دمحم نب دمحم نع هانثدح

 . ليعامسإ انث سامش نب ميهاربإ انث دلاخ
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 )١( ةباغلا دسأ )1/ 51١(« ةباصإلا )١9/1١(.

 .ثيدحلا ركذو «حص نإ «بشقلا نب يبأ» : هدنم نبا لوق ركذو دسألا يف ريثألا نبا هل مجرت امك (؟)



 : مهنمف ,ةماسأ همسا نم

 © ليحارش نب ةثراح نب ديز نب ةماسأ بحلا نب بحلا 3

 نب نارمع نب نامعنلا نب رماع نب سيقلا ئرما نب ديز نب ىزعلا دبع نب بعك نبأ
 نب ناولح نب ةربو نب بلك نب يؤل نب ةديفر نب تاللا ديز نب فوع نب ةنانك نب دو دبع
 . ةعاضق نب فاحلا نب ورمع

 ديزي وبأ :ليقو ءديز وبأ :ليقو ءدمحم وبأ :ليقف .هتينك يف فلتخم

 هيلع هللا معنأ نمم ديز هوبأ ناك نيفرطلا نم هلك هللا لوسر يلاوم نم. ةجراخ وبأ : ليقو

 . قتعلاب لوسرلا هيلع معنأو «مالسإلاب

 . بلطملا دبع نب هللا دبع اهقتعأ : ليقو «ةكرب اهمسا « هتقيتعو هِّيَي يبنلا ةنضاح «نميأ مأ همأو

 يتلا هتلع يف ةنس ةرشع ينامث نبا ذئموي وهو ةتؤم شيج ىلع هني هللا لوسر هرْمأ

 لبق هتافوو هل هلي هللا لوسر ةيلوتل ةرامإلاب هنوبطاخي سانلا رثكأ لزي ملف ءاهنم يفوُث
 لتق دعب ىرقلا يداوب : ليقو فرُجلاب يفوُت ٠ هلي هللا لوسر بح همتاخ شقن ناكو «هلزع
 . ةنيدملا ىلإ لمحو هنع هللا يضر نامثع

 .هنع هللا يضر ةيواعم ةفالخ رخآ يف ةنيدملاب تام ةماسأ نأ يريبزلا بعصم ركذو
 ضرفف ؛ هللا دبع هنبا ىلع نيرجاهملا ءانبأل ضرف امل هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هلضف

 نم هلي هللا لوسر ىلإ بحأ هوبأ ناك :لاقو «هنود هللا دبعلو فالآ ةعبرأ يف ةماسأل

 . كنم هَ هللا لوسر ىلإ بحأ وهو «كيبأ

 :دنسأ اممف

 نب فسوي انث ماصع نب دمحأ انث دبعم نب دمحأ نب رفعج نب دمحأ انثدح ١

 .ح بوقعي

 . ح ةفيلخ نب ةذوه انث ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث دالخ نب ركب وبأ انثدحو

 يراصنألا انث هللا دبع نب ميهاربإ انث :الاق يباطخلا قورافو نسحلا نب بيبحانئدحو
 : هلع هللا لوسر لاق :لاق ديز نب ةماسأ نع نامثع يبأ نع يميتلا ناميلس انث :اولاق

 .(”9/1) ةباصإلا «(98 /1) ةباغلا دسأ )١/ 17٠١(« باعيتسالا (*)
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 ! نوسبحم دجلا باحصأ اذإو ,ءارقفلا اهلخدي نم ةماع اذإف ةنجلا باب ىلع تمق» د

 .(«ءاسنلا اهلخدي نم ةماع اذإف رانلا باب ىلع تمقو .رانلا ىلإ مهب ب رمأ دق باحصأ .

 .ناميلس نع ةعامج يف يزارلا رفعج وبأو ةدئاز هاور *

 ىسوم نب هللا ديبع انث ةماسأ ''"[يبأ] نب ثراحلا انث :لاق دالخ نب ركب وبأ انثدح 0١-

 نب ةماسأ نع يعازخلا ينعي موثلك نع دادش نبا ينعي , ماج نع شمعألا نع ناهيش نع

 فشكق يندع دربب ههجو ىطغ دق اًمئان هاندجوف «هدوعن هل هّنلَع هللا لوسر ىلع انلخد : لاق ديز

 .«اهنامثأ اولكأو اهوعابف موحشلا مهيلع تمرح دوهيلا هللا نعل» :لاقف ههجو نع

 . عماج نع عيبرلا نب سيق هاور *

 نب ىبحي انث يعداولا نيصح وبأ انث يسمحألا ورمع نب دمحم نب رفعج هانثدح -

 : لاق ديز نب ةماسأ نع يعازخلا موثلك نع دادش نب عماج نع « سبق انث ينامحلا ديمحلا دبع

 فشكف «يرفاعم هل دربب هسأر عنقم وه اذإف مهل نذأف هل هع يبنلا باحصأ نم سانأل تنذأتسا

 .[أ/1١/01] «دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا دوهيلا هللا نعل» :لاق مث هسأر نع عانقلا

 ١ ح ينارحلا بيعش وبأ انث «يرقملا دمحأ نب دمحم نب دمحم رفعج وبأ انثدج أ .

 نب لهس نب دمحأ انث ,يطامنألا قاحسإ نب دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدحو

 نع ةريره يبأ نع «يربقملا ينثدح «نصغلا تباث انث «يكملا ديزي نب دلاخ انث «بويأ
 « هللا لوسر اي : ليقف «سيمخلاو نينثإلا موي مايص عدي ال هني هللا لوسر ناك : لاق ةماسأ

 هللا ىلع لامعألا اهيف ضرعي ناموي امه» :لاق «نيمويلا نيذه مايص عدت كارنام

 .(حلاص لمع اهيف يل ضرعي نأ بحأف

 ””يبلعتلا كّيرش نب ةماسأ [86]

 . عوبري نب ةبلعث ينب نم

 ةبعش انث «دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح ب 7

 )١( لصألا نم تطقس ةس .

 ةباصإلا «(81 /1) ةباغلا دسأ «(١ا١/9/7) باعيتسالا (؟) )1١/7١(.



 :حايدوعسلاو

 نع :اولاق ةبعش ان 'ساإ نب « عامان زيزعلا دبع نب يلع اه «دمحأ نب ميسو

 لا لوس اب ءارلاق اهب أبدل ءايشأ دع هولأسق باوج رم بارعألا هتءاجف ؛ريطلا مهسوؤر

  جرحلا هللا عضو هللا دابع» : ُهْْكَع هللا لوسر لاقف ! ؟اذك يف جرح انيلع ؟اذك يف جرح انيلع

 .«كلهو جرح يذلا كلذف ءاّملظ اًءرما ضرتقا اًءرما الإ  جرحلا هللا عفر :لاق وأ

 الإ ًءاود هل عضو الإ ًءاد عضي مل هللا نإف ءاؤّوادت هللا دابع» :لاقف ءاودلا نع هولأسو
 .(نسح قلخ» : لاق ؟سانلا ىطعأ ام ريخ ام : لئسو .(مرهلا

 اود نم يل نورت له : اقف ريك دق ةاسأ ذاك : لل تيطح يف سنوي اذ#

 نب كامسو :ياييشلا قاحسإ يأ ,ةقالع ني دين نم كيد انه ىوزنعو#

 ثعشأو « ميكح نب نامثعو «ةداحج نب دمحمو «شمعألاو «دثرم نب ةمقلعو «برح

 «يروثلاو «لوغم نب كلامو «يلجبلا بويأ نب ىيحيو «ةسينأ يبأ نب ديزو «راوس نبا

 نب رشب نب دمحمو «نابيشو «ريهزو .ةمادق نب ةدئازو «ءاقروو «ةنييع نباو («رعسمو

 .حلجألاو «ميلس يبأ نب ثيلو «حلاص نب لضفملاو «دايز نب بلطملاو «يملسألا ريشب

 ىف «ةبقع نب نايفسو « ليئارسإو .ةناوع وبأو «كيرشو ءرواسملا يبأ نب ب ىلعألا دبعو

 . هرصتخا نم مهنمو هلوط نم مهنم «نيرخآ

 نب دمحم نع هاورف ؛ريفغلا مجلا يفوكلا يدسألا ليعامسإ نب بهو فلاخو ه©

 : ةبطق نع ةقالع نب دايز نع سيق

 ليعامسإ نب دمحم انث «يملسلا دمحم نب ميهاربإ انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 1/1

 ةبطق نع ؛ةقالع نب دايز نع ؛ ءيبيف نب دحمان «يدسلا ليعاسسإ نب بمول يسم



 ركأتج "١ ةباحصلا ةفرعم

 (كلهو جرح يذلا كلذف ؛ملظب هيخأ ضرع نم ضرتقا نم لإ هللا دابع جرحلا عض عضو «جرح

 . (نسح قلخ» : لاق ؟ناسنإلا يطعأ ام ريخ ام « هللا لوسر اي :اولاق

 ةماسأ“: ةعامجلا هتور ام باوصلاو « سيق نب دمحم ىلع هيف امهاو بهو هاور اذك *

 . كيرش نبا

 «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح -

 : لاق ةماسأ نع «ةقالع نب دايز نع «بئاسلا نب ءاطع نب ديز نع ءريرج انث «يبأ ينثدح

 .(هقنع اوبرضاف عيمج - مهو يتمأ نيب قرفي جرخ لجر اذإ» : هِيَ هللا لوسر لاق

 .[ب ]57/1١/ ةجفرع نع دايز روهشملاو .هلثم دايز نع دلاجم هاور #

 انث «ديلولا نب يلع نب نسحلا انث ءيليقعلا ملسم نب يلع نب دمحم انثدح 0

 نب ةماسأ نع «ةقالع نب دايز نع ءرواسملا يبأ نب ب ىلعألا دبع نع ناميلس نب ديعس

 فطتخا مهنم ذاش دش 2)اذإف ,ةعامجلا ىلع هللا ديد : ِهَنِلَع هللا لوسر لاق :لاق ءكيرش

 . (منغلا نم ةاشلا فطتخت امك

 "”يلذُهلا رتشألا نب رماع نب رْيَمُع نب ةماسأو ]
 : حيلملا يبأ مساو «حيلملا وبأ هئبا هنع ةياورلاب درفت «حيلملا يبأ وبأ نايحل ينب نم 0

 .اهلزنو نييرصبلا يف دعي «ريمع :ليقو ءرماع

 «يمهسلا ركب نب هللا دبع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انئدح -71

 هل اصقش قت قتعأ هموق نم ًالجر نأ هيبأ نع «حيلملا يبأ نع «ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس ان

 .«كيرش لجو زع هلل سيل» :لاقو هلام يف هصالخ لعجف هيي يبنلا ىلإ كلذ عفرف كولمت نم

 : هلثم ركب نب هللا دبع نع «لبنح نب دمحأ هاور ©

 . هب يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح 1

 . هيبأ نع هنظأ :لاقف ةداتق نع مامه هاورو *

 .فيحصت وهو (ذإف» : لصألا يف )١(

 .(71/1) ةباصإلا «(87 )١/ ةباغلا دسأ )١7/7/١(2 باعيتسالا (؟)



 ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع انث «يرصبلا نادمح نب رفعج نب دمحأ هانثدح -

 نأ «هيبأ نع هنظأ :لاق حيلملا يبأ نع ةداتق نع مامه انث «يكذوبتلا ةملس وبأ انث «يقرودلا

 .«كيرش هلل سيل» :لاقو هّلِيَع يبنلا زاجأف مالغ نم اصقش قتعأ الجر

 . السرم هوحن مامه نع .زهب هاور

 . هب زهب انث يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث كلام نب ركب وبأ هانثدح -4

 نب دابع انث «دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث « رفعج نب هللا دبع انثدح

 . لاحرلا ىف ةالصلا : ىدانف اًيدانم

 نب دمحأ نب هللا دبع انث «دلخم نب ىلع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح 0١-

 هيبأ نع «حيلملا يبأ نع «يلذهلا ركب وبأ انث «ميهاربإ نب ملسم انث «يقرودلا ميهاربإ

 . لاحرلا ىف ةالصلا : ىدانف ايدانم ُهّيَي يبنلا رمأف نينح موي رطم انباصأ :لاق

 حيلملا يبأ نب دايزو ةداتقو ةبالق وبأ : حيلملا يبأ نع ثيدحلا اذه ىور نممو

 . ةبيرغ ةظفلب درفتي رماعو «يلهابلا ةدبع نب رماعو ىبرز نب ديعسو «قيزر نب بيعشو

 رمع نب هللا دبع انث «لماك نب سودبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح -7
 تدهش :لاق هيبأ نع «حيلملا يبأ نع «يلهابلا ةدبع نب رماع نع «ةماسأ وبأ انث «نابأ نبا

 نم : هلع هللا لوسر يدانم ىدانف  رطم ينعي  شيغب انباصأف ائينح هلم هللا لوسر عم

 . لعفيلف هلحر ىف ىلصي نأ ءاش

 نب رماع :اضيأ لاقيو .ةماسأ وبأ هنع ىور . حيلملا ابأ ىنكي يرصب ؛ةدبع نب رماع
 «يفوك وهو ةدبع نب ديلولا نع :لاقف «ةماسأ يبأ ىلع ةاورلا ضعب مهوو «ةدابع

 . ركسملا مذ يف ورمع نب هللا دبع نع يوري «نيعباتلا يف وه اًضيأ «ةدبع نب ديلولاو

1 0 



 "”يرقّشلا يرّدخأ نب ةماسأ [817]

 . نوميم نب ريشب هنع ىور « ميت ينب نم اهلزن يرصب

 دمحأ نب هللا دبع انث «يطقسلا نادمح نب رفعج نب دمحأ ركب وبأ انثدح 77“

 ةماسأ همع نع «نوميم نب ريشب انث « لضفملا نب رشب انث ءدمحأ نب هللا ديبع انث «ىقرودلا

 هلِكَع هللا لوسر اوتأ نيذلا رفنلا يف ناك مرصأ :هل لاقي ةرقش ينب نم ًالجر نأ «يردخأ نبا

 مالغلا اذه تيرتشا « هللا لوسر اي :لاقف دالبلا كلتب هارتشا دق يشبح هل مالغب هاتأف

 وهف» :لاق ءاّيعار :لاق (؟هديرت اهف» :لاق «ةكربلاب هل وعدتو «هيمست نأ تببحأف

 . هفك ىلع ُهّْنْلَع ىبنلا ضبقو .«(مصاع

 .[أ /0/ ]١/ هوحن نوميم نب ريشب نع . مصاع نب يلع هاور #

 )١( باعيتسالا )١/ /9ا١(« ةباغلا دسأ )1/4 /1١(« ةباصإلا )1١/ 7٠(.



 سنأ همسا نم

 "”يضُمَّض نب رضنلا نب سنأ [88]

 «كلام نب سنأ مع «راجنلا نب يدع نب منغ نب رماع نب بدنج نب مارح نب ديز نبا
 . هيلع هللا دهاع اميف نيقداصلا نم ناكو «'"”هب دهشتساو اًدحأ دهش

 . مهنع هللا يضر كلام نب سنأ هيخأ نباو ذاعم نب دعس هنع ىور

 ركب نب هللا دبع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -5
 ردب لاتق نع رضنلا نب سنأ يمع باغ :لاق «كلام نب سنأ نع ؛ديمح انث ءيمهسلا

 لجو زع هللا يندهشأ نئل «نيكرشللا هلي هللا لوسر لتاق لاتق لوأ نع تبغ :لاق مدق املف

 امم كيلإ أربأ ينإ مهللا :لاقف «سانلا فشكنا دحأ موي ناك املف « عنصأ ام هللا نيريل ًالانق

 ىشم مث  نيملسملا ينعي  ءالؤه عنص ام كيلإ رذتعأو  نيكرشملا ينعي  ءالؤه هب ءاج
 نود ةنجلا حير دجأل ينإ هديب يسفن يذلاو ءدعس يأ :لاقف «ذاعم نب دعس هيقلف «هفيسب

 نب سنأ لاق «عنص ام هللا لوسر اي تعطتسا امف :دعس لاق «ةنجلا حيرل اًماو ءدحأ

 دق مهسب ةيمرو حمرب ةنعطو فيسب ةبرض نم نونامثو عضب هب ىلتقلا نيب هاندجوف : كلام
 هذه تلزنأ :لوقن انكف : سنأ لاق «هنانبب هتخأ هتفرع ىتح هائفرعامف :لاق هب اولثم

 . هباحصأ يفو هيف هنأ[ 3": بازحألا] 4 يع هللا اودهاَع ام اوُقدص لاجر نينمْؤمْلا نم طف ةيآلا

 ثراحلا نب دلاخو «ناميلس نب رمتعملا : مهنم «سنأ نع «ديمح نع سانلا هاور #

 . باهش وبأو فرصم نب ةحلط نب دمحمو ديمح نب ةديبعو باهولا دبعو

 .سنأ نع تباث نع «ةملس نب دامحو «ةريغملا نب ناميلس هاورو *

 . ح ةريغملا نب ناميلس انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 5

 انث ناميلس انثدحو «ىسوم نب دسأ انث «دواد نب مادقملا انث ءدمحأ نب ناميلس انثو

 نع تباث نع :الاق «ةملس نب دامح انث :الاق ةشئاع نبا انث «يطامنألا نيسحلا نب دمحم

 هدهش دهشم لوأ نع تبيغت :لاقف ردب لاتق نع بيغت رضنلا نب سنأ نأ «كلام نب سنأ

 .هوحن ركذف « عنصأ ام لجو زع هللا ٌنيريل الاتق هللا ينارأ نئل « قي هللا لوسر

 )١( باعيتسالا )١98/1١(: دسألا )١/ ١68(« ةباصإلا )١/ 9/5(.

 .«لبجلاب» دوصقملاو «4هب» : لصألا يفاذك (؟)
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 . !قاطأ ام تقطأ ام هللا لوسر اي هللاو : دعس لاق : هثيدح ىف دامح لاقو #

 :هوحن سنأ نع ةمامث هاورو *

 نب دمحم انث راشب نب دمحم انث «نوراه نب ىسوم انث ءنوراه نب يلع انثدح -7

 نب سنأ يف تلزن ةيآلا هذه ىرن : لاق سنأ نع ةمامث نع يبأ ينثدح ٠ يراصنألا هللا دبع

 .[ 33: بازحألا] 4 هيلع هللا اوُدَهاَع ام اوُقدَص لاجر نينمؤملا نم : رضنلا

 مارح نب ديز نب مضمّض نب رضنلا نب كلام نب سنأو 1 200

 «جرزخلا نب ورمع نب ةبلعث نب راجنلا نب يدع نب منغ نب رماع نب بدنج نبا
 . ةزمح ابأ ىنكي

 ةعملل قولخب ''”هيعارذ قلخي ناك «ةرفصلاو سرولاب :ليقو «ءانحلاب بضخي ناكو
 ناكو «هتيحل ىفعيو هبراش نم ذخأي «بهذب هنانسأ دشي ناكو ةباؤذ هل تناكو «هب تناك

 .نامث : ليقو ء عست

 مدخف [ب /51/ ]١/ ءاصيمرلا :اهبقلو «ةكيلم :اهمساو «ناحلم تنب ميلس مأ همأ

 عم ازغو «نيتنسو ةنس ةئام شاع ءاعبس :ليقو ءاّينامث :ليقو كرشع هني هللا لوسر
 .رختفيو هب ىمستيو , هلي هللا لوسر مداخ : ىمسي ناكو «تاوزغ نامث هلي هللا لوسر

 يفوت نم رخآ «نيعست :ليقو «نيعستو ىدحإ : ليقو «نيعستو ثالث ةنس يفوت

 «نيترم ةنسلا يف لمحت هتالخن تناكو «دلولاو لاملا ةرش , ِهْلَي هللا لوسر هلاعدو
 اركذ نوعبسو ةينامث  ةثئامو نورشعو عضب :ليقو  ادلو نونامث هبلص نم هل دلوو

 29 رشبار دسأ .: همتاخ شقن ناكو .ورمع مأ ىرخأالاو ةصفح امهادحإ ىمست ,9ناتنباو

 )9/1/1١(. ةباصإلا )16١/1(« دسألا )١/ ١4(« عناق نبا مجعم )١98/١1(« باعيتسالا 0
 .أطخ وهو «نيتنبا» :لصألا يف () .(هيعرذ» : لصألا يف (؟)
 . ةينآلا ديناسألا نم بيوصتلاو ««طبار» ىلإ لصألا يف تفحصت (4)



 ةباحصلا ةفرعم

 .نينذألا اذ :هامسف ُهّلِلَع يبنلا هبعادو

 تباث انث سيوأ يبأ نب ليعامسإ انث كرابملا نب يلع انث دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 . ءانحلاب هسأر غبصي «ةيحللاو سأرلا ضيبأ كلام نب سنأ تيأر :لاق «سيق نبا

 نب ةبقع نب دلاخ انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح -

 نب سنأ تيأر :لاق  دلاخ يبأ نبا ينعي  ليعامسإ نع «ةماسأ وبأ انث «ينوكسلا دلاخ

 . سروب هتيحل اًعوبصم كلام

 «ديعس نب ةبيتق انث «جارسلا سابعلا وبأ انث «لدعملا هللا دبع نب ميهاربإ انثدح -

 . ةرفصلاب بضخي كلام نب سنأ تيأر :لاق «يلبألا رثك انث

 ةبيتق انث «جارسلا قاحسإ نب دمحم انث «قاحسإ نب هللا دبع نب ميهاربإ انثدح

 اًضايب سنأ ىلع تيأر :تلاق همأ نع «ديعس نب ىيحي نع «دعس نب ثيللا انث «ديعس نبا

 . . قولخلاب هخطل دق

 نع «بابحلا نب ديز انث «بيرك وبأ انث «يفقثلا سابعلا انث ءدماح وبأ انثدح 0١

 ال :يمأ يل تلاقف ةباؤذ يل تناك :لاق سنأ نع «تباث نع « هللا دبع يبأ نوميم

 . "”[اهيديب] ذخأيو اهدمي هلي هللا لوسر ناك ءاهزجأ

 نسحلاو «بيرك وبأ انث ء.مصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع هانثدح 5

 نع هنع ثدحي يروثلا ناكو « هللا دبع وبأ نوميم انث «بابحلا نب ديز انث :الاق يلع نبا

 . هلثم سنأ نع «تباث

 . ح مصاع يبأ نبا انث « دمحم نب هللا دبع انثدح 74

 رذنملا نب ميهاربإ انث :الاق «نوراه نب ديز نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثو

 لوح هونب هب فوطي كلام نب سنأ تيأر :لاق هيبأ نع «نادعس نب دمحم انث «يمازحلا

 . بهذب هنانسأ اودش دقو  هثيدح يف ناميلس داز  مهدعاوس ىلع تيبلا

 انث .ىسوم نب ىيحي انث «قاحسإ نب دمحم انث ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 8

 نب سنأ ىلإ رظنف جح هنأ :رباج نب هللا دبع نب نادعس يبأ ينربخأ «نادعس نب دمحم

 .بهذلاب هنانسأ طبر دقو كلام

 )١( دواد يبأ ننس يفو ءلصألاب اذكه )5/ :)5١١«اهب ذخأي» .



 فرضي ةباحصلا ةفرعم
4 
 2ع 3 0

 «يراصنألا هللا دبع نب دمحم انث «يشكلا ملسم وبأ انث «نسحلا نب بيبح انثدح 0
 «شارف هل حرطيو سلجي ناك كلام نب سنأ نأ « هللا دبع نب ةمامث همع نع «يبأ ينثدح

 «ينب اي :لاقف يمرن نحنو اموي انيلع جرخف :لاق «هيدي نيب هدلو يمريو هيلع سلجيو
 . ساطرقلا أطخأ امف اهب ىمرف ءسوقلا ذخأ مث «نومرت ام سئب

 انث ,يطساولا ورمع نب دسأ انث «دادغبب يلصوملا ديعس نب ىيحي نب دمحم انئدح -7

 .زخ ءاسكو ةمامعو ةبج كلام نب سنأ ىلع تيأر :لاق «نوع نبا نع «نوراه نب ديزي

 هللا ديبع انث ءيلصوملا ىلعي وبأ انث «يطساولا نامثع نب دمحم نب هللا دبع انثدح 417

 زخ ةبج كلام نب سنأ ىلع تيأر :لاق نوع نبا انث «عيرز نب ديزي انث ءرمع نبا
 .زخ فرطمو زخ ةمامعو

 . هلثم دادحلا ةديبع وبأو ثراحلا نب دلاخو « ذاعم هاور #

 «يديمحلا انث ءىسوم نب رشب انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم ىلع وبأ انثدح -

 انأو ةنيدملا هلي هللا لوسر مدق : لوقي كلام نب سنأ تعمس :لاق «يرهزلا انث نايفس انث
 . ةنس نيرشع نبا انأو تامو «نينس رشع نبا

 نب دمحم جارسلا سابعلا وبأ انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح 49

 يرقنملا دابع نع «ينادمهلا نسحما نب دمحم انث «بتكملا رمع نب قاحسإ انث ,.قاحسإ

 نبا انأو ةنيدملا هَ هللا لوسر مدق :لاق سنأ نع «بيسملا نب ديعس نع ديز نب يلع نع
 .[أ /08 ]١1/ نينس عست

 «يلع نب مصاع انث ءيسودسلا صفح نب رمع انث «نسحلا نب بيبح انثدح
 .مالغ انأو «نينس رشع هلع يبنلا تمدخ : لاق سنأ نع تباث نع «ةريغملا نب ناميلس انث

  8١ةيواعم وبأ انث ؛متاح نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث نادمح نب ورمع وبأ انثدح .

 نينس رشع هي هللا لوسر تمدخ :لاق سنأ نع «ريصقلا نارمع نع «ناقرب نب رفعج نع .
 . سنأ نع سانلا هاور #

 ركب نب هللا دبع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدحو 7
 نينس عست ُهليَي هللا لوسر تمدخ :لاق سنأ نع ديمح انث ,يمهسلا
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 . هلثم ديمح نع 2 نالجعع نب دمحم هاور

 وبأ انثدحو «يلقصلا نمحرلا دبع نب دمحأ انث «بوقعي نب دمحأ نب دمحم انثدح ٠

 وبأ ءالعلا انربخأ ؛نوراه نب ديزي انث :الاق «"''عفار نب دمحم انث «قاحسإ نب دمحم انث «دماح

 .نينس نامث نبا انأو لَو هللا لوسر تمدخ :لوقي كلام نب سنأ تعمس : لاق «ىفقثلا دمحم

 انث ,'"”يجبنملا نانس نب ديعس نب رمع انث «ينيطقيلا نسحلا نب دمحم انثدح 5 ١

 .دعجلا يبأ نب ملاس نع «رمتعملا نب روصنم نع « شايع نب ركب وبأ انث «عيكو نب نايفس

 . نينس تس وأ نينس عبس هني هللا لوسر تمدخ : لاق سنأ نع

 «بلاغ نب ناسغ انث «.حلاص نب نامثع نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 0

 . نيعستو ثالث ةنس كلام نب سنأ تام : لاق « ىيحي نب يرسلا انث

 ورمع نب دمحم انت «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 71

 . نيعستو ىدحإ ةنس كلام نب سنأ تام :لاق ,ىعمصألا انث «ىلهابلا

 ىنثدح «ىبأ ىنثدح « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 67

 انث «ىبأ ىنثدح ,دمحأ نب هللا دبع انث «نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح

 . نيعستو ىدحإ ةنس كلام نب شنأ تام : لاق ديمح نع «ناميلس نب رمتعم

 وبأ انث «يبأ ينثدح «دمحأ نب هللا دبع انث «نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح 4

 . نيعستو ثالث ةنس «ةمح يف ديز نب رباجو «كلام نب سنأ تام :لاق «ميعن

 هللا دبع نب دمحم انث «ىسوم وبأ انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح

 . نينس عبسو ةئام غلب : مهضعب لاقو « نينس ثاالثو

 انث ,ىيحي نب ئناه انث «زازقلا رذنملا نب ىبحي نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح ١

 .هنع هللا يضر كلام نب سنأ ةرصبلاب اًنوم هلي ىبنلا باحصأ رخآ : لاق ةداتق نع «لاله وبأ

 11١. /4 بيذهتلا بيذهت :رظنا ءأطخ وهو «عفاور» : ىلإ لصألا يف تفرحت 6
 .(59 )1١5/ «ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا .أطخ وهو «ي رثملا» : ىلإ عوبطملا يف 2 5 000



5 
 000 2 كج

 م ش 1 © م س4
 ء يصيصملا ميهاربإ نب نامثع انث «يبايرفلا رفعج انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7

 تلاق :لاق سنأ نع «نيريس تنب ةصفح نع «ناسح نب ماشه نع «نيسحلا نب دلخم انث

 . «هيف هل كرابو هدلوو هلام رثكأ مهللا» :لاقف ءسنأل عدا « هللا لوسر اي : ميلس مأ

 يضرأ نإو «ةئامو نيرشعو اًسمخ يدلو دلو ىوس يبلص نم تنفد دقلف : سنأ لاق

 .اهريغ نيترم رمثي ءيش دلبلا يفامو «نيترم ةنسلا يف رمشتل

 نع ديمح انث «ركب نب هللا دبع انث ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 817
 :لاق «ةصيوخ ىل نإ « هللا لوسر اي :تلاقف ميلس مأ ىلع هع هللا لوسر لخد :لاق سنأ

 :لاقو «ةرخآلاو ايندلا ريخب ىل اعدف :لاق : سنأ كمداخ :2'تلاق «؟ميلس مأ اي يه امو»

 ةنيمأ ىتنبا ىنتربخأف : سنأ لاق « دلو راصنألا رثكأ ىنإف . (هل كرابو اًدلوو ًالام هقزرا مهللا»

 .ةئامو"'' نيرشعو اًعضب ةرصبلا جاجحلا مدقم ىلإ يبلص نم تنفد دق اهنأ

 .ديمح نع «سانلاو ديمح نب دلاخو « هللا دبع نب دلاخ هاورا#

 ةئام تلنفد :لاقو هوحن سنأ نع «ةحلط ىبأ نب هللا دبع نع «ىحمجلا ديعس هاورو

 .دلو دلو الو طقسال

 انث ءريكب نب ىيحي انث ءناحلم نب ميهاربإ نب دمحأ انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح 4

 هلع هللا لوسر يل اعد :لاق سنأ نع رم "'[يبأ] نب كيرش نع «مزاخ نب دمحأ نع ةعيهل نبا

 .[ب ]08/١/ ةسمخ ىقبو ةئام كلهف «ةئامو ةسمخ ىل دلوف «دلولاو لاملا ةرثكب

 روصنم انث «بلاط يبأ نب سابعلا انث 2« قاحسإ نب دمحم انث .دماح وبأ انثدح 06

 ةينامث] : دلو نونامث كلام نب سنأل دلو :لاق «رابألا رضنلا يبأ نع ءرجاهملا نبا

 .ورمع مأ ىنكت ىرخألاو ةصفح امهادحإ 0[ ناتنباو ًاركذ نوعبسو

 انث نافع انث «ةريغملا نب لهس نب ىلع انث سابعلا وبأ انث .دماح وبأ انثدحو 7
 . "(«صضيبار دسأ» :سنأ متاخ شقن ناك :لاق دمحم نع بويأ نع ديز نب دامح

 .اهل ىنعم ال ةدايز ةيناثلا «لاق»و ««لاق :تلاق» : لصألا يف )١(

 . لصألا نم ةطقاس واولا (6)

 .رغ يبأ نب هللا دبع نب كيرش وهو «بيذهتلا بيرقت :رظنا «لصألا نم ةطقاس (؟)
 .تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «نيتنباو اركذ نيعبسو انامث» : لصألا يف (4)
 .(18/9) دعس نبا تاقبط :رظنا .أطخ وهو ء(«طبار» : لصألا يف (4)
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 تصاطرسس ااا

 .ح يمرضحلا انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 «كيرش انث «ينامحلا ىيحي انث :الاق «لبش نب دمحم انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو

 .«نينذألا اذ اي» : يل لوقي هلع يبنلا ناك : لاق سنأ نع «لوحألا مصاع نع

 . مصاع نع يروثلا هاور *

 ركب يبأ نب دمحم انث ءمشاه نب ميهاربإ انث .ةزمح نب قاحسإ وبأ هانثدح

 يل لاق :لاق سنأ نع «مصاع نع «نايفس انث «يدسألا هللا دبع نب دمحم انث «يمدقملا

 .«نينذألا اذ اي» : هي هللا لوسر

 . يمدقملا هب درفت #

 : دنسأ امثو ب

 نب نيسح انث « غئاصلا دمحم نب رفعج انث ءدمحم نب رفعج نب دمحم انثدح 4

 فيك « هللا لوسراي :لاق ًالجر نأ كلام نب سنأ نع «ةداتق نع «نابيش انث ءدمحم

 رداق هيلجر ىلع هاشمأ يذلا نإ» : هلي هللا يبن لاق ؟ةمايقلا موي ههجو ىلع رفاكلا رشحي

 . (ههجو ىلع هيشمي نأ

 ىسوم نب نسحلا انث «ىسوم نب رشب انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح
 فوطي هلي يبنلا ناك :لاق كلام نب سنأ نع «قارولا رطم انث «لالهوبأ انث «بينشألا

 ا . ةوحض يف ةوسن عست ىلع

 تباث نب دمحم انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث هرفعج نب هللا دبع انثدح ١

 :لاقف هيف ضبق يذلا هاوكش يف ُهّنِيَع يبنلا ىلع ةحلط وبأ لخد :لاق سنأ نع هيبأ نع

 . «ٌربص ةفعأ مهنإف ,مالسلا كموق أرقأ»

 دوسألا وبأ ينثدح « هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -5

 دببعلا نإ» :لاق هلي هللا لوسر نع سنأ نع «تباث نع «ةدابع نب حور انث ءيرصملا

 هنإو ,ةدابعلا فيعضل هنإو «لزانملا فرشو ةرخآلا تاجرد ميظع هقلخ نسحب غلبيل

 .(دباع وهو منهج نم كرد لفسأ هقلخ ءوسب غلبيل



 انث ء ىسوم نب سنوي نب دمحم انُث «يلع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح 877

 دنع لجر عقو :لاق سنأ نع تباث نع «نايح نب شيرق انث «زازخلا ليعامسإ نب نوراه
 هللا لوسر اي :لاق .«كل ةداهش ال مق» : ُهْتلَي يبنلا هل لاقف « لجر يف هلي هللا لوسر

 .(همراحم لحتسا نم نآرقلاب نمآ ام .نآرقلاب أرهت تحبصأو :لاق «دوعأ تسلف

 نب ناميلس انث «يدلبلا مثيهلا نب ميهاربإ انث «يلع نب دمحأ نب دمحم انثدح 7 5

 نأ لجو زع يبر يندعو» :لاق ُهْنَْع يبنلا نع سنأ نع ةداتق نع «لاله وبأ انث «برح

 راشأو «اذكه» لاقف ءاندز هللا لوسر اي :ركب وبأ لاقف ««فلأ ةئام يتمأ نم ةئجلا لخدي

 ةنجلا لخدي نأ ىلع رداق هللا نإ :رمع لاقف اندز هللا لوسر اي :لاق «كلذك هديب ناميلس

 .«رمع قدص» : هِي هللا لوسر لاقف ةدحاو ةنفحب

 انث ءبرح نب بلاغ نب دمحم انث «رثوك نب نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح -05
 نع «ينامرلا مشاه وبأ انث ءرطم نب نامثع انث «يحلطلا مساقلا نب بوقعي فسوي وبأ

 رثاكي وأ .ءاهفسلا هب يراميل ملعلا بلط نم» : ُهَِكَي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ

 . (رانلا نم هدعقم أوبتيلف ,هيلإ سانلا هوجو هب فرصي وأ ,ءاملعلا هب

 نب عيبرلا نب ورمع انث «حلاص نب نامثع نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -7

 نب ناوفص نع «ريكبلا نب سايإ نب ىسوم نب ىسيع نع «بويأ نب ىيحي انث «قراط
 اوضرعتو مكرهد ريخلا اولعفا» : هِي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع «ميلس

 هدابع نم ءاشي نم اهب بيصي هتمحر نم تاحفن لجو زع هلل نإف ؛ هللا ةمحر تاحفنل

 .«مكتاعور نمؤي نأو مكتاروع رتسي نأ هللا اولسو

 نب يلع نب دمحأ انث «ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ يضاقلا انثدح 7

 ديبع نب هللا دبع انث ءينذفسإلا ركب يبأ نب يلع نب رمع انث «ينذفسإلا ليعامسإ
 لاق :لاق كلام نبا [أ /594/11] سنأ نع «ةداتق نع «نايبظ نب ركب نع ءيراصنألا

 هلإ ال نأ دهشي نم الول ءىسوم اي نأ :مالسلا هيلع ىسوم ىلإ هللا ىحوأ» : هع هللا لوسر
 ينيصعي نمل تلهمأ ام يندبعي نم الول ,ىسوم اي ءايندلا لهأ ىلع منهج تطلسل هللا الإ

 نزت قاعلا نم ةملك نإ ىسوم اي «يلع قلخلا مركأ وهف يب نمآ نم هنإ ىسوم اي نيع ةفرط
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 .«كيبل ال :هيدلاول لاق اذإ : لاق ؟قاعلا نم :َيلع نم ,«بر اي : ىسوم لاق لامر عيمج

 انث «يعبضلا مثيهلا نب دمحم نب دمحأ انث «ةزمح نب دمحم نب ميهاربإ انثدح -

 نب سنأ نع «يميتلا ناميلس انث « ءملاس نب نمؤملا دبع انث «كاحصضلا نب دمحمم نب رام

 دعب لجو زع هللا نوركذي موق عم دعقأ نأل» : لوقي هلع ام هللا لوسر تعمس : لاق «كلام

 هيلع ليعامسإ دلو نم ةعبرأ '''ررحأ نأ نم ىلإ بحأ سمشلا عولط ىلإ ةادغلا ةالص
 .(مالسلا

1 24 
 نب نر ذل

 "”يراصنألا ريَهَظ نب سنأو ]9٠[

 يف دعي «سنأ نب تباث هنباو «عفار مع نباوهو «جيدخ نب عفار هنع ىور 0

 . ريهظ نب ديسأ : حيحصلا نأل ؛ نيمهاولا ضعب نم فيحصت وهو «'"'”نييزاجحلا

 ٍِ ل 0

 بوقعي نب فسوي انث مصاع يبأ نبا انث رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح -4

 نع نيسح نب هللا دبع نع نمحرلا دبع نب ةحلط نب دمحم انث : الاق بساك نباو رافصلا

 نيسح نع ةحلط نب دمحم نع : يمازحلا رذنملا نب ميهاربإ لاقو « عفار نع هدج نع هيبأ
 موي ناك ال : لاق سنأ اهدج نع اهيبأ نع تباث تنب ىدعس هتمخأ نع ريهظ نب سنأ نب تباث نبا

 .(ريغص مالغ اذه : لاقو هرغصتساف ُهْنِلَي م هللا لوسر عم جيدخ نب عفار رضح دحأ

 . هزاجأف مار لجر يخأ نبا نإ «عفار نب ريهظ نب عفار يمع :هل لاقف ةدرب مهو *

 )١( (رجأ» ىلإ لصألا ىف تفحصت .
 )7١/1(. ةباصإلا )١58/1(« ةباغلا دسأ 70١(« /1) باعيتسالا (؟)

 ريهظ نب ديسأ فحص هدنم نبا نأ معزف «يناربطلا هاور امب ميعن وبأ رتغاو : ةباصإلا يف ظفاحلا لاق

 ريهظ باوصلاف ؛ريهظ نب عفار : هلوق الإ ىرت امك هدنم نبا عم باوصلاو «ريهظ نب سنأ هلعجف
 ها. ملعأ هللاو «عفار نبا

 . ريهظ نب ديسأ وحأوه :رمعوبأ لاقو «يردأ الف ريهظ نب ديسأ انأ نكي مل نإ : يراخبلا لاقو

 .(509/1) يناربطلل ريبكلا مجعملاو «(58/؟) ريبكلا خيراتلا :رظناو
 . «نيباجحلا» : ىلإ لصألا يف تفحصت (9)



 را ضرك . ةباحصلا ةفرعم

 تر
 . ريهظ نب عفار همعالو اًسنأ ايمسي ملو «هوحن فسويو بساك نبا ظفلو

1 
 نِل

 "”يراصنألا يونغلا دْثْرَم يبأ نب , سنأو[81]

 نورشع نسلا يف امهنيب ناكو «ةبحص هيبألو هل « سينأ : ليقو «ديزي ابأ : ىنكي

2 2: 
 2 2 تل

 اقيلح ناكو «نيرشع ةنس يفوت « دوعسم نب مكحلاو «ةيلظنح لا نب لهس هنع ىور *

 . بلطملا دبع نب ةزمحل

 «ينيدملا سنوي وبأ ينربخأ «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح

 يف تام «ديزي ابأ ىنكي يونغلا دئرم يبأ نب سينأ :لاق «يمازحلا رذنملا نب ميهاربإ انث

 نيرشع ةنس «لوألا عيبر رهش

 ةيواعم انث «ةبوت وبأ انث «يبلحلا ديلخ نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١-

 -ةشبك ابأ ينعي يلولسلا ينثدح :لوقي مالس ابأ عمس هنأ «مالس نب ديز نع «مالس نبا

 نم» : هيَ هللا لوسر لاقف نينح موي هَ هللا لوسر عم اوراس مهنأ ةيلظنحلا نب لهس نع

 ١ اسرف بكرف «بكرا» :لاقف هللا لوسر ايانأ : يونغلا دئرم يبأ نب سنأ لاقف « «؟انسرحي

 يف نوكت ىتح بعشلا اذه لبقتسا» : ُهْنَِم هللا لوسر هل لاقف هلي هني هللا لوسر ىلإ ءاجف

 ىلصف هالصم ىلإ هي هللا لوسر جرخ حبصأ املف ؛ةليللا كلبق نم "رت الو ؛هالعأ

 «هانسسحأ ام « هللا لوسر اي : لجر لاقف (؟ مكسراف متسسحأ له» :لاق مث نيتعكر

 ىضق اذإ ىتح بعشلا ىلإ تفتلي ةالصلا يف وهو ُهّْيَي هللا لوسر لعجف «ةالصلاب بوف
 لالظ ىلإ [ب /09/1] رظنن انلعجف (مكسراف ءاج دقف اورشبأ» :لاق ملسو هتالص

 ىتح تقللنا دق ينإ :لاقن لي هللا لوسر ىلع فقو دق ءاج وه اذإف بعشلا يف رجشلا

 سمشلا تعلط تحبصأ املف « ُهَّم هللا لوسر ينرمأ ثيح بعشلا اذه ىلعأ يف تنك

 )١( باعيتسالا )١/ 5١ 7(ء ةباغلا دسأ )١/ ١017( 2ةباصإلا )١/ 0/7 .
 دواد يبأ ننس :رظنا .هانتبثأ ام باوصلاو ء«زرغت» : لصألا يفو (؟) )9/ 27١ .



 وأ اًيلصم الإ ال :لاق «ةليللا تلزن» : هلم هللا لوسر هل لاقف ءادحأ رأ ملف ترظنف
 .«اهريغ لمعت ال نأ كيلع الف .,تبجوأ دقف» : هِيَ هللا لوسر هل لاقف «ةجاح يضاق

 نع مالس يبأ نع «ملاس نب سابعلا نع ءرجاهملا نب دمحم نع «ةبوتوبأ هاور #
 .هوحن هلوطب « ةيلظنحلا نب لهس نع «ةشبك يبأ يلولسلا

 . مالس يبأ نب مالس نب ةيواعم دج وهو يشبحلا روطمت : همسا مالس وبأ

 نو دو دو أ أه ع

 ("”يريشقلا ةيمأ وبأ كلام نب سنأو 1]

 هللا دبع ىنب نم ةبحص هلو ةرصبلا لزن «ريشق هوخأ بعكو «يبعكلا ةيمأ وبأ :لاقيو
 نب ورمع : ليقو .ةميمأ وبأو ةيمأ وبأ : ليقو .ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بعك نبا

3 
3 

 . ةيمأ

 يلع نب مصاعانث «يسودسلا صفح نب رمع انث «نسحلا نب بيبح هانثدح -57

6 

 . ح برح نب ناميلس انث ,يضاقلا فسوي انث «نسحلا نب بيبح انثدحو

 انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «ئرقملا دمحم نب دمحم رفعج وبأ انثدحو

 هللا دبع ينب نم لجر كلام نب سنأ نع «ةداوس نب هللا دبعانث «لاله وبأ انث :اولاق «نابيش
 لكأي وه اذإف ُهِّْفَم هللا لوسر تيتأف هلي هللا لوسر ليخ انيلع تراغأ :لاق  بعك نبا
 نع كثدحأ سلجا» :لاقف «مئاص ينإ':تلقف ؛«ماعطلا اذه نم بصأف سلجا» :لاقف
 رفاسملا نع عضوو ؛ةالصلا رطش رفاسملا نع عضو لجو زم هللا نإ ؛مايصلاو ةالصلا
 وأ اًعيمج اهلاق دقل هللاو «عضرملا نعو ىلبحلا نعو . .موصلا :لاق وأ  مايصلا
 . هَِلَع هللا لوسر ماعط نم تلكأ نوكأ الأ يسفن فهل ايف ءامهيدحإ

 . هلثم لاله يبأ نع «ميعن وبأو «عيكو هاور *

 .(9/7/1) ةباصإلا )١/ ١6٠(« ةباغلا دسأ )١/ 73١١(« باعيتسالا 00(



 . هلثم ةداوس نب هللا دبع نع «دلاخ نب بيهوو ءراوس نب '”ثعشأ هاورو *

 .هوحن ةيمأ يبأ نع : الاقف ةبالق يبأ نع بويأو ريثك يبأ نب ىيحي هاورو 2

 '"'”يراصنألا سوأ نب سنأو [97*]

 . ””دهشتساف ادحأ دهش

 وبأو «دمحأ نب ناميلسو «باهولا دبع نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ انثدح 87

 انث « ىبيسملا قاحسإ نب دمحم انث «ناميلس نب نوراه نب نسحلا انث :اولاق نايح نب دمحم

 : قدنخلا موي راصنألا نم دهشتسا نم ةيمست يف باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم نع « حيلف

8 
. 7 2 

 39 ع 5 8 7 ع

 (*يندملا يرفظلا يراصنألا ةلاضف نب سنأو [44]

 رفعج نب هللا دبع نع ؛يدقاولا دنع هثيدحو أ 85 ءرمعل ثيدح ىف ركذ هل

 كلس هلع يبنلا نأ هيبأ نع « سنأ نب دمحم نع «ةيمأ نب ورمع نب رفعج نع « ىمرخملا

 . رانيد ىنب بعش

 يبأ نبا انث «ميحد انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح ب 5

 هنأ هيبأ نع « سنوي هذج نع ءدمحم وبأ يرفظلا سنوي نب دمحم نب سيردإ انث «كيدف

 . ةباؤذ هلو ةنس نيرشع نبا وهو عادولا ةجح هلي هللا لوسر عم رضح

 . نينس رشع روهشملاو «ميحد لاق اذك

 سنأ نب دمحم نب سنوي نب دمحم نب سيردإ :لاقف هبسنو «يرهزلا بوقعي هاور #

 .(015) بيرقتلا « تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «بعشأ» ىلإ طوطخملا يف فحص )١(

 .(58/1) ةباصإلا )١/ ١56(« ةباغلا دسأ )١98/1١(« باعيتسالا (0)

 . ةقباسلا رداصملاو ثيدحلا يف يف امك قدنخلا موي يأ (*)

 )١/ 0/١(. ةباصإلا )١59/1١(« ةباغلا دسأ )5١١/١(« باعيتسالا (:)



 .دمحم هوبأو سنوي هدجو هيبأ نع «يدجانت «يراصنألا ةلاضف نبا

 يرهزلا بوقعي ثيدح نم «ةلاضف نب سنأ ةمجرت يف ''”نيمهاولا ضعب هجرخأو #

 . هنيعب ثيدحلا اذه «ةلاضف نب دمحم ةمجرت يف هثيدح نم هجرخأ نأ دعب

 سيق نب سنأ نب ذاعم نب سنأو [94]

 "”ةيواعم نب ديز نب دّيَبْع نبا
 . راجنلا نب كلام نب ورمع ينب نم «يراصنألا راجنلا نب كلام نب ورمع نبا

 . سينأ : ليقف ءهمسا يف فلتخاو « هلي هللا لوسر عم اًردب دهش

 نب دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح 4
 ينب نم «سيق نب سنأ نب ذاعم نب سنأو :لاق «يرهزلا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف
 : هلي هللا لوسر عم اردب دهش هل بقع ال راجنلا نب كلام نب ورمع

 :لاق «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح -71
 عم [ردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع ء«هيبأ نع «ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرق
 نب ذاعم نب سنأ :راجنلا ينب نم مث «جرزخملا ينب نم مث ءراصنألا نم هِي هللا لوسر

 .راجنلا نب كلام نب ورمع نب ةيواعم نب ديز نب ديبع نب سيق نب سنأ
0 1 
 0 2 2 خا

1 2 3 

 ””يراصنألا سوأ نب سنأو [85]

 .رسجلا موي دهشتسا «ءاروعز ينب نم لهشألا دبع ينب نم

 )١( ةباغلا دسأ يف ريثألا نبا ركذ امك «هدنم نبا :دصقي .

 باعيتسالا (؟) )١91//1(« ةباغلا دسأ )١64 /1(« ةباصإلا )١/ 9/5(.

 )( ةباغلا دسأ )١57/1(« ةباصإلا «(*0 /1) ديرجتلا )382/1(.



 0 ةباحصلا ةفرعم
6 

 نب ىسوم نع «حيلف نب دمحم انث « ىبيسملا قاحسإ نيب دمحم انث «ناميلس نب نوراه

 دبع ينب نم «راصنألا نم رسجلا موي دهشتسا نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع

 .سوأ نب سنأ : اهشألا

0 
 م م 4

50 
 2” 7 ع 44

 200 ثراحلا نب سنأو [8]

 نب ثعشأ دنع هثيدح نأو «ةفوكلا لهأ يف ذ هدادع نأ معزف «نيرخأتملا ضعب هركذ

 ضرأ نم ضرأب لعقي اذه ىببا نإ» : لوقي هللا لوسر عمس هنأ هنع هيبأ نع ميحس

 . هنع هللا يضر نيسحلا عم لتقف ««هرصنيلف هكردأ نمف «قارعلا

 . ملسم نب ءاطع نع «ينارحلا كلملا دبع نب ديعس ثيدح نم هركذ *

 يف ةمئألا هدعي مل ميحس نب ثعشأو . نيعباتلا نم وهو . ةباحصلا يف هركذو

 . ةثعاشألا

5 
«4 

 كم 4
 2 ني ةيزجب برك

 و
4 

 "'ينارحبلا ةفيذح نب سنأ [3]

 . ةبيتع نب مكحلا هنع لسرأ اًباتك هِيَ + يبنلا ىلإ بتك

 ليحارش نب ورمع ينثدح « ريبزلا نب نامعنلا نع ديزي نب حابر ثيدح نم 1

 اق  نيرحبلا بحاص  ةفيذح نب سنأ نع «ةبيتع نب مكحلا نع لوحكم نع «يبلكلا
 رمخلا ركست امك مهركست ةبرشأ رمخلا دعب اوذختا دق سانلا نإ هِي هللا لوسر ىلإ بتك

 : هلع هللا لوسر لاقف ءمتنحلاو تفزملاو ريقنلاو ءابدلا يف كلذ نوعنصي «بييزلاو رمتلا نم

 يف اوبرشاف ,مارح مهنحلاو ,مارح ريقنلاو ,مارح تفزملاو ,مارح ركسأ بارش لك نإ»

 ماقف ُهْنِيَع يبنلا كلذ غلبف ءمهركسي ام برقلا يف سانلا ذختاف ««ةيكوألا اودشو برقلا

 )١( باعيتسالا )1/258١(« ةباغلا دسأ )١557/1(« ةباصإلا )548/1(.
 ةباغلا دسأ (؟) )١/١57(« ةباحصلا ءامسأ ديرجت )1/ 7١(.



 ريقم لكو مارح ركسم لك نإ الأ ,رانلا لهأ الإ كلذ لعفي ال هنإ) :لاقف سانلا يف

 .«مارح وهف بلقلا رمخ امو ؛مارح هليلقف هريثك ركسأ امو ,مارح ردخم لكو ؛مارح

 عامر ماو خا
 اا ةيا زك

 ©"”يسيحلا وبأ عفار نب سنأ [44]

 . لهشألا دبع ينب نم «ةيتف يف ةكمب هِي يبنلا ىلع مدق

 نب ميهاريإ انث «باجنم انث «نامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب دمحم انثدح -084

 دعس نب ورمع نب نمحرلا دبع نع «قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب دايز انث ءفسوي
 هعمو ةكم عفار نب سنأ [ب ]١/ ٠ مسيحلاوبأ مدق : لاق ديبل نب دومحم نع ءذاعم نبا
 ىلع شيرق نم فلحلا نوسمتلي ذاعم نب سايإ : مهيف لهشألا دبع ينب نم ةيتف

 .ثيدحلا«...مهموق

 انزل
. . 
2١ 52 2 

 د 0

 (”يراصنألا ةداتق نب سنأو ١[ هد ]

 . اردب دهش « كلام نب ديز نب ديبع ينب نم جرزخلا نم

 نب دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح 84

 «سوألا نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف
 .سنأ : اضيأ لاقو «سينأ :قاحسإ نب دمحم لاقو «ةداتق نب سنأ : ديز نب ديبع ينب نم

 انث ,ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ١
 دهشتسا نميف قاحسإ نب دمحم نع «يئاكبلا دايز انث ءفسوي نب ميهاربإ انث «باجنم

 .(179 /1) ةباصإلا ,(70 )١/ ديرجعتلا )١//١1(« ةباغلا دسأ (1)
 ىفو «ءارلاب : ريثألا نبا هطبض دقو «رسيجحلا وبأ» :ديرجتلاو دسألا يفو ءلصألا يف اذكه
 ْ . فيحصت اذهو «شيجلا وبأ» : ةباصإلا

 نب سينأ» : ظفاحلا همجرتو .(727 )١/ ةباصإلا )١49/1(« ةباغلا دسأ 42199 /1) باعيتسالا )00
 نمو :رمع وبأ لاقو .دسألا يف ريثألا نبا فالتخالا اذه ىكح دقو ««يراصنألا ةعيبر نب ةداتق
 1 .ءيشب سيلف سنأ لاق



 . ةداتق نب سنأ :ديز نب ديبع ينب نم راصنألا نم دحأب

 تو تي 2و هام ع .

 ("”هَِي هللا لوسر ىلوم :ةّسنأو 1

 نم «هنع هللا يضر قيدصلا ةفالخ يف تام «حورسم ابأ ىنكيو اًدحأو اردب دهش

 . هسلجم يف هلي هللا لوسر ىلع نذأي نم ناك «ةارسلا يدلوم

 بابش «طايخ نب ةفيلخ انث ءايركز نب ىسوم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -17

 .. كَم هللا لوسر ينعي -هالوم ةسنأ ٠ هلي هيلع نذأي ناك : لاق يرفصعلا

 نب دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح 8

 ةسنأ هلي هللا لوسر عم اًردب دهش نممو :لاق «يرهزلا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف

 . هك هللا لوسر ىلوم
 ينثدح «ينارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انئدح

 ةسنأ :اردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا ينثدح يبأ

 . هلع هللا لوسر ىلوم

 :لاق «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح -6

 أردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع هيبأ نع «دعس نب ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرق

 . هلي هللا لوسر ىلوم ةسنأ : مشاه ينب نم نيملسملا نم

 )١( ةباغلا دسأ )١65/1١(« ةباصإلا ,(737 /1) ديرجتلا )١/ 01/6 .



 سينأ همسا نم

 .رذ وبأ هوخأ هنع ىور ال

 وبأ انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث .دالخ نب فسوي نب دمحأ ركب وبأ انثدح -7
 . ح مساقلا نب مشاه رضنلا

 ناميلس انث :الاق ئرقملا انث ءىسوم نب رشب انث :لاق «.نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثو
 نم انجرخ :لاق رذ يبأ نع «تماصلا نب هللا دبع نع «لاله نب ديمح نع «ةريغملا نبا

 ىلع انلزتف انقلطناف انمأو سينأ يخأو انأ تجرخف مارحلا رهشلا نولحي اوناكو رافغ انموق

 ىلإ سينأ قلطناف :هيف لاقو «همالسإ ةصق ركذو ءانيلإ نسحأو انلاخ انمركأف انل لاخ

 . هلسرأ هللا نأ معزي كنيد ىلع ةكمب ًالجر تيقل :لاقف ءاج مث .ةكم

 . اسينأ يمسو لاله نب ديمح نع « نوع نبا هاآور #*

 . اسينأ هامسو «رذ ىبأ نع «يرعشألا ىليل وبأ هاور كلذك *

 انث «ذئاع نب دمحم انث «يشرقلا ميهاربإ نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 81
 يمخللا ميور نب ةورع تعمس :لاق «ىمخللا ناير نب دابع ةفرط وبأ انث ءملسم نب ديلولا

 ىليل ابأ تعمس :لاق ناورم نب كلملا دبع عم-سانلا يضاق -نيدل نب رماع ينثدح :لوقي
 انتباصأف اًبرع موق انك اّنأ مالسإلا ىلإ يناعد ام لوأ نإ :لاق رذوبأ ينثدح :لوقي يرعشألا
 . هلوطب همالسإ ركذو «دجن ىلعأب انل راهصأ ىلإ سينأ همسا ناكو «يخأو يمأ تلمحف «ةنسلا

 هلع يبنلا ثعبم رذ ابأ غلب ام : لاق سابع نبا نع «ةرمج يبأ نع «ديعس نب ىنثملا هاور *

 . هملع يل ملعاف «يداولا اذه ىلإ بكرا :هيخأل لاق «ةكمب

 .هامسو «رذ ىبأ نع 2« سابع نبا نع «ىنيدملا ديزي وبأ هاورو *#

 ريسن نب نطق انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نبورمع وبأ انثدح ش

 نبا نع «ينيدملا ديزي يبأ نع ءرهاط وبأ انث «ناميلس نب رفعج انثدح 1/11

 ءرخآ رعاشو وه رفانتف [رعاش ناكو «سينأ : هل لاقي خأ يل ناك :لاق رذ يبأ نع «سابع

 )١( باعيتسالا )7١7 /1(« ةباغلا دسأ )١01//1(« ةباصإلا )1/ 9/8(,
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 . كنيد ىلع هنأو يبن هنأ معزي ًالجر ةكمب تيأر «يخأ اي :لاقف سينأ عجرف :لاق .ةكم اينأف

 . همسا فرعي ال ىلع نب نيسحلا ىلوم هارأ رهاط وبأ #

 ءامسأو ءرمع نبا نم ديزي وبأ عمس « '"”[همسا] فرعي ال ينيدملا ديزي وبأ كلذكو

 35 وت

 "””ىملسألا كاحضلا نب سّينأو ]*٠١[

 . تفرتعا نإ اهمجريل ةيملسألا ىلإ هلع ىبنلا هثعب ح

 .دلاخ نب ديزو «ةريره وبأ هنع ىور

 «بئذ يبأ نبا انث دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 4

 «دلاخ نب "”ديز نع «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع « يرهزلا نع .حلاص نب ةعمزو

 تيضق امل هللا كدشنأ : امهدحأ لاقف هِْيَي هللا لوسر ىلإ نالجر مصتخا :الاق ةريره يبأو

 ةأرما ىلع سينأ اي دغاو» : هني هللا لوسر لاقف :اهيف لاق ةصق ركذو « هللا باتكب اننيب

 . اهمجرف تفرتعاف اهلأسف اهيلع ادغف .(اهمجراف تفرتعا نإف

 .ةنييع نباو كلامو رمعمو جيرج نباو ء,ناسيك نب حلاص يرهزلا نع هاور #

 .نيرخآ يف «سنويو ثيللاو

 (9يرُمَظلا ةمطاف وبأ سينأ[ا 1

 . نييندملا يف دعي «فالتخا هثيدح يف ص

 انث ءيمرضحلا نابدلا نب دمحمركب وبأ انث «يلع نب ميهاربإ نب دمحم انثدح -0

 يبأ سنأ نب هللا دبع نع «دبعم نب ةرهز انث ءدعس نب نيدشر انث .حرسلا نب رهاط وبأ

 )١( قايسلل ةقفاوم باوصلا وه تبثأ امو ءأطخ وهو «اهؤامسأ» : لصألا ىف .

 باعيتسالا (؟) )75١7/1(« ةباغلا دسأ )١617//1(« ةباصإلا )07/3/1.
 .(5196) يرابلا حتف نم بيوصتلاو ««ديزي» : لصألا يف (*)

 . (1//9/1) ةباصإلا «(4004 )١/ ديناسملا عماج «(1//1617) ةباغلا دسأ عه



 ةباحصلا ةفرعم © :١

 ايانلك :اولاق (؟مقسي الف حصي نأ بحي مكيأ» :لاق هلع يبنلا نع «هيبأ نع ,ةمطاف

 باحصأ اونوكت نأ نوبحت الأ ؟ةلايصلا ريمحلاك اونوكت نأ نوبحتأ» :لاق « هللا لوسر

 ام ةنجلا يف ةجرد هل نوكتل دبعلا نإ «قحلاب ينثعب يذلاو ؟ تارافك باحصأو ءالبلا

 ءيشب اهغلبي امو ةجردلا كلت غلبيل ءالبلاب لجو زع هللا هيلتبيف هلمع نم ءيشب اهغلبي

 . (هلمع نم

 ةمطاف يبأ نب هللا دبع نع ةرهز نع هيبأ نع «نيدشر نب جاجحلا نع «ةيقب هاآور

 .هيبأ نع : لقي ملو

 نع :لاقف نييقرزلا ىلوم ءملسم وهو ليقع يبأ نع «ديمح يبأ نب دمحم هاورو *#

 . هيبأ نع ةمطاف ىبأ نبا

 «ريكب نب ىيحي انث ,ناحلم نب ميهاربإ نب دمحأ انث « دالخ نب ركب وبأ هانثئدح ١-

 بحي مكيأ» :لاق هنأ هلي يبنلا نع هيبأ نع ةمطاف يبأ نبا نع هربخأ يقرزلا ليقع ابأ نأ

 ريمحلاك اونوكت نأ نوبحتأ» :لاق « هللا لوسر ايانلك :اولاق «؟مقسي الف حصي نأ
 هل نوكتل دبعلا نإ .ىئثعب يذلاو ؟تارافكلا باحصأ اونوكت نأ نوبحت الأ ؟ةلايصلا

 ةجردلا كلت هب غلبيل ءالبلاب هللا هيلتبي ىتح هلمع نم ءيشب اهغلبي الف ةنجلا يف ةجردلا

 .(هلمع نم ءىشب اهغلبي ال

 . ليقع ىبأ نع «ديمح ىبأ نب دمحم نع «كيدف ىبأ نبا نع ميحد هاورو **

 «ةمطاف يبأ نب سايإ نب هللا دبع نع :لاقف «نييقرزلا ىلوم ملسم :وه ليقع وبأ *

 . هدج نع هيبأ نع

 نع :لاقف ريبزلا ىلوم ملسم نع ءديمح يبأ نبا نع «بهو نب هللا دبع هاورو #

 . هدج نع هيبأ نع «سايإ نب هللا دبع
 نب هللا دبع انث «بعك نب بوقعي انث ء مصاع يبأ نبا انث «رادنب نب دمحأ انثدح -1



 رك 1 ةباحصلا ةفرعم
 يك |

 .هوحن ركذف « . . . هلي هللا لوسر عم انك :لاق هدج نع «هيبأ نع ينثدحف «ةمطاف

 .[ب 1١/ /1] هيبأ نع سايإ نب هللا دبع نع ديمح ىبأ نع يدقعلا رماعوبأ هاور *

 أ 1
9 

 "”ىلهابلا ةداتق نب سينأو ١[ :.6ه]

 . بشوح نب رهشو « رباج نب ريسأ هنع ىور « نييرصبلا يف دعي

 3 أد 7 م

 ماقأ :لاق بشوح نب رهش نع «هايس نب نوميم انث ءدشار نب دابع دنع هثيدح 01

 راصنألا نم ًالجر مهرخآ ناك ىتح «هيف نوعقيو هنع هللا يضر اًيلع نومتشي ءابطخ نالف

 بس يف مويلا مترثكأ دق مكنإ :لاق مث «هيلع ىنثأو هللا دمح «سينأ :هل لاقي مهريغ وأ

 مكيلإ لصت هتعافش نأ نورتفأ «هنم همحرل لصوأ دحأ ام هللاب مسقأو «همتشو لجرلا اذه

 .هتيب لهأ نع زجعتو

 .ةقث «نييرصبلا يف هثيدح عمجي نمم وهو «هايس نب نوميم هب درفت *

 ثعشأ انث «ناطقلا دايز نب قاحسإ انث .يورهلا ناميلس نب دمحأ نب دمحم هاورو *#
0 

 "”ةعيبر نب ةداتق نب سينأو 0*0 5]

 هلاق ءدحأب دهشتساو ُهْكَم هللا لوسر عم اردب دهش «كلام نب ديز نب ديبع ينب نم
 . ةداتق نب سنأ : ليقو «قاحسإ نب دمحم

 نب دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح

 نم راصنألا نم دحأ موي دهشتسا نم ةيمست يف يرهزلا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف
 . ةداتق نب سينأ : قيرز ينب

 نع .يرهزلا يخأ نبا نع «يدقاولا نع «ينالجربلا ليلخلا نب دمحأ ثدح 6

 )١( باعيتسالا )75١7/1١(« ةباغلا دسأ )١608/1(« ةباصإلا )17/5/1١(.

 )( باعيتسالا )1١/5١١(.« ةباغلا دسأ )١/ ١09(« ةباصإلا )9/5/1(.



 ةباحصلا ةفرعم "نو

 تنب ءاسنخ نأ ةيراج نب عمجم همع نع :ةيراج نب "ديزي ]نب نمحرلا دبع نع ؛يرهزلا
 هتهركف ةنيزم نم ًالجر اهوبأ '"'اهجوزف ءدحأ موي اهنع لتقف «ةداتق نب سينأ تحت تناك مادخ

 . ةبابل يبأ نب بئاسلاب تءاجف ةبابل وبأ اهجوزتف ءاهحاكن درف هلي هللا لوسر تءاجو

 . ةبلعث نب هللا دبع :ليقو ةبلعت نب هللا ديبع نع يرهزلا نع هريغ ىورو

 جام عمنم دع“
7 
 تلا كتان تال

 «””يراصنألا سيق نب ذاعم نب سينأو ١[ هال

 . سنأ :ليقو «يردب

 نبا انث «يبأ ينثدح «ينارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -

 كلام نب ورمع ينب نم مث ءراصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع. دوسألا يبأ نع «ةعيهل

 . سبق نب ذاعم نب سينأ : كلام نب ورمع نب ةيواعم نب ديز نب ديبع نب سيق ينب نم راجنلا نبا

 تي تي مام عب :.

 . 2يراصنألا سينأ ]

 . بشوح نب رهش هنع ىور «بوسنم ريغ

 «ةمثيخ يبأ نب دمحأ نب دمحم انث ءطسوألا مجعملا يف دمحأ نب ناميلس انثدح 01

 ءدشار نب دابع انث ءيملسلا ثعشأ نب ثعشأ انث «ينيدملا نب يلع بحاص ورمع نب دمحأ انث

 هلو هللا لوسر تعمس :لاق يراصنألا سينأ نع ءبشوح نب رهش نع «هايس نب نوميم نع

 .(ردمو رجح نم ضرألا رهظ ىلع امث ءيش لك يف ةمايقلا موي عفشأل ينإ» :لوقي

 وه : يراصنألا سيئأو «يرولقلاب فرعيو يرصب وهو ورمع نب دمحأ :ناميلس لاق

 . ةضايب ينب نم يضايبلا سينأ

 دنع داع د ل
 . (7/7/1) ةباصإلا نم هانتبثأ ام باوصلاو ء«ديز» طوطخملا يف )١(

 .«اهوزف» : لصألا ىف تفحصت ةفز
 .(90) ةمجرتلا رظناو )١/ ١70(« ةباغلا دسأ (6)
 . )١//01( ةباصإلا )١67/51(« ةباغلا دسأ )١/ 75١(« باعيتسالا (:)



 ”01 ْ ةباحصلا ةفرعم
 يي 0

 20 ري
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 ملسأ همسا نمو

 "'عفار وبأ ملسأ ]

 مالسلاو ةالصلا هيلع هجوزو ُهِْلَع يبنلا ىلوم «هركذ مدقت دقو ءهمسا يف فلتخا ل

 . يطبق ناكو «هتالوم

 انثدح :لاق لماك نب سودبع نب دمحم انث « شيبح نب ىلع نب دمحم انثدح -

 كلذب ينثدح .ملسأ :همسا ٠ هَ يبنلا ىلوم عفار وبأ :لاق ريف نب هللا دبع نب دمحم

 . ةئيدملا لهأ نم لجر

 هللا دبع نب نوراهانث «ةقتسف ىنيدملا ىلع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثو 4

 نيثالثو سمخ ةنس نامثع لتق دعب هي يبنلا ىلوم ملسأ تام :لاق ؛لامحلا

[1/671]. 

 : دنسأ امو د“

 « يديمحملا انث « ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم ىلع وبأ انثدح

 ديرشلا نب ورمع تعمس : لاق ةرسيم نب ميهاربإ انث «نايفس انث :الاق روصنم نب ديعسو

 تجرخف « صاقو يبأ نب دعس ىلإ انب قلطنا :لاقف يديب ةمرخم نب روسملا ذخأ :لوقي

 ادعس ينعي اذه رمأت الأ :روسملل لاقف عفار وبأ هيلإ ءاجف «يبكنم دحأ ىلعل هدي نإو هعم

 امإ ءرانيد ةئامعبرأ ىلع ديزأ ال هللاو ال :دعس لاقف ؟هراذ ىف نيذللا ىتيب ىنم يرتشي-

 نم اهعنمأل تنك نإ هللاو : فار وبأ هل لاقف :لاق «ةمجنم :لاق امإو ةعطقم :لاق

 أم (هبقنسب قحأ راجلا» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس ىنأ الولو ءادقن رانيد ةئامسمخ

 .ةصقلا ركذو ؛ هلثم ميهاربإ نع جيرج نبا هاور . كتعب

 . ارصتخم امهريغو ءمساقلا نب حورو «يروثلا هاورو

 نب ىيحي انث ء«يضاقلا نيصح وبأ انث «ورمع نب دمحم نب رفعج انثدح 60١

 )١( باعيتسالا )١//١9/9(« ةباغلا دسأ )١/ 948(« ةباصإلا )74/1(.



 نب هللا ديبع نب دابع نع «داهلا نب ديزي نع «دمحم نب زيزعلا دبع انث «ديمحلا دبع
 انأو .دقرغلا عيقب يف يشمي هلع يبنلا امنيب : لاق عفار يبأ نع «هدج نع « عفار يبأ

 : عفار وبأ لاق ءاّنالث «تيدُه ال تيدُه ال» : هْتلَم هللا لوسر لاقف هفلخ يشمأ
 اذه بحاص ديرأ امنإ , ديرأ كايإ سيل» :لاق ؟يلام « هللا لوسراي :هل تلقف

 نفد نيح ءام هيلع شر دق ربق وه اذإف ,ينفرعي ال هنأ معزف ينع لأسُي .ربقلا
 . (هبحاص

 نب هللا ديبع ةأرما هتدج نع «دابع نع :لاقف داهلا نبا نع «بويأ نب ىيحي هاور #

 . هلثم عفار يبأ نع « عفار يبأ

 انث «يبيرخلا دواد نب هللا دبع انث «سنوي نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -

 هلم يبنلا ينثعب :لاق عفار يبأ نع «طيسق نب هللا دبع نب ديزي نع «يذبرلا ةديبع نب ىسوم

 :لاقف «بجر ىلإ انفلسأ وأ انعب : هلي هللا لوسر كل لوقي :هل لق» :لاقف يدوهي ىلإ

 ول هللاو» :لاقف هتربخأف هَ يبنلا ىلإ تعجرف « نهرب الإ هعيبأ الو هفلسأ ال هللاو ال

 (ديدحلا يعردب بهذا ,ضرألا يف نيمأ ءامسلا يف نيمأل ينإ .هانيضقل ينفلسأ وأ ينعاب

 اجاوزأ هب انعّتم ام ىَلِإ كينيع ندمت الو » :ايندلا نع هيزعي ةيآلا هذه تلزنف اهب تبهذف

 . [1"17 : ءايبنألا] 4 اًيندلا ةايحلا ةَرهز مهنم

 هلي يبنلا فاضأ :لاقو «هلثم ةديبع نب ىسوم نع «ريمن نب هللا دبعو عيكو هاور *

 . يدوهي ىلإ هثعبف .هحلصي ام دجي ملف ءاًفيض

 نسحلا نب ىيحي انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 877

 هللا ديبع نب نوع انث « عفار يبأ نب هللا ديبع نب دمحم نع «مشاه نب يلع انث «تارف نبا
 ءهيلإ ىحوي وأ مئان وهو هِي هللا لوسر ىلع تلخد :لاق هدج نع هيبأ نع « عفار يبأ نبا

 نإف «ةيحلا نيبو هنيب تعجطضاف ؛هظقوأو اهلتقأ نأ تهركف «تيبلا بناج يف ةيح اذإو
 نيدْلاَو هلوسَرو هللا مكيلو اَمَنِإ 9 :ةيآلا هذه ولتي وهو ظقيتساف «هنود يب ناك ءيش ناك
 هبناج ىلإ ينآرف ملل دمحلا» :لاقف «ةيآلا [54 : ةدئاملا]# . . .ةالّصلا نوميقي َنيِذّلا اونمآ



 2 ببي لل سس ع دو 107 ةباحصلا ةفرعم
 اه

 مث اهتلتقف (اهلتقاف اهيلإ مق» :لاق «ةيحلا هذه ناكمل :تلق (؟انهاه كعجضأ ام» :لاقف

 ىلع اًقح  هنع هللا يضر اًيلع نولتاقي موق يدعب نوكيس .عفار ابأ اي» :لاقف يديب ذخأ

 هناسلب عطتسي مل نمف ,هناسلبف هديب مهداهج عطتسي مل نمف ,مهداهج لجو زع هللا

 .(ءىش كلذ ءارو سيل ,هبلقبف

 ف

 "”يجرزخلا يراصنألا ةرجَب نب ملسأو ]2٠١

 . ةظيرق ىراسأ نم ةيرذلا بيلقت هّلْيَع يبنلا هالو

 . ح يوطشلا ناميلس نب دمحم نب نسحلا انث « نسحلا نب بيبح انثدح -4

 رامع نب ماشه انث :الاق ءنايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثو

 نع ةورف يبأ نبا ينعي هللا دبع نب قاحسإ انث شايع نب ليعامسإ انثدح [ب /17/1]

 هلعج ُهْليَي يبنلا نأ ةرجب نب ملسأ هدج نع هيبأ نع ةرجب نب ملسأ نب دمحم نب ميهاربإ
 ملاذإو «هقنع برض تبنأ دق هآر اذإف «مالغلا جرف ىلإ رظني ناكف «ةظيرق ىراسأ ىلع

 . نيملسملا مناغم يف هلعجف تبني مل نم ذخأو : نايفس نب نسحلا لاقو «بيبحل ظفللا

 323 ني و ؟ 3

 .هوحن شايع نب ليعامسإ نع «بهو نب هللا دبع هاور #

 داوس نب ورمع انث «ةبيتق نب نسحلا نب دمحم انث «ىلع نب دمحم هانثدح -6
 .هوحن شايع نبا انث .ءبهو نبا انث «ىحرسلا

 نب ميهاربإ نب دمحم نع «يرهفلا ورمع نب هللا دبع نع .راكب نب ريبزلا هاورو #

 . ملسأ هيبأ نع «هدج نع هيبأ نع «ةرجب نب ملسأ نب دمحم

 دع عام نإ

 نوكسو ةدحوملا حتفب :ةرجبو )١//0177(« ةباصإلا «(41/1) ةباغلا دسأ )17/4/١1(« باعيتسالا )١(

 ١95(. /١)لامكإلا يف الوكام نباو «ةباصإلا يف ظفاحلا هطبض امك ءميجلا



 (اههنِلَع هللا لوسر ىعار ىملس وبأ 53]

 هنأ يعداو ءثيرح :همسا ىملس وبأو ءملسأ همسا نأ نيمهاولا ضعب معز

 ش .نا مه ووهو ربيخب دهشتسا

 دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدح يذلا ثيدحلا اذه هل جرخأو 7

 انث : الاق ءيراصنألا ىسوم نب قاحسإو «''”عيكو نب حيلم انث «ةبيش يبأ نب نامثع نبا

 يعار ىملس وبأ ينثدح :لاق دوسألا مالس وبأ انث ءرباج نبا انث «ملسم نب ديلولا

 ام سمخب خب خب» :هديب راشأو لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لاق هلي هللا لوسر

 لجرلل ىفوتي حلاصلا دلاولاو هلل دمحلاو ,ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال : نازيملا يف نهلقثأ
 ش .(هبستحي ملسملا

 ناك ولو «ينثدح :لوقيف مالس وبأ هنع يوريال «ربيخب دهشتسملا : خيشلا لاق #

 . السرم نوكي نأ نكمي ناكل ىملس يبأ نع مالس وبأ :لاق

 تي دوق 3 .2 0 .٠

 "”ةيميرصلا ءاسنخ مع[ ١1؟]

 : ثيدحلا

 . ح ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركبوبأ هانثدح 17

 انث .ةفيلخ نب ةذوهانث :الاق ىسوم نب رشب انث .نادمح نب رفعج نب دمحأ انثو

 هللا لوسر اي : تلق :لاق ىمع ىنثدح :تلاق ةيواعم تنب ءاسنخ نع «يبارعألا فوع
 يف ةدوءوملاو ,ةنجلا يف دولوملاو ,ةنجلا يف ديهشلاو ,ةنجلا يف يبنلا» :لاق ؟ةنجلا يف نم

 .(ةنجلا

 )١( باعيتسالا )١/١78(« ةياصالا «(47 /1) ةباغلا دسأ )8/1*( .

 .«عيك)ا : ىلإ لصألا يف تفحصت ةحصت (١؟)

 .(157/4) تاقثلا «("9/1) ةباصإلا «(١45/1)دسألا (؟)



 60ه ةباحصلا ةف 37 م

 3 ١ هحصا عم
 . يتمع ينتثدح : لوقي ةاورلا ضعبو *

 3 توي دي 3 : : 7

 ""نانس نب نامعنلا نب ةريبجوبأ نيصحلا نب ملسأ 5

 ال . اًثيدح هل ركذي ملو «ةباحصلا يف يراخبلا هركذ

 "”باطخلا نب رمع ىلوم ملسأو ]١١5[

 مايأ كردأ «نييرعشألا نم باطخلا نب رمع هارتشا «نميلا ايابس نم «دلاخ ابأ ىنكي

 نب ناورم هيلع ىلص «ةرشع عبرأو ةنس ةئام نبا وهو تام «ةشبحلا نم وه وع هيَ يبنلا

 . نصغلا وبأ نيجدلاو ءرمع نبأ ىلوم عفانو «بدنج نب ملسمو «ديز نبا هنع ىور «مكحلا

 وبأ انث «ينارحلا بيعش وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم ىلع وبأ انثدح -

 قيدصلا ركب وبأ ثعب :لاق «قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «يليفنلا رفعج

 ةرشع ىدحإ ةنس باطخلا نب رمع رمع نب هللا دبع نع عفان ينثدح امك  هنع هللا يضر

 هالوم ةنسلا كلت يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع عاتباو «جحلا سانلل ماقأف ةجحلا ىلإ

 .نييرعشألا نم سانأ نم ملسأ

 . هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هالوم نع : هثيدح ديئاسم نمو

 نب ةجراخ انث «دواد وبأ انث بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 8

 يف سرف ىلع لمح هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع «هيبأ نع ملسأ نبا نع بعصم
 نأ هِيَ يبنلا هلأسف «هعيبي نأ ديري وهو هبحاص [أ /7/1] هعاضأ دقو هآرف هللا ليبس

 هتقدص يف دوعي يذلا لثم نإف ,مهردب ناك نإو هرتشت ال» : هُم هللا لوسز لاقف هيرتشي

 .(هئيق يف دوعي بلكلا لثمك

 )١( ةباغلا دسأ )١/ ةباصإلا ء(9 )078/1.
 ةباغلا دسأ (؟) )١/ 85(« ةباصإلا «(50 /5) تاقثلا )538/1١( .



 دحأ لقي ملو ءديز نع سانلاو «ةنييع نباو كلام هاور حيحص ثيدح اذه *

 . ملعأ اميف ةجراخ الإ «مهردب ناك نإو» : مهنم

 نب ديعس انث «يرصملا ناطقلا ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 4٠

 يضر رمع نع هيبأ نع ملسأ نب ديز ينثدح «فرطم نب دمحم ناسغ وبأ انث « ميرم يبأ

 يف اًبص تدجو ذإ ىعست يبسلا نم ةأرما اذإف يبسب لَم هللا لوسر ىلع مدق : لاق هنع هللا
 يف اهدلو ةحراط هذه نورت ام» : كَ هللا لوسر لاقف هتعضرأف اهنطبب هتقصلأف هتذخأف يبسلا

 رع هللا» : هلَع هللا لوسر لاقف « "”[هحرطت ال نأ] ىلع ردقت يهو هللا و ال :انلق «؟رانلا

 .(اهدلوب ةأرملا هذه نم هدابعب محرأ لجو

 يبأ نب ديعس نع هحيحص يف يراخبلا هجرخأ .هتحص ىلع عمجم ثيدح اذه *

 . ميرم

 انث :اولاق دمحأ نب ناميلسو «نسحلا نب بيبحو يباطخلا قوراف انثدح 8١

 نب ديز نع «يئاطلا دايز نب رذنملا انث ريصن نب جاجح انث «ملسم نب هللا دبع نب ميهاربإ
 هلي هللا لوسر تعمس :لوقي هنع هللا يضر باطخلا نب رمع تعمس :لاق هيبأ نع ملنمأ

 .(«ءيش ناميإلا عم رضي ال ءيش كرشلا عم عفني الامكو» :لوقي

 . هيلع عباتي ملو ديز نع دايز نب رذنملا هاور ثيدح اذه *

 قورافو ناميلسو «نسحلا نب بيبحو .ملسم نب يلع نب دمحم انثدح 5

 انث :الاق ميهاربإ نب ملسمو ءريصن نب جاجبح انث «يشكلا ملسم وبأ انث :اولاق يباطخلا

 : لوقي هنع هللا يضر باطخملا نب رمع ىلوم ملسأ تعمس :لاق نصغلا وبأ تباث نب نيجدلا
 صقنأ نأ فاخأ ينإ ءال :لاقف يشب هلي هللا لوسر نع انثدح : باطخلا نب رمعل انلق

 عاج

 .«رانلا يف وهف دمعتم يلع بذك نم» : هلع هللا لوسر لاق دقو ءاقرح ديزأ وأ اقرح

 مجعملا يف يناربطلا اذكو «بدألا ك(599) يراخبلا نم «ال» ةدايزو ء«هحرطت نأ» : لصألا يف )١(
 .هوحن هب )48/١( ريغصلا



 0 نفل ةباحصلا ةفرعم

 . جاجحلا ةياور نم يباطخلا ظفل

 عام خام عع
 يا مايبي 3

 ""هّلكَي هللا لوسر ايداح عفارو ملسأ ]١١8[

 . هزجر يف ءارعشلا ضعب امهركذ

 انرعش ام :لاق هنأ هدج نع هيبأ نع ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع دنع هثيدح 4377

 ال

 :لاقو زجترا انظقيأ املف ءاهلحرف

 متعاو صيمقلا هل نسبلاو مهلاب كيلع ليللاذخأيال

 ماختامكموقلامدخاو ملسأو عفارك يرش نكو

 . ماين مهو مهظقوي نأ دري ملو ءانلحاور هلحر نم غرف دقو هيلإ انبثوف

 عفار ناك :لاقف يندملا نمحرلا دبع نب ديعس نع ناميلس نب قاح -«إ ىورو #

 ثا ال
 د8 10 0 26

 .(189/1)دسألا يفف عفار امأو )8/1١"9(2 ةباصإلا «(47 /1) ةباغلا دسأ )١(



 ةباحصلا ةفرعم

 ديسأ همسا نم

 ريضح نب ديسأ[5 3]

 وبأ :ليقو «كيتع وبأ : ليقو «ىيحي وبأ : ليقف «هتينك يف فلتخا «يردب يِبقع

 نب بعك هنع ىور «نكسلا تنب ديسأ مأ همأ «ءابقنلا دحأ ءورمعوبأ : ليفو «ريضحلا

 . مهنع هللا يضر ةشئاعو «كلام نب سنأو «يردخلا ديعس وبأو «كلام
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 انك «ىبأ انث « ىنارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح

 كامس نب ريضح نب ديسأ : ةبقعلا دهش نم ةيمست يف ةورع نع دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا

 بيقن وهو «لهشألا دبع نب ديز نب سيقلا ئرما نب عفار نب كيتع :ليقو «ديبع نبا

 . لهشألا دبع ينب ةباقن هيلإ تناك

 مارح نع «رمعم نع قازرلا دبع ابنأ « ميهاربإ نب قاحسإ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح .0

 . ريضح نب ديسأ :راصنألا نم مهلك ءابقنلا لاق [ب /71" /1] رباج نع رباج نبا نع «نامثع نبا

 رشب انث «ديعس نب ةبيتق انث ,قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح -م7
 رمع غلبف هنيدب هلام لسبأف ريضح نب ديسأ تام : لاق ردكنملا نب دمحم نع . لضفملا نبا
 . هئيد ىضقف تايلاوتم نينس ثالث هعابف هدرف باطخلا نبا

 هينكي و «هدنع فالخ ال هنإ :لوقيو ءاّدحأ راصنألا نم هيلع مدقي ال ركب وبأ ناكو

 ميهاربإ انث «ينيدملا سنوي وبأ انث ءجارسلا سابعلا وبأ انث .ةلبج نب دماح وبأ انثدح 81

 ىيحي ابأ ىنكيو «ريضح نب ديسأ يفوت :لاق حلاص نب دمحم انث «دقاو نبا لاق :لاق رذنملا نبا
 . هيلع ىلصو عيقبلاب هعضو ىتح ريرسلا يدومع نيب باطخلا نب رمع هلمحو « نيرشع ةنس

 :دنسأ امثو ©

 نع ةبعش انث ,نوراه نب ديزي انث ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث دالخ نب ركب وبأ انثدح

 نورتس مكنإ» :راصنألل لاق ُهِّْيَي هللا لوسر نأ ريضح نب ديسأ نع كلام نب سنأ نع .ةداتق

 .«ضوحلا ىلع ىنوقلت ىتح اوربصا» :لاق ؟ هللا لوسر ايانرمأت امف :اولاق (ةرْثَأ يدعب

 )١( باعيتسالا )١/ ١186 (« الأسد)1١/١١١(« ةباصإلا )59/1(.



 نع «يميتلا ميهاربإ نب دمحم نع «داهلا نب هللا دبع نب ديزي نع دعس نب ثيللا ينثدح

 تلاج ذإ ةطوبرم هسرفو ةرقبلا ةروس ليللا نم أر قي وه امنيب :لاق ريضح نب ديسأ
 تلاجف أرق مث ءتنكسو تكسف «سرفلا تلاجف أرقف «تنكسف تكسف «سرفلا

 هرتجا املف هبيصي نأ قفشأف «هنم اًبيرق هنبا ناكو «فرصناف «تنكسف تكسف « سرفلا

 ىتح ءامسلا ىلإ تجرع حيباصملا لاثمأ اهيف ةلظلا لثم يه اذإف «ءامسلا ىلإ هسأر عفر

 «ريضحلا نبا أرقا» : هِي هللا لوسر لاقف هلي هللا لوسر ثدح حبصأ املف «ىرت '''[1م]

 كلت» :لاق « هللا لوسر ايال :لاق «؟كاذ ام يردت» : هلع هللا لوسر لاقف «تارم ثالث

 .«مهنم '''ىراوتت ال اهيلإ اورظني ىتح سانلا حبصأل تأرق ولو «كتوصل تند ةكئالملا

 نع «يردخلا ديعس يبأ نع «بابخ نب هللا دبع ثيدحلا اذه اًمضيأ ىنثدحو :لاق *

 «داهلا نبا نع «بويأ نب ىيحيو «دمحم نب زيزعلا دبعو دعس نب ميهاربإ هآاور *

 . هوحن ديسأ نع ديعس ىبأ نع «بابخ نب هللا دبع نع

 .ديسأ نع «كلام نب بعك هاورو *

 دمحم نب دمحم انث «يروباسينلا ظفاحلا دمحم نب دمحم دمحأ وبأ مكاحلا هانثدح -

 نب قاحسإ نع «نيعأ نب ىسومانث «ديمحلا دبع نب مالسلا دبع ينثدح «ءالمإ ناميلس نبا

 ًالجر ناك ريضح نب ديسأ نأ هيبأ نع «كلام نب بعك نب هللا دبع نع «يرهزلا نع «دشار

 يف ةأرملاو يتيب رهظ ىلع أرقأ انأ امنيب ينإ : لاقف ُهِلَم يبنلا ىتأ هنأو «نآرقلاب توصلا نسح

 عزفتف سرفلا رفني نأ تيشخف «ةباحسلا لثم ىنتيشغ ذإ ةرجحلا بابب طوبرم سرفلاو ةرجحلا

 .«نآرقلا عمتسا كَّلَم كلذ نإف ,ديسأ أرقا» : هيي هللا لوسر لاقف تفرصناف طقستف ةأرملا

 . ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيحي كلذكو «ديسأ نع «ةملس يبأ نع اًضيأ يرهزلا هاورو *

 . ديسأ نع «ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع «ةداتقو «تباث هاورو *

 .ديسأ نع « شيبح نب رز نع « مصاع هأورو #

 . ديسأ نع «ملسأ نب ديز نع ءرمع نب هللا ديبع هاورو *

 .هوحن )١75/١( ملسمو ((9/'57) يرابلا حتف  يراخبلا حيحص نم ةدايزلاو . لصألا يف تسيل قلد

 .«ىروتت» : لصألا يف (؟)



 دامح انث «لاهنم نب جاجح انث ءيشكلا ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدح ١-

 نأ ةشئاع نع «صاقو نب ةمقلع هدج نع «هيبأ نع ءورمع نب دمحم نع «ةملس نبا

 ليقف «مهيلهأ نع هنوربخي راصنألا ناملغ هاقلت «ةفيلُخلا اذ مدق اذإ ناك هيي هللا لوسر
 تنأو يكبتأ :تلقف هليَ# يبنلا نيبو هنيب تنكو ىكبف «كنأرما تتام : ريضح نب ديسأل

 يكبأ ال نأ يل قحيف :لاق ؟مدقت ام قباوسلا نم كل مدقت دقو هلي هللا لوسر بحاص
 نب دعس [أ ]15/١/ تومل هداوعأ شرعلا زتها» :لوقي ُهّتَي هللا لوسر تعمس دقو
 .! ؟(ذاعم

 .ورمع نب دمحم نع .نوراه نب ديزي هاورو *

 ديزي انث «يبأ ينثدج «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ هانثدح 7
 نم انمدق : تلاق ةشئاع نع ةمقلع هدج نع «هيبأ نع ورمع نب دمحم انث «نوراه نبا

 دحأ ىلع يكبأ ال نأ يقح يرمعل :لاقو ؛هوحن ركذف «ةفيلحلا يذب انيقلتف ةرمعوأ جح

 .يذاعم نب دعس ةافول شرعلا زتها دقل» : ُهَّتِلَي هللا لوسر هل لاق دقو ءذاعم نب دعس دعب
 . هني هللا لوسر نيبو ينيب ريسي وهو :تلاق

 .هوحن ورمع نب دمحم نع «دابع نب دابعو «يدرواردلا زيزعلا دبع هاور *

 زيزعلا دبع انث «يبنعقلا انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 17

 .هوحن ورمع نب لمحم نع

 انث «ميرم يبأ نب ديعس انث «فالعلا بويأ نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم نع «ةيزغ نب ةرامع انث :الاق ةعيهل نباو بويأ نب ىبحي
 لضافأ نم ريضح نب ديسأ ناك :تلاق ةشئاع نع «نيسحلا تنب ةمطاف همأ نع «نامثع

 لهأ نم تنكل «ثالث لاوحأ نم لاح ىلع نوكأ امك نوكأ ينأ ول :لوقي ناكو «سانلا

 ةبطخ تعمس اذإو ءأرقي هعمتسأ نيحو نآرقلا أرقأ نيح كلذ يف تككش امو «ةنجلا

 وه ام ىوس يسفن تثدحف طق ةزانج تدهش امو «ةزانج تدهش اذإو « هلع هللا لوسر



 5 ا ةباحصلا ةفرعم
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 . اهيلإ ةرئاص يه امو اهي لوعفم

 عام خ“
 تاو

 (”ريِهُظ نب دّيسأو ]١7[

 5-7 1 7 .٠

 نب كلام نب ورمع نب جرزخلا نب ةثراح نب مشج نب ديز نب يدع نب عفار نبا وهو

7 53 

 ال

 يف يفوت «تباث ابأ ىنكي «جيدخ نب عفار مع رماع نب ورمع نب ةبلعث نب ةثراح نب سوأ

 قاحسإ نب ميهاربإ انث «يرابنألا دمحم نب رفعج نب دمحم ركب وبأ انثدح .6

 نع « رفعج نب ديمحلا دبع انث «ديجملا دبع نب ريمع انث «ةرعرع نب ميهاربإ انث «ىبرح ا

 هموق دنع ىلإ ُهَلْلَع يبنلا دنع نم عجر هنأ ريهظ نب ديسأ نع ءديسأ نب عفار نع ؛ هيبأ

 انإ « هللا لوسر اي :انلق ضرألا يرك نع هلي هللا لوسر ىهن «ةبيصم مكتباصأ :لاقف

 :انلق ء(ال» :لاق «نيتلا نم ءيشب اهيركن انك : انلق «21ل» :لاق «بحلا نم ءيشب اهيركن

 .(كاخأ اهحنما وأ اهعرزا ءالد :لاق ؟ةيقاسلاو عيبرلا نم نوكي امب اهيركن

 نب عفار :لاقف هبسنف «نينقتملا تابثألا دحأ وهو « ىميجهلا ثراحلا نب دلاخ هاور

 انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «ئرقملا دمحم نب دمحم رفعج وبأ انثدح -7

 نع « يبأ ينثدح : لاق رفعج نب ديمحلا دبع نع «ثراحلا نب دلاخ انث «دوعسم نب تلصلا

 ينب اي :لاقف راصنألا نم ةثراح ينب هموق ىلإ حار هنأ هيبأ نع ريهظ نب ديسأ نب عفار

 يرك نع هَ هللا لوسر ىهن :لاق ؟يه امو :اولاق «ةبيصم مكيلع تلخد دقل «ةثراح

 . ضرألا

 )١( باعيتسالا )١//١14817(« ةباغلا دسأ )١١5 /1(« ةباصإلا )89/1(.



 هلثم دلاخ انث « تلصلا انث ء.نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 17

 نب نامشع انث «يطمرقلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -4
 : لاق ريهظ نب ديسأ نب تباث نب نيسح انث «يميتلا ةحلط نب دمحم انث «ينامثعلا بوقعي

 ريهظ نب ديسأ امهدج نع «تباث امهيبأ نع «تباث تنب ىدعس هتخأ نع اضيأ ينثدحو

 هنإ هللا لوسر اي :ريهظ همع هل لاقف دحأ موي جيد نب عفار هِّيَع هللا لوسر رغصتسا :لاق
 للا لوسر ىلإ همع هب ءاجف ءهتّبل يف مهس هباصأف « هلي هللا لوسر هزاجأف «مار لجر
 نأ تببحأ نإ» : هن هللا لوسر لاقف «مهس هباصأ يخأ نبا نإ [ب /14 /1] :لاقف هلك
 . (ًديهش تام هيف وهو تام نإ هنإف هعدت نأ تببحأ نإو ؛هانجرخأ هجرخن

 «ريهظ نب سنأ نب تباث نب نيسح :لاقف يمازحلا ثيدح نم نيمهاولا ضعب هركذ #
 دقو «سنأ همسا نم ركذ يف ةمجرت هلعجو «ريهظ نب سنأ :لاقف ديسأ مسا يف فحصو
 . امدقم هانركذ

 ينامحلا ىيحي انث «يعداولا نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدح

 يبأ نب ركب وبأ انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «ئرقملا دمحم نب دمحم انثو
 . ح ةبيش

 .ح ةبيش يبأ نب نامثع انث .قاحسإ نب نيسحلا انث .دمحأ نب ناميلس انثدحو

 انث :اولاق هيوهار نب قاحسإ انث .نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 نب ديسأ عمس هنأ  ةمطخ ينب ىلوم  دربألا وبأ انث ءرفعج نب ديمحلا دبع انث «ةماسأ وبأ

 يف ةالص» :لاق هَ يبنلا نع ثدحي ُهليَي يبنلا باحصأ نم ناكو .«يراصنألا ريهظ

 .(ةرمعك ءابق دجسم

 دكا كاكا
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 "”جيدخ نب عفار ىخأ نب ديسأ 57

 اذه هل جرخأو «نيمهاولا ضعب هركذ اذك «دلاخ نب ةمركعو «دهاجم : هنع ىور

 . ريهظ نب ديسأ وهو «هنيعب ثيدحلا

 أبنأ «هيوهار نب قاحسإ انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح 0١

 ريهظ نب ديسأ نأ يموزخملا دلاخ نب ةمركع ينربخأ «جيرج نبا ينثدح «قازرلا دبع

 هيلإ بتك ناورم نأو «ةماميلا ىلع ًالماع ناك هنأ هثدح «ةثراح ينب دحأ مث «يراصنألا

 بتكف ءاهدجو ام ثيح اهب قحأ وهف ةقرس هنم تقرس ًالجر اميأ : هيلإ بتكةيواعم نأ
 نم اهعاتبا يذلا ناك اذإ هنأب ىضق هِي هللا لوسر نأ ناورم ىلإ تبتكف ّيلإ ناورم كلذب

 مث «هقراس عبتا وأ «هنمشب هنم قرس ام ذخأ ءاش نإف ءاهديس ريخف مهتم ريغ اهقرس يذلا

 ةيواعم بتكف «ةيواعم ىلإ ناورم كلذب بتكف « نامثعو رمعو ركب وبأ : دعب كلذب ىضق

 امكيلع تيلو اميف امكيلع تيضق ينكلو «يلع نيبضاقب ديسأ الو تنأ تسل :ناورم ىلإ
 لاق امب تيلو ام يضقأ تسل : تلقف يلإ ةيواعم باتكب ناورم ثعبف «كترمأ ال ذفناف

 '.ةيواعم

 . ريهظ نب ديسأ هبسن «هلثم جيرج نبا نع «ةدابع نب حور هاورو

 جيرج نبا نع «ةدعسم نب دامح نع ءدوعسم يبأ ثيدح نم '' مهولا اذه هاورو *

 هبسن ام ىلع ريهظ نب ديسأ وهو «ةدح ىنلع ةمجرت هلعجو ءاديسأ بسني ملو ءارصتخم
 .ريهظ نب ديسأ هبسن هلثم ةدابع نب حورو . قازرلا دبع

 نب ريضح نب ديسأ نأ دلاخ نب ةمركع نع « جيرج نبا نع « ةفيلخ نب ةذوه هاورو

 :هركذف ةيواعم بتك : لاق هثدح كامس

 .هب ةذوه انث «زيزعلا دبع نب ىاع انث .دمحأ نب ناميلس هانثدح -7

 ىف ةدعسم نب دامح نع «نيلقملا يف هدنسم يف ثيدحلا اذه جرخأ دقف ءدوعسم وبأو

 )١( ةباغلا دسأ )١١7/1(« ةباصإلا )١/ ١77(« تاقثلا )5/ 06(.

 .«مهولا» :هدارم اهلعلو «لصألاب اذكه (؟)



 . ديسأ بسني ملو «ريهظ نب ديسأ ةمجرت

 «ةدعسم نب دامح انث .دوعسم وبأ انث « لهس نب دمحم نع ةعامج هب انثدح 7

 دجو اذإ» :لاق هلي هللا لوسر نأ هثدح اًديسأ نأ دلاخ نب ةمركع نع جيرج نبا نع

 . (هقراس عبتا ءاش نإو ,نمشلاب اهذخأ ءاش نإف ,مهتم ريغ لجرلا دي يف ةقرس لجرلا

5 5+ 5 33 0 

 همني هللا لوسر بحاص ناوفص نب ديسأ ]١18[

 :لوقي سانلا ضعبو «ريمع نب كلملا دبع هنع ةياورلاب درفت «نييزاجحلا ىف دعي

 .[أ /50 ]١/ ناوفص نب ديسأ

 انث «دنجلا نب دمحمو «ضهان نب ةمالس انث «ءالمإ دمحأ نب ناميلس انثدح -6

 نع «ريمع نب كلملا دبع نع «يمشاهلا ميهاربإ نب رمع انث «يناربطلا ديلولا نب ميهاربإ
 ءابوث هوجس هنع هللا يضر ركب وبأ يفوت ال :لاق هيي هللا لوسر بحاص ناوفص نب ديسأ

 بلاط يبأ نب يلع ءاج« هيَ هللا لوسر ضبق مويك سانلا شهدو «ءاكبلاب ةنيدملا تجتراو
 فقو ىتح «ةوبنلا ةفالخخ تعطقنا مويلا :لوقي وهو اًعجرتسم اّيكاب اًعرسم هنع هللا يضر

 اًمالسإ موقلا لوأ تنك ءركب بأ هللا كمحر :لاق مث «ركب وبأ هيف يذلا تيبلا باب ىلع

 مهطوحأو «مالسإلا ىلع مهبدحأو ءءانع مهمظعأو ءائيقي مهرثكأو ءاّنامِإ مهصلخأو

 «بقانم مهمظعأو «ةبحص مهنسحأ ؛هباحصأ ىلع مهنمآو « هيي هللا لوسر ىلع

 ءاّيده هب مههبشأو « هلع هللا لوسر نم مهبرقأو «ةجرد مهعفرأو «قباوس مهرثكأو

 نع هللا كازجف «هدنع مهقثوأو «هيلع مهمركأو «ةلزنم مهفرشأو ءألدو اًقلخو اًنمسو

 . اريخ نيملسملاو هلوسر نعو «مالسإلا

 : ىلاعت هللا لاق ءاّقيدص هللا لوسر كامسف « سانلا هبذك نيح هني هللا لوسر تقّدص

 ءركب ابأ ينعي [7 :رمزلا] 4هب قّدصَو 8 ءادمحم ينعي [77 : رمزلا]4 قدّصلاب ءاجإ»

 )١/ 4٠(. عناق نبا مجعم )١/ ١٠١١(« ةباغلا دسأ «(189 /1) باعيتسالا 200(
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 يف نينثا يناث «ةبحص مركأ «ةدشلا يف هتبحص ءاودعق نيح هعم تنكو ءاولخب نيح هتيسآ

 دترا نيح ةفالخلا نسحأب هتمأ يف هتفلخ ءهركلا نطاومو «ةرجهلا يف هقيفر «لزنملاو راغلا

 .هباحصأ فعض نيح هتيوق «كلبق يبن ةفيلخ همقي مل اًمايق هللا نيدب تمق و« سانلا
 تنكو « هلو هللا لوسر جاهنم تمزلو ءاونهو نيح تضهنو ءاوناكتسا نيح تزربو

 .نيرفاكلا ظيغو «نيقسافلا هركو « نيدساحلا نعطو «نيقفانملا مغرب عزانت مل ءاّقح هتفيلخ

 تنك ءاودهف كوعبتاو ءاوفقو نيح هللا رونب تيضمو ءاولشف نيح رمألاب تمقف
 ءائيقي مهدشأو ءاّقطنم مهبوصأو ءامالك مهلقأو ءاّقوف مهالعأو ءاًنوص مهضفخأ

 :ًالوأ ءابوسعي نيدلل هللاو تنك ءرومألاب مهفرعأو «ًالقع مهنسحأو ءابلق مهعجشأو

 كيلع اوراص ذإ اًميحر اّبأ نينمؤملل تنك ءاوّلف نيح :ًارخآو ءهنع سانلا قرفت نيح
 ترمشو ءاولهمأ ام تيعرو ءاوعاضأ ام تظفحو ءاوفعض اهنعًالاقثأ تلمحف «ًالايع

 تنك ءاوبستحي ملام كب اولانو ءاوبلطام راتوأ تكردأف ءاوعزج ذإ تربصو ءاوعنخ ذإ

 تزرحأو ءاهلئاضفب تبهذ ءاًبصخو اًئيغ نينمؤمللو ءاّبص اًباذع نيرفاكلا ىلع
 .اهقباوس

 ليمجاك تنك « نخحت ملو «كسفن نيجت ملو «كتريصب فعضت ملو كتجح للفت مل

 يف سانلا نمآ « هلع هلع هللا لوسر لاق امك تنك «فجاورلا هليزت الو .فصاوعلا هكرحت ال

 3 هللا رمأ يف اًيوق «كندب يف اًفيعض هني هللا لوسر لاق امكو «كدي تاذو «كتبحص

 نكي مل مث «نينمؤملا دنع ًاليلج «ضرألا يف ًاريفك هللا دنع اًميظع كسفن يف اًعضاوتم
 يوق كدنع ليلذلا «ةداوه كدنع دحأل الو ءهزمغم كيف لئاقل الو ءهزمهم كيف دحأل

 ديعبلاو بيرقلا «قحلا هنم ذخخأت ىتح فيعض كدنع زيزعلا يوقلاو «قحلا هل ذخأت ىتحزيزع
 . مزعو منغ كرمأو «متحو مكح كلوقو «قدصلاو قحلا كنأش ءءاوس كلذ يف كدنع

 تزفو «2"'”ديدش ابعت كدعب نم تبعتأو ءاديعب اًقبس هللاو تقبسو «مالسإلا تبث
 كتبيصم تدهو «ءامسلا يف كتيزر تمظعو ؛ءاكبلا نع تللجف ءانيبم ازوف ريخاب

 نيدلل تنك « ء[ب /”0 ]١/ كلثم هلي آي هللا لوسر دعب نوملسملا راضي ال هللاو «مانألا

 . (ديدش» : لصألا يف )000(



 هللا كقحلأف ءاّمظكو اًظيغ ةظلغ نيقفانملا ىلع ءاّسنأو انصح نيملسمللو ءافهكو ءازع

 نب يلع انث «نسحلا نب دمحم نب ميهاربإ انث :لاق نابح نب دمحم وبأ انثدحو -06

 كلملا دبع نع «يدبعلا صفح وبأ انث «يراصنألا دوعسم نب ىيحي انث «يكشاركلا ىسيع

 . هوحن ناوفص نب ديسأ نع « ريمع نبا

 ليعامسإ نب نيسحلاو «ّئرقملا نيسحلا نب نسحلا انث «نالع نب نسحلا انثدح .157

 رمع نع «يزورملا بعصم نب دمحأ انث ءروصنم نب دمحأ حلاص وبأ انث : الاق «ىضاقلا

 كردأ دقو ناوفص نب ديسأ نع «ريمع نب كلملا ديع نع «يشرقلا دلاخ نب ميهاربإ نبا

 مهلد انث « برح نب ىلع انث ءدواد ىبأ نب هللا دبع انث «نالع نب نسحلا انثدحو .8

 ديسأ نع « ريمع نب كلملا دبع نع « ميهأر بإ نب رمع انث «بشوح نب ماوعلا انث «ديزي نبا

 . هوحن ُهْلِكَ# ىبنلاب ءةبحص هل تناكو «ناوفص نبا

 وهو يودعلا صفح يبأ نع «ماوعلا وبأ ناطقلا نارمعو ءريرضلا رمع وبأ هاورو *

 . ديسأ نع كلملا دبع نع « ميهاربإ نب رمع

 كلملا دبع نع « شايع نب ليعامسإ نع «ميهاربإ نب رمع نع «ةأورلا ضعب هاورو *

 .ريمع نبا

 عام دع
 او مناي

0 
2 

 "'ينزُم هنإ :لاقي , ديسأ[١٠٠١]

 . يراصنألا ديعس نب ىيحي دنع هثيدح «ةباحصلا يف نيرخأتملا ضعب هركذ #

 نب ةلمرح انث «ةبيتق نب سابعلا وبأ انث «يلع نب ميهاربإ نب دمحم هانثئدح ٠

 نب هللا دبع نع «ديعس نب ىيحي نع «ثراحلا نب ورمع ينربخأ «بهو نبا أبنأ « ىيحي

 )١( ةباغلا دسأ )51/١١1١(« ةباصإلا )١/548(.
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 نأ ديرأ موي هلي هللا لوسر تبتأ : لاق هنأ ةئيزم نم لجر نع ءديسأ نع « «ةملس يبأ

 مث ءاّنالث وأ نيترم هيي هللا لوسر هنع ضرعأف «هلأسي نأ ديري ًالجر.هدنع تدجوف هلأسأ

 نم ريخ يهف ةنالف يل سيلأ :تلقف ««اًفاحلِإ لأس دقف لأس مث ةيقوأ هل ناك نم» :لاق

 يناطعأو «يتقان عم هتذخأ هل احفان راصنألا نم لجر يناطعأف ؟اًئيش هلأسأ الف ةيقوأ نمث

 . ةعاسلا ىتح ريخب تلز امف رمت نم اًئيش

 ةمجرت هلعجو «بهو نبا ثيدح نم ثيدحلا اذه مهاولا جرخأ :خيشلا لاق *

 . ةمجرتلا هيلع ىنب يذلا ديسأ طقسأو

 "”يراصنألا عوُبْرَي نب ديسأ[7١]

 . ةماميلاب دهشتسا

 نب دمحم انث .رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «ىباطخلا قوراف انثدح ١

 نم راصنألا نم ةماميلا موي دهشتساو : لاق باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف

 . عوبري نب ديسأ : ةدعاس ىنب

010 2 
 2 071 2 5 بن

 "”يراصنألا ةرمع وبأآأ 76]

 « نصحم نب ورمع نب رشب : ليقو «كلام نب ديسأ :ليقف .همسا يف فلتخم

 ءراجنلا نب نزام ينب نم نصحم نب ورمع :لاقيو « نصحم نب ورمع نب ةبلعث : ليقو

 يبأ نب نمحرلا دبع نع «بطنح نب هللا دبع نب بلطملا نع ؛يرهزلا دنع هثيدح

 )١( ةياغلا دسأ )١/ ١١5(« ةباصإلا )١/ 09(.
 عناق نبا (؟) )١/ 86(« /5)دسألا  71٠ةباصإلا )5/١51١(. .ورمع يبأ نب نمحرلا دبع وأ :لاقو

 . ريشب همسا : ليقو
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 ا اضاإ ىكلا يف هرتذ ىلع ينأ . هللَي يبنلا ةوبن لئالد يف هيبأ نع ةرمع

0 
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 ""يلجبلا يرسل ورك نب دسأ 17+

 . يرسقلا هللا دبع نب دلاخ دج هنإ :لاقيو «نييماشلا ىف هدادع

2 7 

 ناميلس انث ء.يروصلا مي ميهاربإ نب دمحم رماعوبأ انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح كح

 بيبح نب رجاهملا نع «رذنملا نب ةأطرأ نع «ديلولا نب ةيقب انث «.يقشمدلا نمحرلا دبع نبا

 ةنجلا لخدت ال ءزرك نب دسأ ايو : هَ هللا لوسر يل لاق :لاق زرك نب دسأ نع «يدييبزلا

 هللا يناقالتي نأ الإ ءانأ الو» :لاق ؟ هللا لوسر اي تنأ الو :تلق ؛هللا ةمحرب نكلو لمعب

 .[أ ]15/١/ (ةمحرب هنم-هللا يندمغتي وأ

 نع «بيبح نب ةرمض نع «ةأطرأ نع «ةيقب نع «يرئابخلا ةملس نب ناميلس هاور *
 ع

 .دسأ

 «ينارهزلا عيبرلا وبأ انث ءرفز نب يلع نب نسحلا انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح

 هللا دبع نب دلاخ نع «طسوأ نب ليعامسإ نع «قاحسإ يبأ نب سنوي انث «ةبيتق نب مّلَس انث
 تاحئتي امك هاياطخ هنع تاحت ضيرملا نإ» :لوقي ُهّتِيَق يبنلا عمس زرك نب دسأ هدج نع

 .«(رجشلا قرو

 انث «مركم نب ةبقع انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح 5
 : هب ملس

 3 م 4
2 

 (”لدليوخ نب دسأو [١؟4] ظ
 نع كامس :دنع هثيدح نأ نيرخأتملا ضعب ركذ ٠ هلي يبنلا ةجوز ةجيدخ بيسن ت4

 )١( باعيتسالا )١/ 5/١(« دسألا )١/ 80 (« ةباصإلا )١/ »"( .,

 باعيتسالا (؟) )١/ "ا/ا١(« ةباصإلا «(84/1) دسألا )1/ 77 .
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 '"”ةيعس نب دسأو ,ديبع نب دسأو ©51176]

 . سابع نبا نع ريسفتلا يف ركذ امهل «باتكلا لهأ ةملسم نم

 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح -.06

 وأ «ةمركع نع ءدمحم يبأ نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث

 «ةيعس نب ةبلعثو «مالس نب هللا دبع ملسأ امل :لاق سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع

 هيف اوبغرو اوقدصو اونمآف دوهي نم مهعم ملسأ نممو «ةيعس نب دسأو ديبع نب دسأو

 : لجو زع هللا لزنأف ؛انرارش الإ هعبت الو دمحمب نمآ ام : رفكلا لهأو دوهيلا رابحأ تلاق

 .ةيآلا [١١:نارمع لآ]# . . . ةمئاق ةّمُأ باتكلا لهأ نم ءاوس اوسيل

00 

 "”ىعازخلا ثوغي دبع نب فلخ نب دوسألا ]

 .هنم عمسو سانلا عيابي هدهنشو ُهلْكَع يبنلا كردأ 6

 انث « هللا دبع نب ميهاربإ انث :اولاق ناميلسو قورافو «نسحلا نب بيبح انئدح 5

 دوسألا نب دمحم نأ ميثخ نب نامثع نب هللا دبع ينربخأ : لاق جيرج نبا نع ءمصاع وبأ

 نرقو .ةلقصم نرق دنع سانلا عيابي ُهّْنلَع يبنلا رضح دوسألا هابأ نأ هربخأ «فلخ نبا

 هنم ربدأ امو « سابع نبا راد ىلع هنم لبقأ ام يذلا وهو «ةمامث يبأ تويب يلي امم ةلقصم

 لاجرلا هءاجف «سانلا عيابي ُهلكَم يبنلا تيأرف :دوسألا لاق ءاهلوح امو ةرمس نبا راد ىلع

 :لاق ؟ةداهشلا امو :تلق «ةداهشلاو مالسإلا ىلع هوعيابف «رابكلاو راغصلاو ءاسنلاو

 .هللا لوسر دمحم نأو « هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : لاق دوسألا نب دمحم ىنربخأف

 )١( باعيتسالا )١/١17/5(« الأسد)١/ 86(.« ةباصإلا )77/1١( .

 باعيتسالا (؟) )١18١/١(, الأسد)٠١7/1١(« ةباصإلا )١/57(.



 . جيرج نبا نع سانلاو «قازرلا دبع هاور *

1 
 كح

 دسأ نب دليوخ نب لفت نب دوسألا ]

 "0يّصُق نب ىزُعلا دبع نبا

 2 ل 2 ل 2 6

 ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع « هللا دبع نب دايز انث ءفسوي نب ميهاربإ انث .باجنم

 دليوخ نب لفون نب دوسألا : يشاجنلا راوج ىلإ نيملسملا نم ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه نم
 . ىزعلا دبع نب دسأ نبا

 0 اذ
 ل انزف ع 0 2 عب

 "”يدعسلا هللا دبع وبأ عيرّس نب دوسألا ]١74[
 هلياإَص

 لي هنيَع هللا لوسر عم ازغو «ةرصبلاب صق نم لوأو «لمجلا موي لتقو ًارعاش ناك

 . تاوزغ عبرأ

 دوسألاوهو . ةركب يبأ نب نمحرلا دبعو « سيق نب فنحألاو نسحلا دنع هثيدح *

 دابع نب ريبج نب عيرس : ليقو «ديبع نب ةرم نب «لازنلا نب دابع نب ريمح نب عيرس نبا
 .[ب/55/1]

 :دنسأ اممف ©

 انث يلع نب مصاع انث « ىسودسلا صفح نب رمع انث « نسحلا نب بيبح انثدح -

 الأ هللا لوسر اي : عيرس نب دوسألا لاق :لاق نسحلا نع «ينزملا هللا دبع نب "”ركب نب هللا دبع

 .(«دمحلا بحي كبر نإ» :لاقف ؟لجو زع ىبر اهب تذمح دماحم كدشنأ

 يف ديبع نب ورمعو «ةلاضف نب كرابمو .بهشألا وبأو «ديبع نب سنوي هاور *

 )١( باعيتسالا )5١(« الأسد)١/3١5(« ةباصإلا )557/1(.

 ةباصإلا (١/57١٠)دسألا .(55) باعيتسالا (؟) )54/1١(.

 )( يناربطلا :رظنا . لصألا يف طشك )708/1(.



 5 08 ةباحصلا ةفرعم

 نسحلا نع «نيرخآ

 .دوسألا نع «ةركب يبأ نب نمحرلا دبع هاورو *

 . ح نافع انث ءدوعسم وبأ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح -4

 . ح يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انث «ناسيك دمحم نب نسحلا انثو

 انث :الاق لاهنم نب جاجح انث :الاق ملسم وبأ انث :الاق قورافو «بيبح انثدحو

 عيرس نب دوسألا نع «ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نع «ديز نب يلع نع «ةملس نب دامح

 نإ» :لاقف «كتركذو كتحدتماو يبر تحدتما ينإ :تلقف هيي هللا لوسر تيتأ :لاق

 .(ينتركذ ام عدو ,كبر هب تحدتما ام تاهف ,حدملا بحي لجو زع كبر

 : هلع هللا لوسر لاقف علصأ لاوط لجر نذأتساف «هدشنأ تلعجف هثيدح يف جاجح داز

 مث .ملكتف هلي يبنلا ينتكسف ءاج مث هتدشنأف جرخ مث «ةعاس ملكتف لخدف ««تكسا»

 : لاقف ؟هل ينّكسا يذلا اذه نم ! هللا لوسر اي :تلقف ءاّنالث وأ «نيترم كلذ لعفف جرخ

 . (لطابلا بحي ال لجر اذه رمع اذهو»

 . ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نع «يرهزلا هاور *

 «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث :اولاق «ةعامج ىف دمحأ نب ناميلس هانثدح

 يبأ نب نمحرلا دبع نع «يرهزلا نع دعس نب ميهاربإ انث .يدعسلا راكب نب رمعم انث

 « هللا يبن اي : تلقف هلل ام هللا يبن ىلع تمدق : لاق يميمتلا عيرس نب دوسألا نع «ةركب

 لجو زع هللا ىلع تينثأ ام امأ» :لاق كتحدمو «لجو زع هللا ىلع هيف تينثأ ارعش تلق دق ىنإ

 ««كسمأ» : ىل لاقف ىنقأ لاوط لجر لخدف دشنأ تلعجف .(هعدف ىنتحدم امو .هتاهف

 جرخ املف ««كسمأ» : يل لاقف داع نأ ثبلأ ملف هدشنأ تلعجف «(«تاه» : لاق جرخ املف

 جرخ اذإو «ءكسمأ : تلق لخد اذإ يذلا هللا لوسر اياذه نم :تلقف .«تاه» :لاق

 .ح نايفس نب ب نسعملا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 41١

 : الاق ىسجررساملا نيسحلا نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ انثدحو



 ١ سيق نب فنحألا نع ةداتق نع « يبأ ينثدح «ماشه نب ذاعم ابنأ «هيوهار نب قاحسإ انث

 .مصأ لجر : ةمايقلا موي نوجتحي ةعبرأ» :لاق هلي هللا لوسر نع « عيرس نب دوسألا نع
 ءاج دق بر اي :لوقيف مصألا امأف :ةرتفلا يف تام لجرو مره لجرو ,قمحأ لجرو
 امأو «لقعأ امو مالسإلا ءاج دق بر :لوقيف مرهلا امأو ءاًئيش عمسأ ال انأو مالسإلا
 دقل : لوقيف قمحألا امأو . لوسر كل يناتأ ام .بر اي : لوقيف ةرتفلا يف تام يذلا

 مهيلإ لسريف ,هنعيطيل مهقيثاوم ذخأيف ,رعبلاب يننوفذخي نايبصلاو مالسإلا ءاج
 اًدرب مهيلع تناكل هولخد ول هديب يسفن يذلاوف :لاق ؛رانلا اولخدا نأ ًالوسر

 . (اًمالسو

1 0 
0 2 

 '"”يبراحملا مرصأ نب دوسأو ]

 . نييماشلا يف دعي ل

 ورمع نب فلخ انث «يضاقلا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح 5

  باهولا دبع نع «ديزي نب دلاخ نع «نيعأ نب ىسوم انث «ناميلس نب ىفاعم انث «يربكعلا

 هللا لوسر اي :تلق :لاق مرصأ نب دوسأ نع «بيبح نب ناميلس نع  تخب نبا ينعي

 : لاق ؟يناسل كلمأ مل اذإ كلمأ امف :تلق :لاق « "”كناسل كلمت له» :لاق «ينصوأ

 الإ كئاسلب لقت الف» :لاق ؟يدي كلمأ مل اذإ كلمأ امف :تلق :لاق (؟كدي كلمت لهف»

 . بيبح نب ناميلس نع « ىلع نب هللا ديبع نع هللا دبع نب ةقدص هاورو #

 انث [أ ]١1//51/ :لاق ىسدقملا دوعسم نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 ناميلس نع «ىشرقلا ىلع نب هللا ديبع نع « هللا دبع نب ةقدص انث «ةملس ىبأ نب ورمع

 « هللا لوسر اي :تلق :لاق يبراحملا مرصأ نب دوسأ ينثدح :لاق يبراحملا بيبح نبا

 )١( باعيتسالا )١1/187(« الأسد)44/1١(.« ةباصإلا )41/1(.

 لصألا يف ةرركم (؟) .



 قفز ةباحصلا ةفرعم

 5 ش ا

 كلمت» :لاق؟يدي كلمأ مل اذإ كلمأ اذامف :تلق (؟كدي كلمت) :لاق « ينصوأ

 الو ءريخ ىلإ الإ كدي طسبت ال» :لاق ؟يناسل كلمأ مل اذإ كلمأ اذامف : تلق (؟ كناسل

 .«اًفورعم الإ كناسلب لقت

 كم اح
 2 0 نل ذب هذين

3 : 500.06() 
 ''ةرهز نب فانم دبع نب بهو نب دوسألاو 2 ]

 . هَ هللا لوسر لاخ

 ديمح وبأ ينثدح «نايفس نب دامح نب دمحأ ينثدح «يحلطلا ركب وبأ انثدح .-5

 « هَ هللا لوسر لاخ بهو نب دوسألا هيبأ نع ءدوسألا نب بهو نع «ملسأ نب ديز نع «ديعم

 .(هقح ريغب هيخأ ضرع ىف ءرملا طابتعا ابرلا ىبرأ» :لاق هِي هللا لوسر نأ

 يبأ نع «ديمح نب مثيهلا نع «ةملس يبأ نب ورمع نع «نيعأ نب ركب وبأ هاور #

 ىلع تلخد :لاق دوسألا نب بهو نع « ءملسأ نب , ديز نع « ناليغ نب صفح ديعم

 .هوحن ركذف «(«ابرلا نم ءيشب كئبنأ الأ» : لاقف ِهْلِيَي هلع هللا لوسر

 حني يب حدو د2 ها د؟

 ”يملسألا ىعازخ نب دوسألا ]١[

 .دوسألا نب , ىعازخ : ليقو «قيقحلا يبأ نب ب مالس ةلتق دحأ « مهئافلح نم

 رفعج وبأ انث «ينارحلا بيعش وبأ انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .-65

 نب ملسم نب دمحم ينثدح :لاق « قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «يليفثلا

 يبأ نبا لتق يف هي هللا لوسر اونذأتسا نم ةيمست يف بعك نب هللا ديبع نع «باهش

 . دوسألا نب ىعازخ :يرهزلا لاق اذك «ملسأ نم مهل فيلح دوسألا نب ىعازخ : قيقحلا

 4 ل

 )١( باعيتسالا )١87/1١(« والأسد) »25١7/1١ةباصإلاو )55/1(.

 ديرجتلا «(١1/١١23)دسألا (؟) )١/١18(« ةباصإلا )١/ 57(.



 . هلثم يرهزلا نع «رمعم هأآورو *

 . ىعازخ نب دوسأ : قاحسإ نب دمحم نع ءريكب نب سنوي لاقو #

 "”دوسألا ىبأ نب دوسأو ]*"١[

 . هلع يبنلا كردأ .لوهجم

 .ريكب نب سنوي نع «نيمهاولا ضعب هركذ اميف هثيدح

 . نب سنوي انث .حلاص نب نمحرلا دبع انث « عينم نبا انث «يرصرصلا هانربخأ 71

 هللَع هللا لوسر بكر :لاق هيبأ نع «يدهنلا دوسألا نبا نع ءرهزألا نب ةسبنع نع ءريكب
 :لاقف هلجر عبصأ بيصأف «راغلا ىلإ

 «ةناوع وبأو «ةنييع نباو «ةبعشو «يروشلا هاورام ثيدحلا اذه حيحصو *

 : لاق يلجبلا بدنج نع «سيق نب دوسألا نع «حلاص انبا يلعو «نسحلاو «ليئارسإو

 . هلثم . . . :لاقف هعبصأ تيمدف راغلا يف ُهّْْكَ# يبنلا عم تنك

 9و كم . نزف 00 3 . 2 ع

 "9ىماميلا هللا ديبع نب دوسأ[ "1]

 .ةداتق نع «نزح نب قعصلا نع يكذوبتلا هركذ

2 0 0 
7 07 

 .(51/1) ةباصإلا «(719 /1) ديناسملا عماج «(48/1) دسألا 2000(

 (هللا دبع) نب دوسأ مهدنعو )187/١(2 باعيتسالا «(56 )١/ ةباصإلا )١/ 3١6«(« ةباغلا دسأ (؟)



 0 533 ةباحصلا ةفرعم

0-2 9 
 "”يراصنألا ديز نب دوسأو |"

 .يردب ال

 نب دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح -

 ينب نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف

 .[ب /1//737] منغ نب ديبع نب ةبلعث نب ديز نب دوسأ :ةملس ينب نم جرزخلا
5 50 
53 5 

 "”يركشيلا دوسأ نب ةعيبر نب دوسأ ]١5[

 . ةرصبلا بارعأ نم

 انث «.قوزرم نب دمحم نب دمحم نع «ىناجرج لا ىسوم نب نارمع ثدح

 ال

 ينب نم لجر  ةيابع نبا وأ ةيابع ىنثدح «يدايإلا ديبع نب ثراحلا انث ءيوافطلا صفح

 الأر :لاقف اًبيطخ ماق ةكم حتف امل هتيَم يبنلا نأ يركشيلا دوسأ نب ةعيبر نب دوسأ نع ةبلعت

 .«ةنادسلاو ةياقسلا الإ يمدق تحت اهريغو ةيلهاجلا ءامد نإ

 ١" © خب

 "'يعوبريلا ةبلعث نب دوسأ 57]

 . (هسفن ىلع الإ ناج ينجي الو : لوقي هعمس « عاولا ةجح يف ُهّْْكَع 2 يبنلا دهش

5 6 3 

 . ةباحصلا نم ةفوكلا لزن نميف يدقاولا دعس نب دمحم هركذ

 2 00 تو

 )١( باغيتسالا )١/ *١87(« دسألا )1١/ *3١(« ةباصإلا )١/ 55(.
 دسألا (؟) )٠١7/1(« ةباصإلا «(755 /1)ديناسملا عماج )١/ 45(.

 )*( الأسد)١/ 223٠١((« باعيتسالا )١87/1١(« ةباصإلا )57/1(.



 ©دليوُخ نب َيِرَتْحَبلا نب دوسألاو ]١8[
 . ةباحصلا يف يراخبلا هركذ « هك يبنلا لأس

 نع «ةناوع ىبأ نع دامح نب ىيحي نع «كردم نب نسحلا نع هثيلح ركذ 8

 نأ يرجأل ٌمظعأ «هللا لوسر اي :لاق يرتخبلا نب دوسألا مزاح وبأ ينثدح «كلام يبأ

 2 5 نام مام دب

 «”فوع دبع نب فوع نب دوسألاو 1

 اهب هلو ةنيدملاب تامف نيصحو وه حتفلا موي ملسأ ,ءفوع نب نمحرلا دبع وخأ

 . يدقاولا دعس نب دمحم هركذ .راد

 نقف تي حد دامو مام مل

 ””يركبلا نارمع نب دوسألاو ]

 . هلع يبنلا ىلع دفو ءدوسألا نب نارمع : ليقو «لئاو نب ركب نم

 نع .يدهنلا ةرسيم نع «سيق يبأ نب ورمع نع ملس نب ماكح : دنع هئيلح

3 
25 

 (يشبحلا دوسألاو 4]

 .ناولألاو روصلا نع هلي يبنلا لأسي يذلا

 نام هع
 ا اح

 )١( باعيتسالا )١/ ١8٠١(« الأسد)44/1١( ةباصإلا )١/437(.

 باعيتسالا «(١7/1١3)دسألا (؟) )١18٠/١(« ةباصإلا )50/1(.

 )9( باعيتسالا )١85 /1١(« دسألا )٠١6 /1 (, ةباصإلا )١/40(.

 ١٠١١(. /9) ةباغلا دسأ (5)



 3 سدس رك ع1 ةباحصلا ةفرعم

 رامع نب دمحم انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح. ١

 لجر ءاج :لاق رمع نبا نع ءاطع نع «ةبتع نب بويأ نع « ملاس نب فيفع انث «يلصوملا
 لوسر اي :لاقف ««مهفتساو لس» : هلع يبنلا هل لاقف هلأسيل هِي هللا لوسر ىلإ ةشبحلا نم

 تلمعو هب تنمآ ام لثم تنمآ نإ تيأرفأ «ةوبنلاو «ناولألاو ءروصلاب انيلع متلضف هللا

 يذلاو» : هلم يبنلا لاق مث .ء(معن» :لاق ؟ةنجلا يف كعم نئاكل ينإ هب تلمع ام لثم

 .(ماع فلأ ةريسم نم ةنجلا يف دوسألا ضايب ىريل هنإ .هديب يسفن

 : لاق نمو هللا دنع دهع اهب هل ناك هللا الإ هلإ ال : لاق نم» : هَ هللا لوسر لاق مث

 لاقف .(ةنسح فلأ نورشعو عبرأو ,ةنسح فلأ ةئام هل بتُك هدمحبو هللا ناحبس

 موي يتأيل لجرلا نإ» : هلي هللا لوسر لاقف ؟ هللا لوسر اي اذه دعب كلهي فيك :لجر

 ذفنتسي نأ داكيف هللا معن وأ :ةمعنلا موقتف هلقثأل لبج ىلع عضو ول ,لمعلاب ةمايقلا

 .(هتمحرب هللا لواطتي نأ الإ .هلك كلذ

 ىلإ[ ناسنإلا] © ... ٍرهّدلا َنَم نيح ناسنإلا ىَلَع ئتأ له )» : ةروسلا هذه تلزنو

 .[ :ناسنإلا] © اريب ربك اكلم ٠ : هلوق

 .«معن» : هلع يبنلا لاقف ؟ةنجلا يف كانيع ىرت ام ''نايرتل ينيع نإو : يشبحلا لاق

 . هديب هترفح يف هيلدي هلي هللا لوسر تيأر دقل : رمع نبا لاق . هسفن تضاف ىتح ىكبتساف

 "”ينانكلا ةماطخ نب دوسألاو 24]

 .[1/58/1] ةماطخ نب ريهز وخأ « ع يبنلا كردأ

 ةءاطخلا نيريهز جوخ : لاق هدج نبع هيبأ نع :ةلاك ينب م ةماطخ نيدوسألا نيرضنا

 اهيمحن انك ىمح انل نإ :لاق مث .هلوسربو هللاب نمآف هلي هللا لوسر ىلع مدق ىتح اًدفاو

 . (3/1"47) يناربطلا :رظنا ءأطخ وهو ءاهرخآ يف ءاي ةدايزب «ينايرتل" :لصألا يف (1)
 .(47 )١/ ةباصإلا )١18/1(« ديرجتلا )١١١/1(« ةباغلا دسأ (؟)



 .هلوطب دوسألا مالسإ ركذ مث ءانل محاف «ةيلهاجلا يف

 ”يناميلا يدسألا كلام نب دوسألا ]*١8

 لع ينلا ىلع ناجردملا وشو وه دلو

 ت0 7 يك 2 5-0

 يأ يشدح لام بناجر دخلا نب ءزج نب ومسرلا دبع نب ءزج ني مشاه نب دمحم

 انأ تمدق :لاق ناجردحلا نع «ناجردحلا نب ءزج يبأ ينثدح :لاق هدج نع «هيبأ نع

 امدخ دق دوسألاو ءزج ناكو «هانقدصو هب انمآف . هيي هللا لوسر ىلع دوسألا يخأو

 . هابحصو هَ هللا لوسر

 . يلمرلا قاحسإ هب درفت #

 تي تل 23 مام أ

 "”ضيبأ ُهنِلَم يبنلا هامس يذلا دوسألاو ]

 نع «ةعيهل نبل انث «يبأ ينثدح «نامثع نب ىبحي انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 4

 دوسأ همسا ُهّلَق يبنلا باحصأ نم لجر ناك : لاق دعس نب لهس نع ؛ةداوس نب ركب

 . ضييبأ هِي هلع هللا لوسر هامسف

 :ةعيهل نبا نع « بهو نبا هاور *

 بهو نبا انث .ةلمرح انث «نايفس نب نسحملا انث .«نادمح نب ورمع وبأ انثدح 065

 .(45/1) ةباصإلا )١/ 3١(« ديرجتلا )١١7/1(« ةباغلا دسأ )00(
 . (1//81) ةباصإلا ((1/1) ديرجتلا )7١8/1(« ةباغلا دسأ )١(



 رك ةباحصلا ةفرعم
 ل 20 لم

 "”يسودتسلا ميوع نب دوسألاو ]5 ١

 دوسألا نع يسودسلا ملسم نب رماع نب بيبح نع نيرق نب يلع :هثيدح ىور 6

 ناموي ةرحلل» :لاقف ؟ةمألاو ةرحلا نيب عمجلا نع هلي هللا لوسر تلأس :لاق ميوع نبا

 .(موي ةمأللو

0 
2 2 2 9 600 

 رارع نب ناوفص نب مزاح نب دوسألاا 1] 220

 .ىراخب لزن

 ىملسلا ورمع نب ىلع نب دمحأ انث .هدئاوف يف ميهاربإ نب دمحم انثدح 71

 . ح رضنلا نب ريجب ان «ىبأ ىنثدح «هيومح نب دمحم نب رهاط انث «يراخبلا

 نب دمحم نب رهاط انث «يراخبلا يرسلا نب لهس انث ءقاحسإ نب هللا دبعوبأ انثدحو

 ليمج ابأ تعمس ءرضنلا نب ريجب دمحأ وبأ انث :الاق ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحمو (هيومح

 «نمسلا عم رمتلا ذخأي ناكف «نانسأ همف يف نكي ملو «نمسلا عم رمتلا لكأي ناكو

 هتعمسف :لاق « لُك : يل لوقيو هرجح يف رمتلا لعجي ناكو .هعلتبيف همف ىف هلعجيف

 ؟كاتآ مكو : لئسف «ةنس نيثالث نبا انأو هتيم هللا لوسر عم ةيبيدحلا ةوزغ تدهش :لوقي

 .هيدي ىلع دقعو «ةثامو نوسمخو سمخ :لاقف

 . ىراخب ىرق نم ةيرق ىف اًنذؤم ناك اذه ليمج وبأو :لاق

 . ةنس ةرشع تس نبا انأو ةيبيدحلا ةوزغ تدهش :لاق هنأ الإ « ميهاربإ نب دمحم ظفل

 . هدئاوف نم سماخلا ىف هانثدح : خيشلا لاق

 نام 2
 2725 ل 5ك هر

 )١( ةباغلا دسأ )١٠١5/5(« ديرجتلا )١/ 5١(« ةباصإلا )57/1(.

 ةباغلا دسأ (؟) )1/  223٠٠١ةباصإلا «(7371 /1) ديناسملا عماج )47/1(.



 دعسأ همسا نم

 (0ةرارز نب دعسأ[١

 . راجنلا نب كلام نب منغ نب ةبلعث نب ديبع نب سّدع نبا

 «ءابقنلا دحأ «[ب /78 ]١1/ ةرجهلا نم ىدحإ ةنس ُهَّلكَع يبنلا دهع ىلع ردب لبق يفوت 0

 لاقي هقْلَح يف ةّلع هتذخأ مث ءاهنم هَ هللا لوسر هاوكف ةكوشلا هب تناك «ةدعاس ينب بيقن

 «ةمامأ ابأ : ىنكي .,تامضخلا عيقب يف ةنيدملاب عمج نم لوأ ناكو ءاهنم تامف ةحبذلا :اهل

 .ردب لبق كلذو « عيقبلاب نفد نم لوأو « للي هللا لوسر هيلع ىلص نم لوأو

 ينثدح « ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث «دمحم نب رفعج نب دمحم انثدح 17

 كلملا دبع نعو «يبعشلا نع «يعيبسلا قاحسإ يبأ نع راسي نب ميهاربإ نب دمحم انث «يبأ

 يخأ نب هللا دبع نب دمحمو «بلاط يبأ نب ليقع نع «رمع نب هللا دبع نع « ريمع نبا

 ءابقتنلا ملكي وهو ُهْلكَع يبنلاب رم بلطملا دبع نب سابعلا نأ يرهزلا نع «يرهزلا
 سوألا رشعم اي : مهل لاق مث هتلحار لقعو لزنف « ُهّلِكَع يبنلا توص فرعف «هنوملكيو

 هب متنمآو .هومتقدص دق متنك نإف «يلإ سانلا بحأ وهو «يخأ نبا اذه «جرزخلاو

 الو .هولذخت الو «يسفن هب نئمطت اًقثوم مكيلع ذخآ نأ ديرأ ينإف «مكعم هجارخإ متدرأو

 ةرارز نب دعسأ لاقف «هيلع مهركم نمآ الو ءودع هل مهو «دوهيلا مكناريج نإف «هودعت

 هبجنلف انل نذئا « هللا لوسر اي :هباحصأو دعسأ هيلع مهتا نيح سابعلا لوق هيلع قشو

 . كب اًناميِإو كايإ انتباجإل اًقيدصت الإ هركت امم ءيشب نيضرعتم الو «كردصب نينشخم ريغ

 : هلع يبنلا ىلع لبقأو «ةرارز نب دعسأ لاقف ««نيمهتم ريغ هوبيجأ» : هلع هللا لوسر لاقف

 ةوعد ىلإ مويلا انتوعد دقو «ةدش نإو «نيل نإ «ًاليبس ةوعد لكل نإ « هللا لو سراي
 ةبثر كلتو «كنيد ىلع كعابتاو اننيد كرت ىلإ انتوعد «مهيلع ةرعوتم سانلل ةمجهتم
 ماحرألاو راوجلا نم سانلا نيبو اننيب ام عطق ىلإ انتوعدو «كلذ ىلإ كانبجأف «ةبعص

 زع راد يف ةعامج نحنو انتوعدو «كلذ ىلإ كانبجأف «ةبعص ةبتر كلتو «ديعبلاو بيرقلا

 .(9 4 /1) ةباصإلا «(87/1) دسألا «(11/8 /1) باعيتسالا (1)



 ةباحصلا ةفرعم

 .همامعأ هملسأو ءهموق هورفأ دق انريغ نم ًالجر انيلع '"سأري نأ دحأ انيف عمطي ال ةعنمو

 مزع نم الإ «سانلا دنع ةهوركم بترلا ءالؤه لكو «كلذ ىلإ كانبجأف ةبعص ةبتر كلتو
 انرودصو انتنسلأب كلذ ىلإ كانبجأ دقو ءاهبقاوع يف ريخلا سمتلاو «هدشر ىلع هل هللا

 «كبرو انبر هللا عيابنو «كلذ ىلع كعيابن « ءانبولق يف تبثت ةفرعم ءاًقيدصتو هب تئج امب انا

 انسفنأ هنم عنمت ام كعنغ «كدي نود انيديأو «كمد نود انؤامدو ءانيديأ قوف هللادي

 هب نحنو ردغن هللابف ردغن نإو «دعسأ هب نحنو يفن هللف كلذب يفن نإف ءانءاسنو انءانبأو

 بلطملا دبع نب سابعلا ىلع لبقأ مث «ناعتسملا هللاو « هللا لوسر ايانم قدصلا اذه «ىقشأ

 «كلذب تدرأ امب ملعأ هللاف هي يبنلا نود لوقلاب انل ضرتعملا اهيأ تنأ امأو :لاقف ههجوب

 اذو ديعبلاو بيرقلا '"”انعطق دق نحنف «كيلإ سانلا بحأ هنأو «كيخأ نبا هنأ تركذ

 هبشي ال هب ءاج ام نأو «باذكب سيل هدنع نم هلسرأ هِي هللا لوسر هنأ دهشنو «محرلا

 ال ةلصخ هذهف ءانقيثاوم ذحخأت ىتح هرمأ يف انيلإ نئمطت ال كنأ تركذ امأو ءرشبلا مالك

 اي :لاقف هني ا يلا ىلإ تفتلا مث تعش ام ذخف « لي هللا لوسرل دحأ ىلع '”اهدرت

 ّط رتشأ» : ُهنْكَع يبنلا لاقف ٠ «تئش ام كبرل طرتش و تعش ام كسفنل ذخ « هللا لوسر

 ل وصفت ام يتوعد نأ يسفلو ايش هب اوكرشت الو هودجعت نأ لجو زع ير
 .[أ /59/1] هللا لوسر اي كل كلذف :اولاق ««مكءاسنو , مكءائبأو ,مكسفنأ

 رمعم ان «قازرلا دمع أمن «ميهاريإ نب قاحسإ انث «دمحأ نب نامياس ادم 1184

 نب دعسأ «راصنألا نم مهلك ءابقنلا :لاق رباج نع رباج نبا نع ؛نامثع نب '*”مارح نع

 .راجنلا ينب نم ةرارز

 نب ديعس انث «يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 8

 لهس نبا ةمامأ يبأ نب دمحم ينثدح «قاحسإ نب دمحم انث «يبأ ينثدح « يومألا ىيحي

 بهذ امدعب يبأ دئاق تنك :لاق هربخأ «بعك نب نمحرلا دبع نأ هيبأ نع «فينح نبا

 ىهبأ اي :تلقف «ةرارز نب دعسأ ىلع هللا ةمحر :لاق الإ ةعمجلاب ناذألا عمسي ال ناكف «هرصب

 )١( 708ص فنصملل «ةوبنلا لئالد» نم حيحصتلاو «سؤرن» : لصألا يف .

 )١١9/5(. دمحأ دنسم ىف امك تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «انطق» لصألا ىف (0)

 . 704 ص فنصملل «ةوبنلا لئالد» نم بيوصتلاو (اهرث) : لصألا ىف ةرف

 ]١١7[. ريضح نب ديسأ ةمجرت يف مدقت دق ثيدحلاو لصألاب طشك (4)



 «تامضخلا :هل لاقي عيقب يف ةضايب ينب ةرح نم مزه يف ةنيدملاب ةعمجلا انل عّمَج نم
 . الجر نوعبرأ :لاق ؟ذئموي متنأ مكو :* تلق

 ةبعش انث «قوزرم نب ورمع انث ءيضاقلا فسوي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 عجو هباصأ ةمامأ ابأ نأ يمع ينثدح :لاق ةرارز نب دعسأ نب نمحرلا دبع نب دمحم نع

 «اًرذع ةمامأ يبأ يف نغلبأل وأ نيلبأل» : هيي هللا لوسر لاقف «حبذلا ةنيدملا لهأ هيمسي

 نع عفد الأ :لوقي ”دوهيلل ءوس ةتيم» : ُهَِيَي هللا لوسر لاقف «تامف هديب هاوكو

 . «اًميش هللا نم يسفنل الو هل كلمأ امو ,هبحاص

 نب حابر انت «متاح نب نوراه انث «ريرج نب دمحم انث «رفعج نب دلخم انثدح ١

 نع «صالقم نب هللا دبع نع «صالقم نب لاله نع «رمحألا رفعج نع «يدسألا دلاخ
 ىلإ يب يرسأ امل» :لوقي ُهنْقَع يبنلا تعمس : لاق هيبأ نع «ةرارز نب دعسأ نب هللا دبع

 رغلا دئاقو «نيملسملا ديسو «نيقتملا مامإ هنأ :لاصخ ثالث يلع يف ىلإ ىحوأ ءامسلا

 . (نيلجحلا

 "”ىلهشألا ةمالس نب دعسأو ]١58[

 نب دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح 7

 ينب نم رسجلا موي دهشتسا نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع « حيلف

 ةمالس نب دعسأ :ءاروعز ينب نم لهشألا دبع

 دنسمو )754/١(« يناربطلا مجعم :رظنا .تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «دوهيلا» : لصألا يف )١(

 . (7497)هجام نباو «(9/754) ةبيش يبأ نبا
 . (70 /1) ةباصإلا )١/ ١6(« ديرجتلا «(1//١817)دسألا (؟)



 ةباحصلا ةفرعم

 ©0يراصنألا ناذول نب ةثراح نب دعسأو ]44 ١[

 .٠ رسجلا موي دهشتس ام

 انث .قاحسإ نب دمحم انث «نوراه نب نسحلا انث «دمحأ نب ناميلس انثدح _ 97*

 رسجلا موي دهشتسا نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع « حيلف نب دمحم

 .ناذول نب ةثراح نب دعسأ : ةدعاس ىنب نم راصنألا نم

 ىف حيف ح3 4 0 .:

 "”يراصنألا بهاو نب فينح نب لهس نب دعسأو [ ] ١6٠

 هب ينأو « هلم يبنلا ةايح يف دلو «نييندملا يف دعي «ةئام ةنس يفوت «ةمامأ ابأ ىنكي ت

 ملو هكردأ :ليقو .هعيابو ُهلَْع يبنلا بحص :ليقف هيف فلتخا .دعسأ هامسو هكنحف

 «ديعس نب ىيحيو «يرهزلاو «هانبا لهسو «دمحم :هنع ىور .حصأ اذهو «هنم عمسي
 . ميهأربإ نب دعسو

 دمحم تعمس : لاق يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 5

 . ةئام ةنس فينح نب لهس نب ةمامأ وبأ تام :لوقي ريمغ نب هللا دبع نبا

 نب دمحم تعمس :لاق قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح _-6

 .ةئام ةنس تام لهس نب ةمامأ وبأ : لوقي يراخبلا ليعامسإ

 انث .حابصلا نب دمحم انث :لاق قاحسإ نب دمحم انث «دماح وبأ انثدح

 نب لهسب ةعيبر نب رماع رم :لاق فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع «يرهزلا نع «نايفس
 هلع يبنلا ىتأف «هب طبل نأ ثبل امف «ةأبخم دلج الو مويلاك رأ مل :لاقف لستغي وهو فينح

 «ةعيبر نب رماع :اولاق «؟هنومهتت نم» :لاقف ءاعيرص ًالهس [ب /19 /1] كردأ :ليقف

 ,(ةكربلاب عديلف هبجعي ارمأ هيخأ نم مكدحأ ىأر اذإ ؟هاخأ مكدحأ لتقي مالع» :لاق

 . هيلع شرف هرازإ ةلخادو «هيتبكرو «هيقفرمو «هيديو «ههجو لسْغف هرمأ مث

 )١( ديرجتلا «(85/1) دسألا )١1/١5(« ةباصإلا )١/75(.
 باعيتسالا (؟) )١/١777(( الأسد)87//1١(« ةباصإلا )١//ا9(.



 سنويو «قيتع يبأ نباو .دعس نب دايزو «ديعس نب ىيحيو .«رمعمو «كلام هاور

 .هوحن نيسح نب نايفسو «دشار نب نامعنلاو «ديزي نبأ

 . هيبأ نع فينح نب لهس نب ةمامأ ىبأ نب دمحم نع .ىرخأ ةياور هيف كلاملو *#

 2”يراصنألا ديزي نب دعسأ[أ 1]

 .ديز نبا : ليقو . يردب

 انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «ريبكلا دبع نب قوراف انثدح _ 4737

 راصنألا نم ردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم
 نب رماع نب دلاخ نب ديزي نب هكافلا نب ديزي نب دعسأ :قيرز ينب نم مث «راجنلا ينب نم

 (ايخلادعسأ 5 1]

 نأ هبشيو «ريخلا دعس وبأ هنإ : ليقو «نادحولا يف يراخبلا هركذ «ماشلا نكس

 ىعاضقلا فوع نب ةلاجب نب ديبُع نب ةيطع نب دعسأو ]*١6[

 هركذب لاحأو «نيرخأتملا ضعب هركذ .ةرجشلا تحت هيي هللا لوسر عياب هنإ : ليق ان

 . ىلعألا دبع نب سنوي نب نمحرلا دبع نب دمحأ ديعس يبأ ىلع

 تنمأ 5 2:

 )١( باعيتسالا )١/١977(« دسألا )١/89(« ةباصإلا )0/1١"(.

 ةباصإلا «(87/5) ةباغلا دسأ (؟) )١/ 7 4(« ديرجتلا )١5/1(.

 )9( ةباصإلا «(88/1) دسألا )١/ 0"(« ديرجتلا )77/1( .



 م 23426 ةباحصلا ةفرعم

 ثعشأ همسا نم باب

 "'ةلمح نب ةيواعم نب برك يدعم نب سيق نب ثعشأ 08]
 تبهذ «دمحم ابأ ىنكي «يدنكلا روث نب ثراحلا نب ةيواعم نب ةعيبر نب يدع نبا

 ةجوزف مالسإلا ىلإ داع مث « هلم يبنلا دعب ةدرلاب ركذ نم دحأ ناكو «كومريلا موي هنيع

 «ةليل نيعبرأب يلع لتق دعب اهيف تام «اراد اهب ىنبو ةفوكلا نكس .ةورف مأ هتخأ ركب وبأ

 ءالولجو نئادملاو ةيسداقلا دهش «نسحلا تحت هتنبا تناكو «يلع نب نسحلا هيلع ىلصو

 . ةنس نيتسو ثالث نبا وهو يفوت « يلع دهع ىلع نيمكحلاو «دنواهنو

 نب دايز انث ءجارسلا سابعلا وبأ انث «يروباسينلا لضفلا نب دمحأ انثدح

 يفوت امل :لاق رباج نب ميكح نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث ديزي نب دمحم انث ,بويأ

 اعدف «ينوملعت ىتح اوجيهت الف هومتلسغ اذإ : يلع نب نسحلا لاق سيق نب ثعشألا

 نب نسحلا تحت ثعشألا ةنبا تناكو ءهوجردأ :لاق مث «ةالصلل هءوضو هأضوف هطونحب

 . يلع
 «يلع نب نمؤملا دبع انث «ملس نب نمحرلا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 84 ظ

 مدق امل :لاق مزاح يبأ نب سيق نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع «برح نب مالسلا دبع انث

 هتخأ هجوزو هقاثو قلطأ هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ىلع اريسأ سيق نب ثعشألاب

 حاصو «هبقرع الإ ةقان الو المج ىريال لعجف لبإلا قوس لخدو ءهفيس طرتخاو

 اذه ينجوز نكلو «ترفك ام هللاو ينإ :لاقو هفيس حرط غرف املف «ثعشألا رفك : سانلا
 ءاولكو اودغا «ةنيدملا لهأ اي ,هذه ريغ ةميلو انل تناكل اندالب يف انك ولو ءهتخأ لجرلا

 . "”اهاورش اوذخ اولاعت «لبإلا باحصأ ايو

 :دنسمأ اممو ©

 ناذاش رماع نب دوسألا انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح

 )١( باعيتسالا )١/ 7507١(, الأسد)١١8/1١(.« ةباصإلا )01/1(.

 «اهلثم ينعي" : لصألا شماه يف (؟) .
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 نافع انث «قوزرم نب هللا ديبع نب دمحم يدج انث «متاح نب دمحم نب رمع انثدحو

 .مصيهلا نب ملسم نع «يملسلا ةحلط نب ليقع نع «ةملس نب دامح انث :الاق ملسم نبا

 :لاق «مهلضفأ ينوري ال ةدنك نم رفن يف ُهّلِلَع يبنلا تبتأ :لاق سيق نب ثعشألا نع

 ال ةنانك نب رضنلا ونب نحن» : ُهلِلَم يبنلا لاقف ءاّنم كنأ معزن انإ ! هللا لوسر اي :تلقف

 . (انيبأ نم يفتنن الو انمأ وفقن

 . هتدلج الإ ةنانك نب رضنلا نم اًشيرق يفني ادحأ عمسأ ال هللاو : ثعشألا لاق

 . ةملس نب دامح نع «نومدقتملاو ءنوراه نب ديزيو ءدواد وبأ هاور *

 نع «ءاقرو انث « دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث ء رفعج نب هللا دبع انثدح 0١

 وهألام اهب عطتقيل ربص نيمي ىلع فلح نم :لاق هللا دبع نع «لئاو يبأ نع ءروصنم

 . نابضغ هيلع وهو هللا يقل «رجاف اهيف

 نمحرلا دبع وبأ مكثدح ام :لاقف يدنكلا سيق نب ثعشألا انيلع جرخف :لاق

 هلع هللا لوسر ىلإ رثب يف ًالجر تمصاخ «ّيف تلزن ءقدص :لاق« اذكو اذك ثيدح

 : هللَع هللا لوسر لاق ؟ مثآ وهو فلح اذإ :تلق « «هنيمي وأ كَتنَيِب :٠ هلي هللا لوسر لاقف

 هيلع وهو هللا يقل ًالام اهب عطتقيل مئآو رجاف اهيف وه ربص نيمي ىلع فلح نم»
 .ةيآلا ©. . اليلق مَن مهئاَميآو هللا دهعب نوٌرتشي نيدذّلا نإ © : تلزنو ««نابضغ

 . لئاو يبأ نع «شمعألا نع «سانلاو «ريرجو «ةناوع وبأو «ةبعشو «يروثلا هاور *

 .لئاو يبأ نع «ةلدهب نب مصاع نع « '”يدوعسملا هاورو #

 . ثعشأ نع «يبعشلا نع «دلاجمو «بيسملا نب ىسيع هاورو #

 . ثعشألا هدج نع «ثعشألا نب دمحم نب سيق هاورو *

 . هيبأ نع «ثعشأللا نب دمحم هاورو

 .أطخ وهو «دوعسملا» :لصألا يف )١(



 ةباحصلا ةفرعم

 .ثعشألا نع «ىبلغتلا سودرك هاورو #

 جام ماع دب
2 

 "”يدبعلا ناَدْوَج نب ثعشألاو ]١65[

 نب ريمع نب ثعشألا هحيحصو «ةلقنلا ضعب نم مهو وهو . هِيَ يبنلا ىلع مدق د

 . هيبأ نع «نادوج

 دفو ىف هلي ىبنلا ىتأ هنأ هيبأ نع «ريمع نب ثعشأ نع «بتئاسلا نب ءاطع : دنع هثيدح

 . سيقلا دبع

 ريمع نع :لاقو هَبَلَقَف «ءاطع نع «ةزمح يبأ نع 3 ويَمْش ا” نع سانلا ضعب ب هأورو :

 .أطخ وهو «هيبأ نع « ثعس ةألا نبا

0001 5 0 
 ني دي د

 )١( الأسد)١١7/1١(« ةباصإلا )١/ ١70(« التجريد)١/77(.



 نابهأ همسا نم باب

 ("0يرافغلا ىفيص نب نابهأا ]

 .ةسيدع هتنبا :هنع تور ءرافغ نب مارح ينب نم «ةرصبلاب يفوت ء ملسم وبأ ح

 . يرافغلا ثراحلا نب مدهزو

 .ح يشكلا ملسم وبأ انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح 1

 «مثيهلا نب نامثع انث :الاق «زيزعلا دبع نب يلعانث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 «يبأ ىلإ ءاج ةرصبلا يلع مدق امل :تلاق نابهأ تنب ةسيدع نع «ديبع نب هللا دبع ينثدح

 ىلا ةمحرو كيلع :لاق «مكيلع مالسلا :لاقف بابلا يتداضعب ذخأف ؛بابلا ىلع ماقف

 «فيسلا ينيلوان ةيراج اي ؟تئش نإ ىلب : لاق ؟موقلا ءالؤه ىلع يننيعتف جرخت الأ :لاق

 لاتق ناك اذإ ينرمأ هك ع كمع نباو «يليلخ نإ : لاق مث هرجح يف هعضوف فيسلا هتلوانف

 نإ :لاقف هرجح يف وهو .هضعب لتساف .بشخ نم اًفيس ذختأ نأ نيملسملا نم نيتئف نيب

 .[ب ]١/ 7١/ فرصناف « كيف انل ةجاح ال :لاق «كعم اذهب تجرخ تئش

 نب ديزيو ءىسيع نب ناوفصو «ةيلع ن نباو «ديبع نب سنويو متسر نب حلاص هاور *

 . نادارج دجسم نذؤم نذؤملاب فرعيو «ديبع نب هللا دبع نع مهلك ٠ عيرز

 . نابهأ تنب نع «يلمسقلا ورمع يبأ نع :لاقف ةملس نب دامح هاورو #

 . ةسيدع اهامسو نابهأ تنب نع «يرافغلا ريبكلا دبع نع .ديز نب دامح هاورو *

 . هلثم ةسيدع نع «رباج نب ىلعم نع ءاعيمج دايز نب بلطملاو «ناميلس نب رمتعملا هاورو *
 نب مدهز نب ىيحي انث .حلاص نب نامثع نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 447

 اي» : هلي هللا لوسر يل لاق :يفيص نب نابهأ يل لاق :لاق يبأ ينثدح «يرافغلا ثراحلا
 مويلا كلذ ىلإ تيقب نإف ءاًفالتخا يباحصأ يف ىرتسف يدعب تيقب نإ كنإ امأ :نابهأ
 يتداضعب ذخأف يلع يناتأف «نيجارع نم يفيس تلعجف :لاق ««نيجارع نم كفيس لعجاف

 | هلع للا لوسر يل لاق «نسحلا ابأ اي يمأو يبأب : تلق ؟جرخت الأ نابهأ اي :لاقف مّلس مث بابلا
 نبا كش هَ هللا لوسر يلإ مدقت وأ « لَ هللا لوسر يناصوأ وأ « هي هلي هللا لوسر ينرمأ وأ -

 )١( باعيتسالا )١/ 5 5١(, الأسد)١177/1١(. ةباصإلا )7/4/1(.



 7. فلفت ةباحصلا ةفرعم
 لكل

 كلذ ىلإ تيقب نإف ,اًفالتخا ىباحصأ ىف ىرتسف تيقب نإ كنإ امأ ,نابهأ ايد :لاقف  مدهز

 . هنع هللا يضر ىلع ىلوف ىفيس هيلإ تجرخأف ««نيجارع نم كفيس لعجاف ؛مويلا

 تءاءا تالا 2ث

 '"”يملسألا سوأ نب نابهأو [ ١ هال ز

 : ليقو «يعازخلا ذايع نب نابهأ :بئذلا مّلكم نإ :ليقو .بئذلا مّلكمب فرعيو
 . ةرجشلا تحت عياب هنإ

 نب ةزمح انث «ىلعملا نب دمحأ انث «هباتك يف ملذح نب ناميلس نب دمحأ انثدح 15

 نع ؛ثدحي يملسألا رماع نب هللا دبع تعمس :لاق ةزمح نب نايفس يمع انث «كلام

 . ح ورمع نب سينأ نع «سوأ نب ةعيبر

 «ةملس نب رضنلا انث «يدنسلا نب ميهاربإ انثدح «لدعملا رفعج نب دمحم نب رمع انثدحو

 ةزمح نب نايفس انث :الاق رفعج نب ليعامسإ نب دمحمو «يراصنألا ةيزغوبأ ينثدح

 .ورمع نبا سينأ هيبأ نع «سينأ نب ةعيبر نع «يملسألارماع نب هللا دبع ينثدح «يملسألا

 هيلع حاصف اهنم ةاش ىلع بئذلا دشف هل منغ يف هنإ :لاق اذك يملسألا سوأ نب نابهأ نع

 : لاق؟ هللا هينقزر '"[اًقزر] ينم عزنت اهنع لغشت موي اهل نم :لاقف ينبطاخف «هبنذ ىلع ىعقأف
 نيب هلع هللا لوسرو بجعت :لاقف ءاذه نم بجعأ اًئيش تيأر ام هللاو :تلقو يديب تقفصف

 وهو نوكي ام ءابنأو «قبس دق ام ءابنأ سانلا ثدحي ةنيدملا ىلإ هديب ئموي وهو «تالخنلا هذه

 . ملسأو بئذلا رمأو هرمأب هربخأف هَ هللا لوسر ىلإ نابهأ ىتأف «هتدابع ىلإو هللا ىلإ وعدي

 . ءاوس امهظفل *

 نب دابع انث «يناوطقلا نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح :لاق ةدقع نبا ثدح 5

 ةيواعم نب ديزي ينثدح «يئاكبلا ةبقع نب بهو ينثدح ءرصن نب طابسأ نع «ثيل
 ةرجشلا باحصأ نم ناكو «بئذلا ملك يذلا وهو «يعازخلا ذايع نب نابهأ نع « يئاكبلا

 . ةدحاولا ةاشلاب هلهأ نع يحضي ناك هنأ

 تيما يم ١

 )١( باعيتسالا )5١5 /1١(« الأسد)١51/1١(« ةباصإلا )8/1/(.

 «ةباغلا دسأ» نم ةدايزلاو «لصألا نم ةطقاس (؟) .



 سايإ همسا نم باب

 ("”فوع وبأ دبع نب سايإ ]١5[

 . نييفوكلا يف هدادع «ينزملا تارفلا وبأ :ليقو ه

 .[أ ]١1/ ٠١/ ةقث «يكملا معطم نب نمحرلا دبع لاهنملا وبأ : هنع ةياورلاب درفت *

 نبا انث «ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ,دالخ نب ركب وبأ انثدح .0

 هلع يبنلا باحصأ نم دبع نب سايإ نأ هربخأ لاهنملا ابأ نأ رانيد نب ورمع ينربخأ «جيرج

 . مهاهنف تارفلا ءام نوعيبي سانلاو :لاق «ءاملا عيب نع ىهن ُهلكَع يبنلا نإف «ءاملا اوعيبت ال :لاق

 . ح ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح -7

 نب دواد انث :لاق «ةفيلخن نب ةذوه انث :الاق ىسوم نب رشب انث «,كلام نب ركب وبأ انثو

 ىهن هلع يبنلا نأ دبع نب سايإ نع «لاهنملا يبأ نع «رانيد نب ورمع نع «نمحرلا دبع
 ا . ءاملا لضف عيب نع

 .هوحن رانيد نب ورمع نع «ةنييع نباو «يروثلا هاور *

 :لاهنملا ابأ ىمسو «ةنييع نبا نع «كرابملا نبا هاورو

 نبا نع «نابح انث «نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ هانثدح -17

 «معطم نب نمحرلا دبع لاهنملا يبأ نع «رانيد نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس نع «كرابملا
 . هركذف «ءاملا نوعيبي سان ىأر هنأ ينزملا دبع نبا سايإ نع
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 "”يىسوّدلا بابذ يبأ نب هللا دبع نب سايإ[59١]

 . رمع نب هللا دبع نب هللا دبع : هنع ةياورلاب درفت «هتبحص ىف فلتخا «ةكم نكس

 «قازرلا دبع أبنأ «ميهاربإ نب قاحسإ انث ,بويأ نب دمحأ نب ناميلس اثدح

 )١( باعيتسالا )١/ 5١6(« الأسد)١185/1١(« ةباصإلا )95١/١(.

 دسألا «(؟١/6١5) باعيتسالا (؟) )١/187(« ةباصإلا )1/ 90(.



 ةباحصلا ةفرعم

 لاق :لاق هللا دبع نب سايإ نع ءرمع نب هللا دبع نب هللا دبع نع ؛يرهزلا نع «رمعم أبنأ

 ىلع نهقالخأ تءاسو ءاسنلا رثذف :لاق « «هللا ءامإ اوبرضت ال» : ُهَلِفَع هللا لوسر

 ذنم نهجاوزأ ىلع نهقالخأ تءاسو «ءاسنلا رئذ «هللا لوسراي :رمع لاقف «نهجاوزأ

 اذإف «ةليللا كلت ءاسنلا سانلا برضف «نهوبرضاف» : ُهْنْفَع يبنلا لاقف «نهبرض نع تيهن

 دمحم لآب فاطأ دقل» :حبصأ نيح هلي هللا لوسر لاقف «برضلا نيكتشي ريثك ءاسن

 .«مكرايخ كىلوأ نودحت ال هللا مبأو ,برضلا نم "”نيكتشي َنّهلك ةأرما نوعبس

 يلع انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 4

 . ح ينيدملا هللا دبع نبا

 .ح يديمحلا انث ء«ىسوم نب رشب انث ءدمحأ نب دمحم انثدحو

 «ةنييع نب نايفس انث :اولاق «يدامرلاو «يبنعقلا انث ءملسم وبأ انث « قوراف انثدحو

 هلع يبنلا نأ بابذ يبأ نب هللا دبع نب سايإ نع «رمع نب هللا دبع نب هللا دبع نع «يرهزلا نع
 .هوحن ركذف « هلم هللا لوسر ىلإ رمع ءاجف هللا ءامإ اوبرضت ال» :لاق

 باحصأ فلاخف ةصفح يبأ نبا نع «كرابملا نبا نع «ملاس نب ىسيع هاورو

 : لاق بابذ يبأ نب سايإ نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع :لاقف يرهزلا

 .هركذف (...هللا ءامإ اوبرضت ال» : هلي هللا لوسر لاق

 تو تي 3 : 2 :

 "”ينزملا ةيواعم نب سايإ 0 ]
 انث ءقاحسإ نب ىسوم انث ,يركسعلا ناطقلا ريشب نب دمحأ نب ميهاربإ انئدح

 « ثراحلا نب نمحرلا دبع نع «قاحسإ نب دمحم انث «نوراه نب ديزي انث ءفسوي نب جاجح

 ولو ليللا [ب ]١/1// مايق نم دبال» : هَ هللا لوسر لاق :لاق ينزملا ةيواعم نب سايإ نع

 . (ليللا نم وهف ةرخآلا ءاشعلا دعب ناك امو «ةاش بلح ولو ,ةقان بلح

 متاح نب دمحم نب نيسحلا انث «ئرقملا دمحأ نب دمحم نب دمحم رفعج وبأ انئدح ١

 . هقيرط نم هجرخأ ثيح )1١/ 717/١( «يناربطلا مجعم» يف امك هتبثأ امو «يكتشي» : لصألا يف 00(

 )1170/1١(. ةباصإلا )١/ 5٠(: ديرجتلا «(1//1817) دسألا (؟)



 ةباحصلا ةفرعم ١١ رع
 ا

 ةيواعم نع «ةميرك يبأ نب دلاخ نع «سيردإ نب هللا دبع انث «حاضولا نب هللا دبع انث «ديبع نبأ

 . هلام سّمحخو هلتقف هيبأ ةأرماب سرعأ لجر ىلإ هثعب لي هللا لوسر نأ هيبأ نع «ةرق نبا
 نع «لزانملا نب فسوي نع «دوعسم يبأ ثيدح نم ثيدحلا اذه نيرخأتملا ضعب جرخأ

 لجر ىلإ ةيواعم دج هابأ ثعب ُهَِّي يبنلا نأ «هيبأ نع «ةرق نب ةيواعم نع دلاخ نع سيردإ نبا
 نب سايإ وهو «ةرق نب ةيواعم دج ينزملا بائر نب سايإل ةمجرت هلعجو «هيبأ ةأرماب سرعأ
 . باكر نب لاله

 هدج ركذو «حاضولا نب هللا دبع ةياورك سيردإ نبا نع «صفح نب ةملس هاورو *
 .مهو وهو . هيلع عباتم ريغ ثيدحلا اذه يف

 تف حي 0 عام ع

 "”يولَبلا ةمامأ وبأ ةبلعث نب سايإ)إ 9 0]

 فرصنم يفوت « جرزخلا نب ثراحلا ينب دحأ ةثراح ينب فيلح «يثراحلا :لاقيو

 هللا دبعو «ديبل نب دومحمو « هللا دبع هنبا :هنع ىور « هيلع ىلصف ءدحأ نم ُهْنيَي يبنلا
 . هلاخ ةدرب وبأ ناكو «راين نب ةدرب يبأ تخأ نبا وهو «كلام نب بعك نبا

 نع «يبنعقلا انث ءبرح نب بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انئثدح 7

 نع «بعك نب هللا دبع هيخأ نع «بعك نب دبعم نع «نمحرلا دبع نب ءالعلا نع كلام
 ,ةنجلا هيلع هللا مرح .هنيميب ملسم قح عطتقا نم» :لاق هِيَ هللا لوسر نأ ةمامأ يبأ
 نم اًبيضق ناك نإو»:لاق ؟ هللا لوسر اي اريسي اًئيش ناك نإو :اولاق ««رانلا هل بجوأو
 . تارم ثالث كلذ لاق (كارأ

 ماسحلا يبأ نب ةملس نب ديعسو «ةسينأ يبأ نب ديزو ءرفعج نب ليعامسإ هاور #

 . نمحرلا دبع نب ءالعلا نع «مهلك

 . هلثم هيخأ نع «بعك نب دبعم نع «قاحسإ نب دمحمو « ليقع هاورو

 )١( الاستيعاب)5١7/1( الأسد) 42١1837 7/1١ةباصإلا )49/1(.



 ةباحصلا ةفرعم

 «بعك نب دمحم نع «ريثك نب ديلولا نع «ةماسأ وبأو « سنوي نب ىسيع هاورو *

 . هلثم ةمامأ ىبأ نع « هللا دبع هيخأ نغ

 نب ديلولا نع سنوي نب ىسيع نع هاورف «هيف همايأ رخآ يف ينامحلا ىيحي مهوو *
 «ىسيع نع :اًيدق هاور نأ دعب «ةمامأ ىبأ نع « هللا دبع نع «بعك نب دبعم نع «ريثك

 . ىسيع نع سانلا ةياورك اًحيحص هيخأ نع «بعك نب دمحم نع «ديلولا نع

 . ح يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثدح 4037

 انث «يلع نب ورمعاانث :الاق نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 نع «ةمامأ يبأ نب هللا دبع هدج نع «يندملا بينملا نب هللا دبع انث ءيدهم نب نمحرلا دبع

 هلَط هللا لوسرل كلذ ركذف «كتخأ ىلع مق تنأ لب :لاق كمأ ىلع مقأ : راين نب ةدرب وبأ هلاخ هل

 . اهيلع ىلصف تيفوت دقو هو هللا لوسر عجرف «ةدرب وبأ جرخو ماقملاب ةمامأ ابأ رمأف

 هن ا

 '"”يلهشألا ذاعُم نب سايإ 0ع ]

 هلع يبنلا مدقم لبق يفوتف «ملسأف مالسإلا هيلع ضرعف .ةكم هي يبنلا ىلع مدق ص

 . ةنيدملا

 نب يلع انث ,كيمدلا يبأ نب ماشه نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 45

 [أ/77 ]١/ :لاق قاحسإ نبا نع «يبأ ينثدح دعس نب ميهاربإ نب بوقعي انث «ينيدملا

 . حذاعم نب دعس نب ورمع نب نمحرلا دبع نب نيصح ينثدح

 نب ميهاربإ انث ,باجنملا انث ,نامثع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 نب نمحرلا دبع نب نيصح نع هارأ «قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب دايز انث ءفسوي

 )١( باعيتسالا )5١17*/1١(« الأسد)١/187(« ةباصإلا )١/ 99(.



 وبأ مدق امل :لاق «لهشألا دبع ينب يخأ ديبل نب دومحم نع «ذاعم نب دعس نب ورمع

 نوسمتلي ذاعم نب سايإ مهيف لهشألا دبع ينب نم ةيتف هعمو ةكم عفار نب سنأ مسيحلا

 مهيلإ سلجف ذ مهاتأف مهب هَ هللا لوسر عمس جرزخلا نم مهموق ىلع شيرق نم فلحلا

 هلا يمنعب هللا لوسر انأ» :لاق ؟كاذ امو :اولاقف «؟هب معنج امئ ريخ ىلإ مكل له" : مهل لاقف

 .«باتكلا يلع لزنو اًئيش هب اوكرشت د ال هللا اودبعت نأ هللا ىلإ مهوعدأ دابعلا ىلإ لجو زع

 امالغ ناكو ذاعم نب سايإ لاقف :لاق «نآرقلا مهيلع التو مالسإلا ركذ مث :لاق

 نم ةنفح عفار نب سنأ مسيحلا وبأ ذخأيف :لاق ؟هل متئج ام ريخ هّللاو اذه «موق يأ :اًندح
 ءاذه ريغل انتج دقل يرمعلف «كنم انعد :لاقو «ذاعم نب سايإ هجو اهب برضو ءاحطبلا

 ثاعب ةعقو تناكف «ةنيدملا ىلإ اوفرصناو مهنع هك م هللا لوسر ماقو سايإ تمصف : لاق

 . كله نأ ذاعم نب سايإ ثبلي مل مث «جرزخلاو سوألا نيب

 هنوعمسي اولازي مل مهنأ هتوم دنع يموق نم هرضح نم ينربخأف :ديبل نب دومحم لاق

 رعشتسا ناك دقل ءاًملسم تام دق هنأ نوكشي امف «تام ىتخ هحبسيو هربكيو هللا للهي

 . عمس ام هل هلع هللا لوسر عمس نيح سلجملا كلذ يف مالسإلا

 خام دب "01
2 

 "يفيللا ةرّيغ نب بشان نب ليلاي دبع نب رّيَكَبلا نب , سايإ ]*١[

 نم ءاردب دهش «بعك نب يدع ىنب ءافلح نم بشان نب هللا دبع نبا :ليقو

 .نيثالثو عبرأ ةنس يفوت «نيلوألا نيرجاهملا

 يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب رفعج نب دمحأ انثدح .06

 دهش نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع «هيبأ نع دعس نب ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرق :لاق
 نب بشان نب ليلاي دبع نب ريكبلا نب سايإ : مهئافلح نم يدع ينب نم نيرجاهملا نم اردب
 .ريكبلا ونب دلاخخو لقاعو رماع هتوخإو « ثيل نب دعس نب ةريغ

5000 . 2 
 تو حي -3

 )١( الأسد)١81/1(« ةباصإلا )١/ 89(« تاقتلا )”"/ ١7(.



 ةباحصلا ةفرعم

 "”يراصنألا سأوأ نب سايإو ])١55[

 . يلهشألا ورمع نب كيتع نبا وهو «دحأ موي دهشتسا ان

 نبا انث «يبأ انث ءدلاخ نب ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .-15

 ينب نم مث راصنألا نم دحأ موي دهشتسا نم ةيمست يف ةورع نع «دوسألا يبأ نع «ةعيهل
 . سوأ نب سايإ : فوع نب ةيواعم

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدحو 01

 : تيبنلا ينب نم دحأ موي دهشتساو :لاق «باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نبا
 .[ب ]7/١// سوأ نب سايإ

 دام مم عع
 انارب من 3

 "”ينهجلا لهس نب ساّيإو 6]
 هارأ اميف وهو «ةباحصلا ىف نيرخأتملا ضعب هركذ «راصنألا نم نييندملا ىف هدادع د

 : يذلا ثيدحلا اذه هل جرخأ

 نب ىسوم انث «ماسحلا يبأ نب ةملس نب ديعس انث :لاق ءاجر نب هللا دبع انثدح -

 « هللا يبن اي :ذاعم لاق :لوقي ناك هنأ ينهُجلا سايإ نع «ينثدح نم تعمس :لاق ريبج

 . هللا ركذ ىف كناسل لمعتو هلل ضغبتو هلل بحت» :"”[لاق] ؟لضفأ ناميإلا يأ

 . نيعباتلا يف هنأ ذاعم نع هتياور تلد هنع يلع نب ماشه

 سلج هنأ مزاح يبأ نع «يندملا ميهاربإ نب دمحم نع .مادقملا نب بعصم ىورو *

 مزاح ابأ اي يلإ لبقأ :يل لاقف هدجسم يف ةدعاس ينب نم يراصنألا لهس نب سايإ ىلإ

 . اًئيدح ركذو « هلي يبنلا نع كثدحأ

 داو داع داع

 )١( دسألا )1١/١18١(.« ةباصإلا )١/ 89(« ديرجتلا )9/1١"5(.

 ةباصإلا ء(087 /١١1)دسألا (؟) )89/1(.

 )( .اهيضتقي قايسلاو « لصألا نم تطقس



 ةباحصلا ةفرعم 117 عهد
 ا

 "'يربنعلا ةداتق نب سايإإ ]

 ال . يزنعلا هلوم نب ىفوأ ثيدح ىف هركذ «ةماميلا نود ةيباجلا ُهَّلْيَع يبنلا هعطقأ

 ”يراصنألا ةَّقدَو نب سايإو ١[ 5ا/]

 نب دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح -4

 راصنألا نم ةماميلا موي دهشتسا نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف
 . ةقدو نب سايإ : ملاس ينب نم

 هت. كن كو

 ©"9ةمطاف وبأ سايإو ]١58[

 نم اذه سايإو «سينأ :ةمطاف يبأ مسا نإ :لاقيو ء«ةمطاف يبأ نبا :ليقو

 . ةباحصلا يف نيرخأتملا ضعب هركذو «نيعباتلا

 نبا انث حلاص نب دمحأ انث «نسحلا نب ليعامسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -

 نب هللا دبع نع «ريبزلا ىلوم ليقع يبأ ملسم نع «ديمح يبأ نب دمحم ينثدح ء«بهو
 حصي نأ بحي مكيأ» : هِي هللا لوسر لاق :لاق هدج نع ءهيبأ نع «ةمطاف يبأ نب سايإ

 .ثيدحلا.. . هانردتباف (؟مقسي الف

 «ديمح يبأ نب دمحم نع «يدقعلا رماع يبأ ثيدح نم نيمهاولا ضعب هجرخأ *

 نيب اممو «ةباحصلا يف هدعف هدج ركذ طقسأو «هيبأ نع « سايإ نب هللا دبع نع ءملسم نع

 .هيوهار نب قاحسإ نع ةياورلا حيحص همهو

 ءهيوهار نب قاحسإ انث «هيوريش نبا انث ءدمحأ نب دمحم دمحأ وبأ هانثدح 0١-.

 )١( ةباغلا دسأ )١/ ١806(« ةباصإلا )١/ 4٠0(« تاقثلا )0/5"( .

 ءءافلاب «ةفدو» لصألا يفو )5١/١(« ديرجتلا )91/١(« ةباصإلا 2((1١//١41)ةباغلا دسأ (0)

 . ةقباسلا رداصملا نم باوصلاو

 ١١(. 5) مقرب سينأ ةمجرت يف رم دقو «(1ا//١) ةباصإلا )١/ ١185(« ةباغلا دسأ ()
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 , هللا دبع ىلع تلخد : لاق ليقع يبأ ملسم نع «ديمح يبأ نب دمحم انث «رماع وبأ ابنأ

 هلع هللا لوسر امنيب :لاق هربخأ هابأ نأ يبأ ينثدح «ليقع ابأ اي :لاقف ةمطاف يبأ نب سايإ يبأ

 .هدج نع «ءهيبأ نع ءادوجم بهو نبا ةياورك هركذف . . . سلاج

 . سينأ باب ىف ثيدحلا اذه فالتخا انركذ

 "”يرهفلا نمحرلا دبع وبأ سايإ[5]

 ةياورلاب درفت « هللا دبع نب سايإ : همسا : يمازحلا رذنملا نب ميهاربإ لاق «ةبحص هل ص

 . راسي نب هللا دبع مامه وبأ هنع

 دامح انث «نافع انث «بدؤملا سابعلا نب دمحم انث «يدنسلا نب دمحأ انثدح .-5

 نمحرلا دبع يبأ نع « امه يبأ راسي نبهللا دبع نع «ءاطع نب ىلعي انث « ةملس نبا

 «ةرجش تحت راح موي يف هَ هللا لوسر لاق انينح لَ هلع هللا لوسر ازغامل : لاق «يرهفلا

 . .رئاط لظ هلظ نأك بثوف «ليحرلا ناح ىفللا لوسر اي : تلق سمشلا تلاز املف

 . [أ /7 /1١]هللا ءاش نإ هلوطب ىنكلا يف يتأي . ثيدحلا

- 

 "”يملسألا سوأ نب كلام نب سايإ ل

 طقسو] .ةبحص سوأ هدجلو يعبات وهو «ةباحصلا يف نيمهاولا ضعب هركذ

 . جارسلا نع هركذ «هيبأ مسا "”[هيلع

 «يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث « لضفلا نب دمحم نب دمحأ دماح وبأ هانثدح 77

 نب هللا دبع ينثدح :لاق دابع نب ىسوم يخأ ينثدح « يلكعلا ىسوم نب دابع نب دمحم
 وبأو « هلم هللا لوسر رجاه امل :لاق هيبأ نع «سوألا نب كلام نب سايإ ينثدح ءرايس

 ءملسأ نم لجر :لاق «؟لبإلا هذه نمد : هلع يبنلا لاقف ةفحجلاب انل لبإب اورم ركب

 )١( ةباغلا دسأ )١/ *١87(« ةباصإلا )١/ 4١(« لامكلا بيذهت )95/ 57(.

 ةباغلا دسأ (؟) )١/ ١86(« ةباصإلا )١/175(« ديرجتلا )5١/١(.

 )( سوأ نب كلام هيبأ مسأ دنسلا نم طقسأ مهاولا نأ دوصقملاو ءلصألاب اذكه .

ٍ 2 0 2-١ 
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 «دوعسم :لاقف (؟ كمسا ام) :لاقف ىمللا ءاش نإ تملس» :لاقف ركب ىبأ ىلإ تفتلاف

 نبا : هل لاقي لمج ىلع هلمحف يبأ هاتأف «(هللا ءاش نإ تدعس» :لاقفركب يبأ ىلإ تفتلاف

 .ءيدرلا

 هاور هنأل ؛مهولا نم ءيرب جارسلاو «جارسلا ىلإ همهوو «هأطخ مهاولا بسن *

 .هريغ مهاولاو «هخيرات يف سوأ نب كلام هيبأ نع ءانركذ ام ىلع

 رجح نب هللا دبع نب سوأ نب كلام نب سايإ نب كلام نب رخص هاور دقف ثيدحلاو *

 .رايس نب هللا دبع هاور ام فالخ ءادوجيم يملسألا

 ينثدح «قيثو نب ضيفلا انث «يطقسلا لضفلا نب دمحم انث «ناميلس انثدح 6+

 :لاق جرعلا لهأ نم خيش «يملسألا رجح نب هللا دبع نب سوأ نب كلام نب رخص

 «سوأ نب كلام هابأ نأ هربخأ « سوأ نب كلام نب سايإ هابأ نأ سايإ نب كلام ينربخأ

 ركب وبأ هعمو هي هللا لوسر يب رم : لاق يملسألا رجح نب هللا دبع نب سوأ هابأ نأ هربخأ

 ىلإ ناهجوتم امهو «دحاو لمج ىلع امهو «ىشرهو ةفحجلا نيب تاوذخب هنع هللا يضر

 . هللا ءاش نإ سوأ ةمجرت يف يتأي . هلوطب ثيدحلا ركذف . . . ةنيدملا
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 ةيمأ همسا نم باب

 "!يعازخلا هللا دبع وبأ َيشْخَم نب ةيمأ [_7]

 . لصألا يندم «نييرصبلا يف دعي ن

 انث «يلهابلا دالخ نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح -65

 هتبحص : لاق يعازنملا نمحرلا دبع نب ىنثم ينثدح :لاق حبص نب رباج نع «ديعس نب ىبحي

 : لاق هرسخآو هلوأ هللا مسب : لوقيو همّ رخآ يفو هماعط لوأ يف يمسُي ناكف طساو ىلإ

 :لاق ؟هرخآو هلوأ هللا مسب : كماعط رخآ يف لوقتو كماعط لوأ يف يمست كنإ : تلقف

 لكأي ناك ًالجر نإ :لوقي هتعمس هلع يبنلا باحصأ نم ناكو يشخم نب ةيمأ يدج نأ كربخأ

 لاقف ؛هرخآو هلوأ هللا مسب :لاقف ةمقل رخآ يف ناك ىتح مسي ملف «رظني ُهِيَق يبنلاو

 . «هءاق الإ ءيش هنطب يف يقب امف ءتيّمس ىتح كعم لكأي ناطيشلا لاز ام» : هَ هللا لوسر

 . ديعس نب ىيحي نع «ينيدملا هللا دبع نب يلع نع «لبنح نب دمحأ ثيدحلا اذهب ثدح

 نب يلع انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح

 . ديعس نب ىيحي انث « هللا دبع

 . حبص نب رباج نع «سنوي نب ىسيع هاأورو

 نارهم نب دمحم ينثدح «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ هانثدح 7

 نع «يشخم نب نمحرلا دبع نب ىنثمللا نع «حبص نب رباج نع « سنوي نب ىسيع انث «لامجلا

 ىتح « مسي ملو لكأي الجر ىأر ُهْلِلَع يبنلا نأ ُهْليَع يبنلا سلاج دق ناكو «يشخسم نب ةيمأ همع
 هلع يبنلا كحضف ءهرخآو هلوأ هللا مسب :لاقو ؛هيف ىلإ اهعفر ةمقل الإ هماعط نم قبي مل اذإ

 .«هنطب يف ام ءاقتسا هللا مسا تركذ اذإ ىتح ,كعم لكأي ناطيشلا لاز ام» :لاقو

6 7 
 9و 0 تو هعع 5

 «”يراصنألا ناذول نب ةيمأ []

 3 .يردبال

 )١( ةباغلا دسأ )١57*/1(« تاقثلا «(1//537) ةباصإلا )7/ ١6(.

 ةباغلا دسأ (؟) )١57/1(« ديرجتلا «(1//517) ةباصإلا )59/١1؟(.



 ةباحصلا ةفرعم ل

 «[ب 0٠/11 يبأ انث «ينارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 نب سوبرق ينب نم راصنألا نم ردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع .دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث
 . منغ نب سوبرق نب ورمع نب لازه نب تباث نب ملاس نب ناذول نب ةيمأ : ملاس نب منغ

 ع

 "”ينانكلا يرّمّضلا ورمع نب ةيمأ ]
 .ورمع ""'هنبا :هنع ىور «نييزاجحلا يف دعي «ةيمأ يبأ نبا : ليقو ل

 وبأ انث «مانغ نب ديبع انث :الاق نيصح يبأ نب مساقلاوبأو «يحلطلا ركب وبأ انثدح

 هللا دبع نع «نيسحلا يبأ نع .بعصم نب ةجراخ نع « يمعثخلا مادقملا نب بعصم انث «بيرك
 نمد :لوقتي هلك هللا لوسر تعمس :لاق هدج نع ءهيبأ نع ءيرمضلا ةيمأ نب ورمع نبا
 ةشئاع :لاقف هذه ىلع دهشي نمب ىنيتأتل :رمع لاقف .«ةقدص هل وهف ةّيطع هتأرما ىطعأ
 . كلذ لوقي هلي هللا لوسر تعمس «قدص : تلاقف ةشئاع ىلإ اولسرأف ءاذه تعمس

 دمحم نع مهلك «يدقعلا رماعوبأو «ليمش نب رضنلاو ءدوسألا نب ديمح هور #
 .هدج ركذي ملو «هوحن هيبأ نع «ةيمأ نب ورمع نب هللا دبع نع «ديمح يبأ نبا

 .انث «يئاجّرلا بيعش نب دمحم نبوللا دبع انث «بويأ نب دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 نب رفعج ينربخأ :لاق عمجم نب ليعامسإ نب ميهاربإ انث ءنوع نب رفعج انث «رمعم نب دمحم
 ىلإ تئجف «شيرق ىلإ اًئيع هئعب هَ هللا يبن نأ هدج نع «هيبأ نع ءيرمضلا ةيمأ نب ورمع
 ريغ تددتشاف «ضرألا "”[ىلإ] عقوف تللحف اهيف تيقرف :نويعلا فوختأ انأو بيبخ ةبشخ
 . ةعاسلا ىتح ةمرإ بيبخل ركذي ملف ءضرألا هتعلتبا امنأكلو «بيبخ ةبشخ رأ ملف تفتلا مث «ديعب

 . ةحصلا ىلع دعس نب ميهاربإ نع «نوع نب رفعج نع ؛طايخ نب ةفيلخ هأور *
 انث .يزاوهألا سودبع نب دمحم انث «ديعس نب هللا دبع نب دمحم هانثدح 4/7

 نب رفعج نع «يرهزلا نع دعس نب ميهاربإ انث ءنوع نب رفعج انث «طايخ نب ةفيلخ
 تعطقف ًاليل هتبشخ تدعصف بيبخ ىلإ هلي هللا لوسر ينثعب :لاق هيبأ نع ةيمأ نب ورمع ٠

 . اًئيش رأ ملف تفتلاف «ةبجو تعمسف ؛هتيقلأو ةطرشلا

 دنع دنع
 .(81 /1) ننسلاو ديناسملا عماج ؛(174/1) ةباصإلا «(5"11 /1) ةباغلا دسأ )01(

 . ةمجرتلا رداصم نم بيوصتلاو ءأطخ وهو «نبا» :لصألا يف (؟)
 . لصألا يف تسيل ١1729( /5) دنسملا نم ةدايز قفرفز



 ةباحصلا ةقرعم

 ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع نب ةيمأو [174]

 (07ةيمأ نب صيعلا ىبأ نبا

 نب قاحسإ انث «هيوريش نب هللا دبع انث «دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح - 414

 ديسأ نب هللا دبع نب ةيمأ نع «يدج نع « ىبأ ىنثدح «سنوي نب ىسيع أبنأ «هيوهار

 . نيرجاهملا كيلاعصب حتفتسي هلي هللا لوسر ناك :لاق

 نب ةيمأ نع «ةرفص يبأ نب بلهملا نع «قاحسإ يبأ نع « عيبرلا نب سيق هاورو *#

 .دلاخ

 نامثع نب دمحأ انث ءمرخألا سابعلا نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح . 6

 . نيملسملا كيلاعصب رصنتسيو « حتفتسي ُهنِكَع يبنلا ناك :لاق دلاتخ نب ةيمأ نع «ةرفص

 نود نم ةيمأ نع «قاحسإ ىبأ نع «يروثلا نع «ناطقلا ىيحيو «عيكو هأور #

 .بلهملا

10 
9 

 "”يعّدنُجلا ركشألا نب ةيمأ ]١76[

 «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ءرهسم نب يلع هلاق «ًاريبك اًخيش مالسإلا كردأ

 .[أ ]7/5/١// اذهب ةيمأ نع

 ل ند 5.

 59 4 53 قم 3 0

 ننسلاو ديناسملا عماج )111١/1(« ةباصإلا « هللا دبع يلع دلاخ ميدقتب )178/١( ةباغلا دسأ )١(

 .( مار

 ديرجتلا « ظفاحلا اهطبض امك ةلمهملا نيسلاب ركسألا (14 /1) ةباصإلا يفو «(1778/1) ةباغلا دسأ (؟)

 .( 8/1١



 سوا همسا نم باب

 (”ثراحلا نب هللا دبع نب ئلوخ نب سوأ[أ ]

 ؛ يراصنألا ىليل وبأ جرزنما نب فو نب منع نب ملاس نب كلام نب دممع نبا

 هيَ يبنلا مهثعب هعب نيذلا طهرلا دحأ ناكو «هترفح يف لزنو هني ِهَلْلَي ىبنلا لسغ نميف ناك «يردب

 . هولتقف قيقحلا يبأ نبا ىلإ

 ءمركم نب ةبقع انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7
 سابع نبا نع ؛ ةمركع نع هللا دبع نب نيسح نع «قاحسإ نبا نع «ريكب نب سنوي انث

 هَ هللا لوسر ىلوم نارقشو «مثقو ءلضفلا : هك هلي هللا لوسر ربق اولزن نيذلا ناك : لاق

 . يلوخ نب سوأو

 سوأ ىليل وبأ لاقف :لاقو :دازف ؛قاحسإ نب دمحم نع «مزاح نب ريرج هاورو *

 .لزنف «لزنا : يلع هل لاقف « هلي هِي هللا لوسر نم انظحو هللا كدشنأ يلعل يلوخ نبا

 نبأ نع ءمسقم نع «دايز يبأ نب ب ديزي نع «هريغو '''يركسلا ةزمح وبأ هاورو *

 . هوحن سابع

 دواد نب دمحم انث «ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم انث «قاحسإ نبا هانثدح 1
 نب راوس نب هللا دبع نع ءبعصم نب ةجراخ انث ,ناسح نب دمصلا دبع انث «يكمربلا

 ىلع لخد هنأ يلوخ نب سوأ نع ءهيبأ نع «ةلاه يبأ نب لنه نب لنه نع ؛ ؛ يميمتلا ةريون
 .«هللا هعضو رّبكت نمو .هللا هعفر هلل عضاوت نم .سوأ اي» :لاقف هِي هللا لوسر

ِ 

 ©يراصنألا مرصَأ نب سيق نب تماصلا نب سوأ[أ 7]

 . ردي دهش «تماصلا نب ةدابع وخأ :

 اننب ماء و 2 ماع

 نب دمحم انث .رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «ىباطنخلا قوراف انثدح

 )١( ةباغلا دسأ )١1/ ١77١(« ةباصإلا )١/  »)84تاقثلا «(85/1) ديرجتلا 7/0 11(.

 )0( لامكلا بيذهت يف اذك تبثأ امو «ينوكسلا :لصألا يف )7/ 170(.

 )*(: ةباغلا دسأ )١/ ١9/7(« ةباصإلا )١/ 80(« لامكلا بيذهت )"/ 886( .



 ني ةباحصلا ةفرعم
 2 0-لا

 « جرزخلا نب فوع نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف

 . ةدابع وخأ مرصأ نب سيق نب تماصلا نب سوأ : يلبحلا ينب نم مث

 نب رماع نب هللا دبع انث ءنايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 8

 نب فسوي نع « هللا دبع نب رمعم نع «قاحسإ نب دمحم نع «ةدئاز يبأ نبا انث «ةرارز

 تماصلا نب سوأ تحت تناكو ةبلعث نب كلام تنب ةلوخ ىنتثدح :لاق مالس نب هللا دبع

 رمت نم قرعب اهنم رهاظ نيح اهجوز ناعأ هلع هللا لوسر نأ تماصلا نب ةدابع يخأ

 .(هب قدصت» : ُهِّفَع يبنلا لاق مث :تلاق ءاعاص نوتس كلذف ءرخآ قرعب يه هتناعأو

 .(هيف هللا ىقتاو كممع نبا ىلإ ىعجرا» :اهل لاقو

 دمحم نع . ةعامج يف دعس نب ميهاربإو «ةملس نب دمحمو « مزاح نب ريرج هاور

 نع ءراسي نب ءاطع نع «ةلمرح يبأ نب دمحم نع «رفعج نب ليعامسإ هاورو *

 .ةلوخ

 . السرم تماصلا نب: سوأ نع « ةيطع نب ناسح نع «ىعازوألا هاورو *

 .ًالسرم امهريغو «ىظرقلا بعك نب دمحمو « سواط نع «كلام هاورو #*

 «ةداتق نع ءريشب نب ديعس هلصوو .السرم ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس هاورو #

 8ع

 . سنأ نع

 "”هاَرَح نب رذنملا نب تباث نب سوأ[أ ]

 .دحأب لتقو «ةبقعلاو اردب دهش ءسوأ نب دادش دلاو «تباث نب ناسح وخأ ح

 نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا ريبكلا دبع نب قوراف انثدح -

 نم ةبقعلا دهش نم ةيمست يف يرهزلا نع « ةبقع نب ىسوم انث ءحيلف نب دمحم انث «رذنملا

 )١( ةباغلا دسأ )١/ ١56(« ةباصإلا )١/ 8١(. تاقثلا )4/7(.



 0 ةباحصلا ةفرعم <33

 . تباث نب سوأ :راجنلا ينب نم راصنألا

 :لاق يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 0١

 يف قاحسإ نب دمحم نع «هيبأ نع .دعس نب ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرق [ب / + ١3
 نب كلام نب ورمع نب يدع ينب نم مث جرزخلا ينب نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست
 نب ورمع نب يدع نب ةانم نب ديز نب ورمع نب مارح نب رذنملا نب تباث نب سوأ :راجنلا
 .راجنلا نب كلام

 ©2يرصتلا ناثدَخلا نب سوأ[أ_3]

 . نييندملا يف دودعم « ةبحص هل «ركب نب ةيواعم نب رصن نب نامهد

 .نادرو نب ةملسو « سوأ نب كلام هنباو كلام نب بعك : ةباحصلا نم هنع ىور

 نب دمحم انث « ىبرحلا نسحلا نب قاحسإ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -5

 هثدح هنأ هيبأ نع «كلام نب بعك نبا نع «ريبزلا يبأ نع «.نامهط نب ميهاربإ انث «قباس

 الإ ةنجلا لخدي ال نأ ايدانف قيرشتلا مايأ يف ناثدحلا نب سوألاو هثعب هِي هللا لوسر نأ

 . برشو لكأ مايأ ىنم مايأو «ءنمؤم

 دمحأ نب دمحم نب دمحمو «نيصح يبأ نب ميهاربإو «يحلطلا ركب وبأ انثدح 47

 عااع ع و ب 00 مت -
 . ح يلجعلا دمحأ وبأ ليصأ نب مثعش انث « يمر ضحلا هللا دبع نب دمحم انث :اولاق «ئرقملا

 دمحم انث :الاق مزخأ نب ديز انث «لهس نب ملسأ انث «يطساولا ديمح نب يلع انثدحو

 نب سوأ نب كلام نع ؛يرهزلا نع «نابهص نب دمحم نب رمع نع «يناسربلا ركب نبا
 «(ماعط نم اًعاص رطفلا ةقدص اوطعأو» : هلع هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «ناثدحلا

 )١( ةباغلا دسأ )١73//1(« تاقثلا ء(87 /1) ةباصإلا )1/1١(.



 تك 0 تس ا 1

 جماح 7 ١» ن ةباحصلا ةفرعم

 2ك 5
 ةعامس نب نسحلا نب دمحم انث «ءالمإ رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح . 5

 نب سوأو «كلام نب سنأ تعمس :لاق «نادرو نب ةملس انث «ميعن وبأ انث ءيمرضحلا

 وأ ةراخفب هعبتاف رمع عزفف «هعبتي دحأ دجي ملف زربتي جرخ هيي هللا لوسر نأ ناثدحلا

 :لاقف هسأر هلم هللا لوسر عفر ىتح سلجف ىحنتف «هتبرشم يف هدجوف «ةرهطم

 ءدمحم اي :لاقف يناتأ ليربج نإ» :لاق (ينع تيحنت ينتدجو نيح ؛ رمع اي تنسحأ»

 .(تاجرد رشع هل عفرو ؛ارشع هيلع هللا ىلص ةدحاو كيلع ىلص نم

 «نادرو نب ةملس نع «ةرمض يبأ نع «موحرم نب سيبع نب رشب ىورو ب 5
 : هلع هللا لوسر لاقف هلي هللا لوسر عم اًسلاج ناك هنأ هيبأ نع «ناثدحلا نب سوأ نب كلام نع

 نم» : هم هللا لوسر لاقف ؟ هللا لوسر اي تبجو ام : هباحصأ هل لاقف ءاّنالث تبجو»

 يف هل ينُب قحُم وهو ءارملا كرت نمو ,ةنجلا ضبر يف هل ينب لطسُم وهو بذكلا كرت
 . هنع لهف نب ميهاربإ .(ةنجلا طسو

05 2 

 '"'يفقثلا ةفيذح نب سوأو ]
 . ها . 50 3 ع - 0 0 م 3
 عست ةنس يفوت .«فوع نب ةزنع نب ةملس ىيبأ نب ةعيبر نب ةفيذح نب سوأ وه : ليق

 93 ل
1 
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 . نيسمخو

 نب هللا دبع انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 6

 . ح سوأ هدج نع «يفقثلا ةفيذح نب سوأ نب هللا دبع نب نامثع انث «يفئاطلا نمحرلا دبع

 نب هللا دبع انث «ميعن وبأ انث «يطلملا دمحم نب ليضف انث « دمحأ نب ناميلس انثو

 . ح يفئاطلا نمحرلا دبع

 نب ىسيع انث «ىسوم نب مكحلا انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثو

 )١( ةباغلا دسأ )١51//1(« ةباصإلا )١1/ 85(« تاقثلا )"/ ٠١(.



 نمحرلا دبع انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركبوبأ انثو

 نب هللا دبع نب نامثع نع [أ //0 ]١1/ يفئاطلا نمحرلا دبع نب هللا دبع انث «يدهم نبا

 لزنف ٠ هلي هللا لوسر ىلع فيقث دفو انمدق :لاق ةفيذح نب سوأ هدج نع «يفقثلا سوأ
 انيتأي هلي هللا لوسر ناكو :لاق ءهتبق نييكلاملا لزنأو «ةبعش نب ةريغملا ىلع نويفالحألا

 انثدحي ام رثكأ ناكف «مايقلا لوط نم هيمدق نيب حواري ىتح ةرخآلا ءاشعلا دعب انثدحيف

 . (نيفعضتسم نيلذتسم ةكمب انك» : لوقي « شيرق ءاكتشا

 انك ءاوس الو : لوقي مث ةكم لهأ يكتشيو اشيرق يكتشي : هثيدح يف يدهم نبا لاقو

 برخلا ,.لاجس تناكف .موقلا نم انفصتتنا ةنيدملا انمدق املف ,نيفعضتسم وأ نيلذتسم

 . .«انلو انيلع

 هللا لوسر اي :انلقف ءاناتأ مث هيف انيتأي ناك يذلا تقولا نع ةليل انع سبتحاف

 أرط هنإ» : هَقلَع هللا لوسر لاقف هيف انيتأت تنك يذلا تقولا نع ةليللا انع تسبتحا

 :لاق ,(هيضقأ ىتحو :لاق وأ (هأرقأ ىتح جرخأ الأ تببحأف نآرقلا نم يبزح يلع

 ؟هنوبرَحُت فيك نآرقلا بازحأ نع ِهْيِلَع هللا لوسر باحصأ انلأس انحبصأ املف

 بزحو «ةرشع ثالثو «ةرشع ىدحإو .عستو «عبسو «سمخو « ثالث :اولاقف

 يدقعلا رماع وبأو «يرازفلا ةيواعم نب ناورمو ءرمحألا دلاخ وبأو .عيكو هأاورو *

 هللا دبع نب نامثع نع «يفقثلا بعك نب ىلعي نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع «نيرخآ يف
 .ةفيذح نب سوأ : مهلك اولاقف سوأ هدج نع

 نب هللا دبع نع «ميعن يبأ نع «دوعسم ىبأ ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هركذو

 سوأ هدج نع .هيبأ نع نموأ نب هللا دبع نب نامثع نع :لاقف ىفئاطلا نمحرلا دبع

 ةمجرت هلعجو «ةفاذح :لاقف ةفيذح مسا يف فحصو «هيبأ نع : هيف دازف ةفاذح نبا

 يفقثلا فوع نب سوأ ةمجرتلا يف ركذ هنأ هبجعأ نمو «ةفيذح نب سوأ ةمجرت ىوس

 نم ثيدحلا اذه ىف اًمهاو راصف ؛ ةفاذح نب سوأ نع :لاقف هيف ثيدحلا اذه جرخأو



 م 7 '] ةباحصلا ةفرعم

 ةفيذح مسا يف فحص هنأ :يناثلاو ؛ هيبأ نع : هيف داز هنأ :هوجولا دحأ : هجوأ ةئالث

 .نع ثيدحلا هيف جرخأو فوع نب سوأ ىلع ةمجرتلا ىنب نأ : ثلاثلاو ؛ةفاذح :لاقف

 . ةفاذح نب سوأ

 «ةفيذح نب سوأ :لاق نم مهنمف ءاذه يفقثلا سوأ ىف نومدقتملا فلتخا اغنإو

 نب سوأو سوأ يبأ نب سوأ نإ :ليقو «هابأ ىنكو ءسوأ يبأ نب سوأ :لاق نم مهنمو

 هَ هللا لوسر ىلع فيقث نم دفاولا : يراخبلا لاق .ةفيذح نب سوأ «ءاوس وهو دحاو سوأ

 راسي نب رماع نب بهو نب ورمع نب ورمع يبأ نب ةفيذح نب سوأ وهو ٠ سوأ همسا نمت

 . يفقثلا مشج نب طيطح نب كلام نبأ

 قؤر . سوأ يبأ نب سوأ :ليق يذلاوهو « يفقثلا سوأ نب سوأ دنسأاممف *

 ءامسأ وبأو ىناعنصلا ثعشألا وبأ :هنع ىور نممف .مهيف هدادعو «نويماشلا : هنع

 ملاس نب نامعنلاو «ينزيلا هللا دبع نب دئرمو «زيريحم نباو «يسن نب ةداّبٌعو «يبحرلا

 . يفئاطلا ةريغملا نب كلملا دبعو «ىفئاطلا

 : هثيدح ديناسم نمف ©

 فسوي نب دمحم انث «دلخم نب ىلع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ انثئدح 7

 ثعشألا ىبأ نع «ةيطع نب ناسح نع «ىعازوألا انث «بعصم نب دمحم انث عابطلا

 ةعمجلا موي لسغ نم» :لوقي هَ هللا لوسر تعمس :لاق سوأ نب سوأ نع «يناعنصلا

 ناك [ب ]١/ ٠5/ غلي ملو مامإلا نم اندو .بكري ملو ىشمو .ركتباو رككبو ءلستغاو

 .«اهمايقو اهمايص رجأ ةنس لمع ةوطخ لكب.هل

 .يعازوألا نع «كرابملا نبا هاورو *

 .يعازوألا نع ءدايز نب لقه نع ءدعس نب ثيللا هاورو

 نب كلملا دبع انث «مثيهلا نب نيسحلا عيبرلا وبأ انث «دالخ نب ركب وبأ هانثدح 17

 . ثعشألا يبأ نع «ةبالق وبأ هاؤرو *



 نع «رمعم نع «قازرلا دبع نع «قاحسإ انث .دمحأ نب ناميلس هانثدح -

 مامإلا نم اندو ,ركتباو ركبو ,ةعمجلا موي لستغاو لسغ نمو : هلع هللا لوسر لاق

 .«ريسي هللا ىلع كلذو ءاهمايقو ةنس مايص اهوطخي ةوطخ لكب هل ناك ,تضنأو

 دواد نب دشارو «رباج نب ديزي نب نمحرلادبعو «ثراحلا نب ىيحي هاورو *

 . هلثم سوأ نع «يسن نب ةدابع هأورو

 . ح يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام.نب ركب وبأ انثدح 6

 ىيحي أنث «يعداولا نيصح وبأ انث «يسمحألا ورمع نب دمحم نب رفعج انئو

 «ثعشألا يبأ نع «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع يلع نب نيسحلا انث :اولاق « ينامحلا
 قلخ هيف ,ةعمجلا موي مكمايأ لضفأ نم» :لاق ُهنكَع يبنلا نع «يفقثلا سوأ نب سوأ نع
 مكتالص نإف ,هيف ةالصلا يلع اورثكأف ؛ةقعصلا هيفو ,ةخفنلا هيفو ,ضبق هيفو ؛مدآ

 :لوقي - ؟تممرأ دقو كيلع انئالص ضرعت فيك « هللا لوسراي :اولاق .«يلع ضرعت

 .«ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإد.: لاق  تيلب
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 ظ "”سوأ يبأ نب سوأو 3]

 . حرضنلا وبأ انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث .دالخ نب ركب وبأ انثدح

 ..ح دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدحو

 )١( ةباغلا دسأ )١55 /1(« ةباصإلا )١/ 8١(« لامكلا بيذهت )7/ 88" .



 ةباحصلا ةفرعم
4 5 0 04 

 « ةبعش انث :اولاق « يلع نب مصاع انث «صفح نب رمع انث ءنسحلا نب بيبح انثو

 يبأ نب سوأ هدج نع ثدحي سوأ نب ورمع نبا تعمس :لاق ملاس نب نامعنلا ينربخأ

 لسغ :لاق ؟فكوتسا ام هل ىَّنأ :تلقف ءاّنالث فكوتساف أضوت هلو ىبنلا ىأر هنأ سوأ

 . رضنلا ىبأ ظفل ؟اًنالث هدي

 . ةالصلا ىلإ ماق مث هيلعن ىلع حسمو أضوت هَ هللا لوسر تيأر :لاق سوأ

 و
 . هوحن ءاطع نب ىلعي نع ميشه هاور *

 . ىلعي نع « هللا دبع نب كيرش هاور كلذكو *

 ىلع حسمي يبأ تيأر : لاق سوأ يبأ نب سوأ نع ىلعي نع ةملس نب دامح هاورو

 .هوحن ركذف «نيلعنلا

 3 هدج نع ء«سوأ يبأ نبا نع « ءاطع نب ىلعي نع ةبعش نع «عيكو هاورو #

 . هيبأ نع سوأ يبأ نبا نع «ملاس نب نامعنلا نع « ةبعش نع «هريغو عيكو ىورو *

 ل 1 0 كي 5 2 2
93 20 

 "”يملنمألا رَجَح نب هللا دبع نب سوأو [3]

 .نييزاجحلا يف دعي «جرعلا نكس

 قيثو نب ضيفلا انث «يطقسلا لضفلا نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثئدح 05

 رجح نب هللا دبع نب سوأ نب كلام نب سايإ نب كلام نب رخص ينثدح :لاق «يفقثلا

 كلام نب سايإ هابأ نأ سايإ نب كلام يبأ ينربخأ :لاق «جرعلا لهأ نم خيش يملسألا

 رم :لاق يملسألا رجح نب هللا دبع نب سوأ هابأ نأ هربخأ سوأ نب كلام هابأ نأ «هربخأ

 ىلع امهو «ىشرهو ةفحجلا نيب تاوذحقب ركب وبأ هعمو [أ /76/1] هِي هللا لوسر يب

 )١( ةباغلا دسأ )١077/1(« ننسلاو ديناسملا عماج «(877/1) ةباصإلا )١/ 2437١ .



 ثعبو ءادرلا نبا هلبإ لحف ىلعامهلمحف «ةنيدملا ىلإ ناهجوتم امهو :دحاو لمج

 «قرطلا مراخم نم ملعت ثيح امهب كلسا :هل لاقف ءدوعسم :هل لاقي هل اًمالغ امهعم

 مث ءاجمّدلا ةينث امهب كلسف .كلمج نمو كنم امهتجاح ايضقي ىتح امهقرافت الو
 ةبعش نم امهب ىتأ مث «ةرملا ةينث امهب كلس مث «ءايحإ امهب لبقأ مث «ةبوكلا ةينث امهب كلس
 مث «ةرملا ةينث امهب كلس مث «ةنائيغلا امهب كلس مث ,ةججدملا امهب كلس مث طشك تاد

 ىلإ ادوعسم هني هل هللا لوسر عجر مث ؛هلمج نمو هنم امهتجاح ىضق دقو ةنيدملا امهلخدأ
 نأ اسوأ رمأي نأ هللا لوسر هرمأف لبإلا مسياال الفغم ناكو ءهللا دبع نب سوأ هديس

 سرفلا ديقو «مويلا انتمس هللاو وهو : كلام نب رخص لاق «سرفلا ديق اهقانعأ يف اهمسي

 . ادم امهنيب دمو نيتقلح قلح ىرأ اميف

 نب كلام نع .يملسألا ضايع نب هللا دبع نب نسحلا نع ءركب يبأ نب ريبزلا هاور *
 . هلثم سوأ هدج نع .كلام هيبأ نع « سايإ هيبأ نع ءسوأ نب كلام نب سايإ

 2 - مام مام عب
 نب كَ ناي ديت

 "”ليبحرش نب سوأو ]*١18[
 يبحرلا نسحلا وبأ نار هنع ىور « عمجملا ينب دحأ 0

 . ركسملا يف اذه ريغ "اًئيدح سوأ نب ليبحرش نع نارمن نب نامثع نب زيرح ىورو *
 : لاق يصمحلا ميهاربإ نب قاحسإ نب ورمع انث :لاق دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 .ح ملاس نب هللا دبع نع ثراح لا نب ورمع انث «يبأ ينثدح

 نارمع انث «ليفطلا نب ةبيتق نب نسحلا نب دمحم انث :لاق ميهاربإ نب دمحم انثدحو

 يدييزلا نع :الاق ملاس نب هللا دبع انث «ميهاربإ نب ديمحلا دبع ىقتلا وبأ انث «راكب نبا
 ينب دحأ ليبحرش نب سوأ نأ هثدح يبحرلا نار نسحلا ابأ نأ سنؤم نب شايع انث :لاق
 هنأ ملعي وهو هنيعيل ملاظ عم ىشم نم» :لوقي هلع هللا لوسر عمس هنأ هثدح عمجلملا

 )١( تاقثلا «(86 /1) ةياصإلا «(19/7/1) ةباغلا دسأ )"/ ٠١(.

 .أطخ وهو «ثيدح» : لصألا يف (؟)



 .«مالسإلا نم جرخ دقف ملاظ

 "7يراصنألا سوأ[8]

 . بوسنم ريغ «ديعس وبأ

 حلاص نب ديمحلا دبع انث «تاتقلا رفعج نب نسحلا انث «يحلطلا انثدح -5

 .ح يمجربلا
 نب دمحم انث ءرشبم نب هللا دبع نب يلع انث «نامثع نب دمحم نب هللا دبع انثو

 .ح برح

 «يروباسينلا ةملس نب يلع انث ءنايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثو

 نع ملس كش ةبوت يبأ وأ ةبوت نع «رابجلا دبع نب ديعس انث «ملاس نب ملس انث :اولاق
 ءرطفلا ةادغ ناك اذإ» : ُهّلِلَع هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «يراصنألا سوأ نب ديعس

 نمي ميحر بر ىلإ اودغا ,نيملسملا رشعم اي : نوداني قيرطلا هاوفأ ىلع ةكئالملا تدعق

 اوضبقاف مكبر متعطأو متمصف راهنلا مايصب مكرمأ ,ليزجلا هيلع بيشيو ريخلاب
 «نيدشار مكلزانم ىلإ اوعجرا نأ :ءامسلا نم” دانم ىدان ديعلا اوّلص اذإف .مكزئاوج

 .«ةزئاجلا موي ءامسلا يف مويلا كلذ ىمسيو ءاهلك مكبونذ مكل ترفغ دقف

 . ةبوت ركذي ملو «رابجلا دبع نب ديعس نع « يمرضحلا سيق نب نمحرلا دبع هاور

 نب دالخ انث .نسحلا نب دمحم نب ميهاربإ انث «نايح نب دمحم وبأ هانثدح 06

 سوأ نب ديعس نع «رابجلا دبع نب ديعس نع «يمرضحلا سيق نب نمحرلا دبع انث «ملسأ
 . هلثم هيبأ نع

 .[ب 7/١11// سوأ نب ديعس نع «ريبزلا يبأ نع «يفعجلا رباج هاورو *

 رفعج نب نسحلا انث «يبسارلا دلخم نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح -157

 )١( ةباصإلا «(١ا/1/١) ةباغلا دسأ )١/88(« ديرجتلا )١/7(.

 .أطخ وهو «يدانم» : لصألا يف (؟)



 ةباحصلا ةفرعم د

 نع «ريبزلا يبأ نع «رباج نع ءرمش نب ورمع انث ءريكب يبأ نب ىيحي انث «ينامركلا
 تفقو رطفلا موي ناك اذإ» : هلع هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع ء«يراصنألا سوأ نب ديعس

 .«متمقف ليللا مايقب مترمأو» : هيف لاقو هلثم ركذف «.. .قرطلا هاوفأ ىلع ةكئالملا

 تي تق تي م 0

 «يراصنألا سوأ نب ذاعم نب سوأو [م6]

 ©2يراصنألا رذنملا نب سوأو 6 3]

 «يبأ ينثدح «ينارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 17

 مث راصنألا نم دحأ موي دهشتسا نم ةيمست يف ةورع نع «دوسألا يبأ نع « ةعيهل نبا انث

 نب ذاعم نب سوأ :ةنوعم موي دهشتسا نم ةيمست يفو «رذنملا نب سوأ :راجنلا ينب نم

 . نيدانسإلا نيب تعمج ؛يراصنألا سوأ

 داو داع د
 يف

 "”يراصنألا ماذخ نب سوأو ]١87[

 هباحصأ يفو هيفو «كوبت نع هفلختل هلي لوسرلا دجسم ةيراس ىلإ هسفن .ادبر د

 .ةيآلا ٠١7[ : ةبوتلا] ©... مهبوندب اوفرتعا نورخآو ل» : تلزن

 ليعامسإ انث « نسحلا نب نمحرلا دبع انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح
 يبأ نع «شمعألا نع «نايفس نع «يدج باتك يف تدجو :لاق «ماصع نب دمحم نبا

 ةبابل وبأ :ةتس كوبت ةوزغ يف هلِكَي هللا لوسر نع فلخت نمم ناك :لاق رباج نع «نايفس

 «ةيمأ نب لالهو «ةعيبر نب ةرارمو «كلام نب بعكو «ةعيدو نب ةبلعثو «ماذخ نب سوأو

 مهلاومأب اوءاجو «يراوسلاب مهسفنأ اوطيرف ةبلعث نب سوأو ةبابل وبأ ءاجف
 مهلحأ الد : هلع هللا لوسر لاقف «كنع انسبح يذلا اذه ءاهذخ هللا لوسر اي :اولاقف

 )١( ةباغلا دسأ : يف امهتمجرت رظنا )١/ لا/9ا١(« ةباصإلا )١//81(« ديرجتلا )78/1(.

 ةباغلا دسأ (؟) )١0 /1(« ةباصإلا )١/ 87(« ديرجتلا )55/1(.



 ىلإ ٠١7[ :ةبوتلا]4 ايس رْخآو احلاص المع اوُطَلَخ » :نآرقلا لزنف ««لاتق نوكي ىتح

 .ةيآلا ٠١[ : ةيوتلا] 4 .. . مهل نكس كتالص نإ © : هلوق

 ©"'يقرألا نب سوأو 1

 .بعك نب ةبلعث نب كلام نب نامعن نب سيق نب ديز نبا

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 48

 نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع« هللا دبع نب دايز انث «فسوي نب ميهاربإ انث «باجنملا

 . بعك نب ةبلعث نب كلام نب نامعن نب سيق نب ديز نب مقرألا نب سوأ :دحأ موي لتق

 د ع

 "”يراصنألا مرصألا نب ديزي نب سوأو. [م 3]

 . يبقع
 نب دمحم انث «ناميلس نب نوراه نب نسحلا انث :لاق دمحأ نب ناميلس انثدح

 نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نب دمحم انث « يبيسملا قاحسإ
 . مرصأ نب ديزي نب سوأ :راجنلا ينب نم مث راصنألا نم ةبقعلا دهش

 "”'ةشبك وبأ سوو 3]

 . هلع هللا لوسر ىلوم ه
 . اردب دهش نميف قاحسإ نبا هركذ «يسود وهو «ميلّس : ليقو

 دلع دع د

 )١( ةباغلا دسأ )١77*/1(« ةباصإلا )4/1١/(« ديرجتلا )١/ 5" .

 ةباغلا دسأ (؟) )١07/8/1١(« ةباصإلا )١/84(.

 )*( ةباصإلا «(551 /5) ةباغلا دسأ )١16 /5(« تاقثلا )"/ ١7(.



 ("”ةرمّس همسا ةروذحم وبأ[]

 .هب حصأ لوألاو «سوأ همسا :مهضعب لاقو

 . [أ /ا/ا/ /1] هللا ءاش نإ ةرمَس ىف هركذن

 "”هوعسم نب ورمع نب نشوج نب روعألا نب سوأو6 7

 .يراخبلا هركذ
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 ””يراصنألا ةبارع نب سوأو ]١9[

 نب عفارو «تباث نب ديز مهيف رفن يف ُهْنَِع يبنلا ىلع دحأ موي ضرع نميف ناك
 م0 عع ِِع .٠ 5 .٠

 . رمع نبا نع عفان نع ,يلذهلا ركب وبأ هركذ ؛ مهدرف رمع نباو .جيدخ

 ماشه انث «نارمع نب دمحأ نب رفعج انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ١

 هللا دبع ينثدح :لاق عفان نع «يلذهلا ركب وبأ انث « شايع نب ليعامسإ انث :لاق رامع نبا

 ديزو «ةبارع نب سوأ مهنم ءرفن يف هيي هللا لوسر يندر دحأ ماع ناك امل :لاق رمع نبا

 .جيدخ نب عفارو «تباث نبا

 «”يفقثلا فوع نب سوأ,و[ ]
 هركذ «نيسمخو عست ةنس يفوتو ٠ ُهَْيَي يبنلا ىلع دفولا يف مدق «فئاطلا نكس 0

 )١( ةباصإلا «(؟1/8/5) ةباغلا دسأ )١7/5/4(« ديرجتلا )8/1١"( .

 ةباغلا دسأ (؟) )١77*/1(« ديرجتلا «(7/8/1) ةباصإلا )١/ 5 *( .

 )( ةباغلا دسأ )١/ ١7/4(« ةباصإلا )١5 /1(« ديرجتلا )1١//71( .

 ):( ةباغلا دسأ )١/ ١7/5(« ةباصإلا )87/1١(« ديرجتلا )١//9"( .



 ©”يراصنألا هللا دبع وبأ ناعمس نب سوأو [ 8

 . رم يبأ نب ديعس ثيدح نم كلام نب سنأ ثيدح يف ركذ هل

 كلام نب سنأ ينربخأ :لاق راسي نب ديز نب لاله انث ديوس نب ميهاربإ انث “7

 ريمازملا قحمأل ينثعبو «نيملاعلل ةمحرو ىده هللا ينضعب» :لاق هيي هللا لوسر نأ

 ينإ «قحلاب كثعب يذلاو :ناعمس نب سوأ لاقف .«ةيلهاجلا رمأو ناثوألاو فزاعملاو

 ءرمخلا براشل ليو «رمخلا براشل ليو «ةرم نيرشعو اسمح ةمرحم ةاروتلا يف اهدجأل

 ةنيط نم هللا هاقس الإ هديبع نم دبع اهبرشي ال نأ هللا ىلع اًقح نإ :ةاروتلا يف اهدجأل ينإ

 .رانلا لهأ ديدص :لاق ؟ هللا دبع ابأ اي لابخلا ةئيط امو :اولاق ؛لابخلا

 ديعس انث ,ءبوقعي نب ميهاربإ انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ هانثدح

 .ديوس نب ميهاربإ انث «ميرم يبأ نبا
 ني تق 3 جم ع 2

 "”ينرقلا رماع نب سيوأا3 1]

 .رماع نب سنأ نب سوأ :ليقو

 "يح  دارم نم «نميلا نم ةفوكلا لهأ يعبات يف هدادع «هري ملو هيي يبنلا كردأ

 «ينالجربلا ليلخلا نب دمحأ انث ءدمحم نب رفعج نب دمحم ركب وبأ انثدح ٠3

 يبأ نع «يريرجلا ديعس نع «ةريغملا نب ناميلس انث ءمساقلا نب مشاه رضنلا وبأ انث

 ءاوقرفت هثيدح نم غرف اذإ انثدحي ةفوكلاب ثدحم ناك :لاق رباج نب ريسأ نع «ةرضن

 )١( ةباصإلا «(1/١7/1١)ةباغلا دسأ )١/ 864(« ديرجتلا )١/3750(.

 ةباغلا دسأ (؟) )١1/4/1(« ةباصإلا )١/ ١١6(« ديرجتلا )38/1١(.



 تلقف هتدقفف «هتببحأف .همالكب ملكتي ادحأ عمسأ ال مالكب ملكتي لجر مهيف طهر ىقبيو

 انأ «معن : موقلا نم لجر لاقف ؟اذكو اذك انسلاجي ناك ًالجر نوفرعت له : يباحصأل

 تئج ىتح هعم تقلطناف «معن :لاق ؟هلزنم فرعتوأ :تلق «ينرقلا سيوأ كاذ «هفرعأ

 هباحصأ ناكو :لاق «يرعلا :لاق ؟انع كسبحأ ام ,يخأ اي : تلقف يلإ جرخف هترجح

 لعفت ال :لاق .هسبلاف دربلا اذه ذخ [ب /الا/ ١1/ :تلق :لاق «هنوذؤيو هنم نورخسي

 نورت نم :اولاقف مهيلع جرخف ءهسبل ىتح هب لزأ ملف :لاق هوأر اذإ يننوذؤي مهنإف

 . «هومتيذآ دق ؟لجرلا اذه نم نوديرت ام :تلقف سلجملا ءاجف :لاق ؟اذه هدرب نع عدخ

 لهأ نأ ىضقف :لاق ءاديدش اذخأ يناسلب مهذخأف :لاق «ةرم يستكيو ةرم ىرعي لجرلا
 ينعي هب رخسي ناك نمت لجرلا دفوف «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلإ اودفو ةفوكلا
 : لاقف :لاق «لجرلا كلذ ءاجف :لاق ؟نيينرقلا نم دحأ انهاه له :رمع لاقف - سيوأب

 نميلاب عدي ال سيوأ :هل لاقي نميلا نم مكيتأي ًالجر نإ» :لاق دق ُهِْلَم هللا لوسر نإ
 نمف ,مهردلا وأ رائيدلا عضوم الإ هنع بهذأف هللا اعدف ضايب هب ناك دقو .هل مأ ريغ

 .(مكل رفغتسيلف هورمف مكنم هيقل

 :لاق ؟كمساام :لاق «نميلا نم :لاق ؟نيأ نم :تلق :لاق ءانيلع مدقف :لاق

 هبهذأف هللا توعدف ضايب كب ناكأ :لاق «يل اّمأ لاق ؟نميلاب تكرت نمف :لاق «سيوأ
 :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي كلثمل يلثم رفغتسيوأ :لاق يل رفغتساف :لاق «معن :لاق ؟كنع
 مكيلع مدق هنأ تئبنأف «ينم سلغاف ينقرافت ال يخأ تنأ :تلق :لاق ءهل رفغتساف

 انيف ؟اذه ام :لوقيف :لاق ءهرقحي هنم رخسي ناك يذلا لجرلا كاذ لعجف :لاق «ةفوكلا
 لجر نينمؤملا ريمأ ايانيف : لاق .هنأش عضي هنأك اذك لجر هنإ «ىلب :رمع لاق !هفرعن الو

 هيلع لخد ىتح لجرلا كاذ لبقأف :لاق «كردت كارأ الو ''كردأ :لاق «سيوأ :هل لاقي

 لوقي رمع تعمس :لاق ؟كل ادب امف كتداعب هذه ام :سيوأ هل لاقف «هلهأ يتأي نأ لبق
 يب رخست الأ كيلع يل لعجت ىتح لعفأ ال :لاق «سيوأ اي يل رفغتساف ءاذكو اذك كيف

 امف ريسأ :لاق «هل رفغتساف :لاق ءدحأ ىلإ رمع نم هتعمس يذلا ركذت ال نأو «دعب اميف .
 نحنو بجعلا كارأ الأ «يخأ اي :هل تلقف هيلع تلخدف : لاق ةفوكلاب هرمأ ىشفأ نأ انئبل

 .لادلا طاقسإب «كرأ» لصألا يف تفحصت )١(



 :لاق «هلمعب الإ دبع لك ىزجي امو «سانلا يف هب غلبتأ ام اذه يف ناك ام :لاقف ؟رعشن ال

 :رضنلا يبأ نع لبنح نب دمحأ هب ثدح ©

 وبا انت « يبأ ين بلح نب نب هللا دب بوب ضنا وبأ انث «ىبأ يتثدح « ادشدح ٠هيبدمحأ ٠ هللا دبع انث ؛ أهاثدح

 .هب مساقلا نب مشاه

 .هوحن رباج نب ريسأ نع «ىفوأ نب ةرارز نع «ةداتق هاورو *#

 رمع نب هللا ديبع انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «.كلام نب ركب وبأ انثدح 6

 نب ريسأ نع «ىفوأ نب ةرارز نع «ةداتق نع «يبأ ينثدح مشاه نب ذاغم انث «يريراوقلا

 ينإف ؟رماع نب سيوأ مكيف له :لاق مهلأس نميلا لهأ تتأ اذإ رمع ناك :لاق رباج

 نم .نميلا لهأ دادمأ عم رماع نب سيوأ كيلع يتأي» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس

 مسقأ ول رب اهب وه ةدلاو هل ,.مهرد عضوم الإ هنم أربف ضايب هب ناك .نرق نم مث دارم

 .(لعفاف كل رفغتسي نأ تعطتسا نإف .هربأل هللا ىلع

 ىدان :لاق ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع «دايز يبأ نب ديزي نع «كيرش هاورو *

 :لوقي ُهَكَي هللا لوسر تعمس ينإف ؟سيوأ مكيفأ :نيفص موي ماشلا لهأ نم لجر

 .«ناسحإب نيعباتلا ريخ نم ينرقلا رماع نب سيوأ»

 كرابم انث «ةبده انث ء.نايفس نب نسحلا انث :لاق نادمح نبورمع وبأ انثدح 5

 نم رماع نب سيوأ ناك :لاق ةيواعم نب ةعصعص نع ءرفصألا وبأ ينثدح «ةلاضف نبا

 نوكيس» هنأ هلي هللا لوسر انربخأ :لاق باطخلا نب رمع نإو «نرق نم لجر «نيعباتلا

 هبهذي نأ هللا وعديف ,حضو هب جرخي رماع نب سيوأ :هل لاقي نرق نم لجر نيعباتلا يف

 (هل رفغتسيلف هل رفغتسي نأ عاطتساف مكنم هكردأ نمف ,هبهذيف

6 3 0 
 تي وي 3



 نميأ باب

 '"”نميأ مأ نبا نميأ ]/١91[

 منغ نب ملاس نب كلام نب سيق نب ءابرحلا يبأ نب لالب نب ورمع نب ديبع نباوهو
 ةنضاح امهمأ ؛همأل ديز نب ةماسأ اخأ ناك «يشبحلاب فرعيو «جرزخلا نب فوع نبا

 :فهكلا] 4... هّبر ءاقل وجري ناك نمف إ» :تلزن هيفو نينح موي دهشتسا  ُهَِيَي يبنلا
5-5 

 ١[الآية.

 - وبأ انث «ينارحلا بيعش وبأ انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم : يلع وبأ انئدح 7

 موي دهشتسا نم ةيمست يف «قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «يليفنلا رفعج

 . ديبع نب نميأ : نينح

 «يليفنلا رفعج وبأ انث «ينارحلا بيعش وبأ انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .

 نع ؛ةداتق نب رمع نب مصاع نع «قاحسإ نب دمحم نع [أ 014/11 ةملس نب دمحم ان

 نينح موي لَ هللا لوسر عم تبث نميف ناك : لاق «هيبأ نع هللا دبع نب رباج نب نمحرلا دبع '

 .ديبع نب نميأ وهو «نميأ مأ نبا نميأ .

 «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «يرقملا دمحم نب دمحم رفعج وبأ انثدح . 6

 نع «نايفس نع «ماشه نب ةيواعم انث :الاق «ءالعلا نب دمحمو مكحلا نب هللا دبع انث

 . يشبحلا نميأ نع «ءاطعو دهاجم نع روصنم

 قراسلا هني يبنلا عطقي مل :لاق نميأ نع ءاطعو دهاجم نع :ءالعلا نب دمحم لاقو

 . رانيد ذئموي نجملا نمث ناكو «نجملا نمث يف الإ

 . روصنم نع حلاص نب نسحلا هاورو *#

 انث ءسنوي نب دمحأ انث ءرفعج نب نيسحلا انث «يحلطلا ركب وبأ هانثدح-

 ءاهيقف ناكو نميأ نع ءدهاجمو «ءاطع نع .مكحلا نع ءروصنم نع «حلاص نب نسحلا

 )١( باعيتسالا )5١7/1١(« ةباغلا دسأ )١84 /1(« ةباصإلا )47/1١(.



 رو 1 ةباحصلا ةفرعم

 وأ ارانيد هلي هللا لوسر دهع ىلع نجملا نمث ناكو « نجملا نمث : يف قراسلا عطقي : لاق

 . مهارد ةرشع

 . نميأ نع .ءاطع نع ءمكحلا نع .روصنم نع ةناوع وبأ هاورو

/ 1 
 تو تي ح3

 ””هرخألا نب كتاف نب ميرخ نب نميأ 53

 .دسأ نب ورمع نب تيلفلا نب كتاف نب ورمع نب داَدش نبا

 هل ءيدسألا كلام نب نيصح نب «ورمع نب ةبلعث تنب ءامصلا :ليقو «ءانظلا همأ ن

 . يعيبسلا قاحسإ وبأو ةلاضف نب كتافو يبعشلا هنع ىور « ةبحص همعلو هيبألو

 . ح يبأ ينثدح لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح. ١

 ناورم انث :الاق ديعس نب ديوس انث «ةيجان نب دمحم نب هللا دبع انث «ديمح نب دمحم انثو

 ' ماق :لاق «ميرخ نب نميأ نع «ةلاضف نب كتاف نع «ءاقرولا وبأ دايز نب نايفس انث «ةيواعم نبا

 ءاًنالث اهلاق ««هللاب كرشلاب روزلا ةداهش تلدُع ,سانلا اهيأ ايد : لاقف يطخ لي هللا لوسر

 .[ جحلا] 4ٍروّرلا لوَق اوبتجاو ناّنوألا نم سجرلا اوُبنتجاَف » :أرق

 ب بيبح نع هيأ نع دايز نب نايس نع :الاقف ديبعانا دمحمو ىلع اورو ف

 . ميرخ نع نامعنلا

 . هيبأ نع تباث نب ميرخ نبا نع هيبأ نع دايز نب نايفس نع ءاجر نب ةملس هاورو *

 ديزي نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث :لاق نادمح نب دمحأ نب دمحم انث

 يدسألا ميرخ نب نميأ ينثدح «دسأ ينب نم خيش ينثدح « شايع نب ركب وبأ انث يعافرلا

 ٠ . (اًكاله برعلا عرسأ كموق نإ ,نميأ اي» : هي هللا لوسر يل لاق :لاق

 0 17 ع
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 يف كلذكو «فاقلاب «بيلقلا» : «تيلفلا» نم ًالدبو «كتاف ىف «لا» ةدايزب )5١7/١( باعيتسالا )١(

 (97 )١/ ةباصإلا ىفو « (ميرخ) لدب «يزخ) هيفو «(55/4) تاقثلاو )1١/ ١848(« ةباغلا دسأ

 . ىعبطم أطخ هلعلو ««بيلعلا»



 "”تباث وبأ يفقثلا ىلعي نب نميأ ]

 . يبعشلا هنع ىور [ل

 نب دمحم انث «دامح نب دمحم نب نسحلا انث «قاحسإ نبدمحم هانثثدح 614

 نع «ةسينأ يبأ نب ديز نع ورمع نب هللا ديبع انث .لاله نب ءالعلا نب لالهو «نادعم

 :لاق ءيفقنلا ىلعي ''”[نب] نميأ تباث يبأ نع «يبعشلا نع .دلاخ يبأ نب ليعامسإ

 موي هلمحي ءاج ,هلغ وأ .ضرألا نم اربش قرس نم» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس

 .«نيضرألا لفسأ ىلإ هقنع ىلع ةمايقلا

 . ليعامسإ نم هتعمس دقو : هللا ديبع لاق

 يف يقرلا دبعم نب يلعو «ةرارز نب هللا دبع نب ليعامسإو «ةرارز نب ورمع هاورو *

 . هيف ءالعلا اوفلاخف ءورمع نب هللا ديبع نع .ةعامج

 هللا ديبع انث «ةرارز نب ورمع انث  عينم نبا انث «نايح نب دمحم وبأ هانثدح 06

 نب ىلعي نع «نميأ نب تباث يبأ نع «يبعشلا نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع ءورمع نبا
 ىلع ةمايقلا موي هلمحي ءاج اربش قرس نم» : لوقي هلِلَي هللا لوسر تعمس : ىفقثلا ةرم

 .[ب 8/١1// (نيضرألا لفسأ ىلإ هقنع

 انث .يدادغبلا رافصلا قاحسإ نب دمحم انث ء.دمحأ نب ناميلس انثدح -5

 «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع ورمع نب هللا ديبع انث «يقرلا ةرارز نب هللا دبع نب ليعامسإ

 :لوقي هلي هللا لوسر تعمس : لاق ةرم نب ىلعي نع «تباث نب نميأ نع «يبعشلا نع

 . هلثم ركذف (...قرس نم»

 «تباث يبأ نع «يبعشلا نع «ديز نع ورمع نب هللا ديبع نع :دبعم نب يلع لاقو

 .ةرم نب ىلعي نع

 . تباث يبأ نع .روفعي وبأ هاورو *

 .(401 )١/ ديناسملا عماج ,(180 /1) ةباصإلا «(18891) ةباغلا دسأ )00

 . لصألا نم طقس [ ]1 نيبام (؟)



 رك ١6١ ةباحصلا ةقرعم
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 دحاولا دبع انث «نافع انث «قوزرم نب هللا ديبع نب دمحم ّيدج انث «دمحم نب رمع انئدح

 .هوحن هني هللا لوسر لاق : لاق ةرم نب ىلعي نع «تباث وبأ انث ءروفعي وبأ انث ءدايز نبا

 تا ميا >2 ن هدمه هدم تنك



 مقرألا باب

 . ردي دهش

 وهو  هنع هللا يضر ةيواعم مايأ يف نيسمخخو ثالث ةنس يفوت « هللا دبع ابأ ىنكي 0

 «عيقبلاب نفدو هنع هللا يضر-صاقو يبأ نب دعس هيلع ىلصو «ةنس نينامثو سمخ نبا
 هراد يف هيَ يبنلا ىفختسا يذلا وهو «سينأ نب هللا دبع نيبو هنيب ىخآ هلِيَم يبنلا ناك

 هللا يضر  باطخلا نب رمع ملسأ نيح افصلا لفسأ يف نارزيخلا رادب مويلا فرعيو «ةكمب
 نب دسأ نب فدنخ ابأ ىنكيو «فانم دبع مقرألا يبأ مساو ٌةاجر نيعبرأ اولماكتف  هنع

 تنب ةيفص : ليقو « لهس ينب نم « ميرخ تنب رضامت :همأو «موزخم نب رمع نب هللا دبع
 ثراحلا دبع تنب ةميمأ همأ نإ :لاقو «ةعازخ نم «ناشبع نب ريمع نب دلاخ نب ثراحلا

 . يعازخلا

 نم ةكم لماع ثراحلا دبع نب عفان هلاخخ ناكو «تاقدصلا ىلع ُهْنيَت يبنلا هلمعتسا

 . هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع لبق

 نبا انث « يبأ ينثدح «دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١7

 موزخم ينب نم مث « شيرق نم اردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع .دوسألا يبأ نع ؛ةعيهل
 : ىنكيو «فانم دبع : مقرألا يبأ مساو «مقرألا يبأ نب مقرألا :بعك نب ةرم نب ةظقي نبا

 . موزخم نب رمع نب هللا دبع نب فدنخ ابأ

 .انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث ءريبكلا دبع نب قوراف انثدح .

 هلع هللا لوسر عم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم
 . مقرألا يبأ نب مقرألا : بعك نب «ةرم نب «ةظقي نب موزخم ينب نم

 وبأ ينربخأ «يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث «يروباسينلا دماح وبأ انثدح- 649

 .(198 /1) ديناسملا عماج 21/4 /1) ةباغلا دسأ )58/1١(«, ةباصإلا )00(



 رجاوي ١1١ ةباحصلا ةفرعم /[
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 ىيحي نب قاحسإ نع «هيبأ نع «مقرألا ينثدح ءرذنملا نب ميهاربإ ينثدح «ينيدملا سنوي

 «نيسمخو ثالث ةنس مقرألا نب مقرألا يبأ يفوت :لاق مقرألا نب نامثع نع «ةحلط نبا

 . هللا دبع ابأ : ىنكي «نينامثو سمخ نباوهو

 قاحسإ نب دمحم انث «يروباسينلا لضفلا نب دمحم نب دمحأ انثلح

 نب «مقرألا نب «نامثع نب « هللا دبع نب «نارمع نب « هللا دبع نب دمحأ ينثدح «يفقثلا

 هللا دبع نب دسأ نب فانم دبع : مقرألا يبأ مسا نأ : يتيب لهأو يبأ تعمس : لاق مقرألا يبأ

 . هللا دبع ابأ : ىنكي مقرألا يبأ نب مقرألا ناكو «موزخم نب رمع نبا

 تعمس «جارسلا قاحسإ نب دمحم انث :لاق «يروباسينلا دماح وبأ انثدح 0

 تام موي مقرألا يبأ نب مقرألا تام :نولوقي انخياشمو يبأ تعمس « هللا دبع نب دمحأ

 . هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ

 «ريفع نب ديعس انث «جرفلا نب حور عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح- 5

 ءاّيردب ناكو «مقرألا هدج نع ءمقرألا نب هللا دبع نب نامثع نع «دلاخ نب فاطع انث

 ناكو «نيملسم ًالجر نيعبرأ اولماكت ىتح افصلا دنع هراد يف ىوأ ُهْنِيَي يبنلا ناكو

 تئج :لاق «نيكرشملا ىلإ اوجرخ نيعبرأ اوناك املف «باطخلا نب رمع اًمالسإ مهرخآ

 : هلع هللا لوسر يل لاقف [أ ]9/١1// سدقملا تيب ىلإ جورخلا تدرأو ءهعدوأل هني هللا لوسر

 ءال :تلق (! ؟ةراجت يفأ ؟هيلإ ككجرخي امو» :لاق ءسدقملا تيب :تلق (؟ديرت نيأ»

 .(ةالص فلأ نم ريخ انهاه ةالص» : هني هللا لوسر لاقف «هيف يلصأ ينكلو

 انث «يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انث ,نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح مث 3

 نب هللا دبع همع نع «مقرألا نب نامثع نب نارمع نب ىيحي انث «يرهزلا بعصم وبأ
 تيب ديري زهجت هنأ مقرألا نع «مقرألا نب نامثع هدج نع ءهتيب لهأ نعو «نامثع

 ةجاح يف : كجرخي ام» :لاقف .هعدوي ُهْْكَع يبنلا ىلإ ءاج هزاهج نم غرف املف ءسدقملا

 «سدقملا تيب يف ةالصلا ديرأ ينكلو «يمأو تنأ يبأب « هللا يبن ايال :لاق «!؟ةراجت وأ

 دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم ريخ اذه يدجسم يف ةالص» : ِهّكَي هللا لوسر لاقف

 ماع امس



 . جرخي ملو مقرألا سلجف : :لاق :؛مارخلا

 . ءاوس هلثم نارمع نب ىيحي نع «يمدقملا ركب يبأ نب دمحم هاورو *

 بعصم ىبأ ىلع ئرق :لاق رقصلا نب هللا دبع انث ءيحلطلا ركب.وبأ انثدح. 8
 : لاق هيبأ نع «مقرألا نب نامثع هدج نع .«نارمع نب ىيحي مكثدح . عمسأ رضاح انأو

 فيس يدعاسلا ديسأ وبأ عضوف «لافنألا نم مكعم ام اورذ» : :ردب موي ُهتيَع هِي هللا لوسر لاق

 . هايإ هاطعأف « هللا لوسر اي ىل هبه :لاقف مقرألا هعفرف «نابزرملا ذئاع

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح. 6
 .ح هيبأ نع «نامثع نع «ماشه نع «دابع نب دابع

 دمحم انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «ئرقملا دمحم نب دمحم رفعج وبأ انثدحو

 مقرألا يبأ نب مقرالا نب نامشع نع «دايز نب ماشه نع «يبلهملا دابع نب دابع انث «راكب نبا

 باقر ىطختي يذلا» : لاق هن لك يبنلا نأ هْْفَع يبنلا باحصأ نم ناكو «هيبأ نع ١ يموزخملا

 . «رانلا يف هبصق راجلاك مامإلا جورخ دعب ةعمجلا موي نيئثالا نيب قرفي سانلا

 . مقرألا نب نامثع نع «دعس نب رامعو .ماشه نع دابع نع ةفرع نب نسحلا هاور #

 د د

 "!يِبْيَجَتل هلا ةنْيَقُج نب مقرألا 3

 . نيمدقتملا نم دحأ هركذي مل ءرصمب بقعو ركذ هل ءرصم حتف دهش

 . !اًنيش هل جرخي ملو «ىلعألا دبع نب ديعس يبأ نع «نيرخأتملا ضعب هركذ
 دع د م نمنع مد!

 )١( ةباغلا دسأ )١/ (؟9/1) ةباصإلا «(ا/0 .
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 "”يعازخلا هللا دبع ابأ : ىنكي «يعازخلا مرفأ [0]

 . ةبحص هللا دبع هنبالو هل «ةرهغ نم عاقلاب ايقسلاو جرعلا نيب لزن

 انث «مكحلا دبع نب هللا دبع انث «يسيطارقلا ديزي وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح. 5

 .ح سيق نب دواد نع «يبعكلا ديزي نب ناميلس

 عم تنك :لاق هيبأ نع « يعازخلا مرقأ نب هللا دبع نب هللا دبع نع « سيق نب دواد انث «عيكو

 نك «ينب : يبأ يل لاقف «قيرطلا ةيحانب اوخانأف «بكر انب رمف :لاق « عاقلاب مرقأ يبأ

 اذإف : لاق «هرثأ يف تجرخو جرخف :لاق .مهلأسأف موقلا ءالؤه يتآ ىتح كمهب يف

 يطبإ يترفع ىلإ رظنأ تنكف ءهعم تيلصف ةالصلا ترضحف :لاق هِي هللا لوسر

 .دجس املك هني هللا لوسر

 دلاخ وبأو يبنعقلاو «ميعن وبأو «يدهم نب نمحرلا دبعو ءملسم نب ديلولا هاور *

 نب هللا ديبع نع :اولاقف «يبعكلا ديزي نب ناميلسو «ىسيع نب ناوفصو «دواد وبأو ءرمحألا

 .[ب /ا/9/1] هللا دبع نب هللا دبع : عيكو لاقو « هللا دبع

. . :. 
 تف حي 03

 "”يومألا صاعلا نب ديعس نب نابأ [ ؟ ]" ٠

 ادهاجم ماشلا ىلإ هوخأو وه جرخ «نيرحبلا ىلع هلماع نابأو يبنلا يفوت « هلع ىبنل |

 ةريغملا تنب ةرخص : ليفو « ةيفص : همأ .ءبقعي ملو ءرمع مايأ يف «نيدانجأب دهشتساو

 . ةحيحأ ايأ : ىنكي ديعس هوبأو « موزخم نب رمع نبا

 :لاق مث «همالسإ مدقت [رمع هاخأ نأو همالسإ رخأت نابأ نأ نيرخأتملا ضعب ركذو *

 مه ةشبحلا ةرجاهم نإف ؛شحاف مهو اذهو '"”نيرجاهم «ةشبحلا ضرأ ىلإ اعيمج اجرخو

 .ديز نب مرقأ :همساو )1١/ 22١71 ةباغلا دسأ )١/ 5١(« ةباصإلا «(7576 )١/ باعيتسالا )١(

 .(57/1) ةباغلا دسأ )١/1(« ةباصإلا )١69/١1(« باعيتسالا (؟)

 .أطخ وهو «!رجاهم» : لصألا يف (*)



 29 ةباحصلا ةفرعم نضوض

 ؟مالسإلا رخأتم ةشبحلا ةرجاهم نم نوكي فيكف «نوقباسلا

 ينثدح «ينارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح ١3

 نم شيرق نم نيدانجأب لتق نم ةيمست يف «ةورع نع .دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا انث « يبأ
 . صاعلا نب ديعس نب نابأ : فانم دبع نب سمش دبع ينب

 .نيرشعو عست ةنس : ليقو «رمع ةفالخ يف كومريلاب ديعس نب نابأ لتق :دمحم لاقو
 اهب لتقو ماشلا ضرأ نم ركب يبأ ةفالخ يف نيدانجأ تناك : لبنح نب دمحأ لاقو *

 . صاعلا نب ديعس وئب ورمعو «نابأو .دلاخ : سمش دبع ينب نم

 «كرابملا نب ديز انث «يناعنصلا كرابملا نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .

 هنأ صاعلا نب ديعس نب نابأ نع «جرزب نب نامعنلا نع «يدنجلا بهو نب ناميلس انث
 . ةيلهاجلا يف ناك مد لك عضو دق هي هللا لوسر نإ :لاقف «بطخ

 انث ءشتأ نب نسحلا نب دمحم انث ,كرابملا نب ديز نع «نايفس نب بوقعي هاور #

 . مالك هيف ركذو يدنجلا بهو نب ناميلس

 دمحم انث «ةرعرع نب ميهاربإ انث ءورمع نب فلخ انث يحلطلا ركب وبأ انثدح- 6 ١
 ديعس نب نابأ نأ : جرزب نب نامعنلا انث ءيدنجلا بهو نب ناميلس انث «شتأ نب نسحلا نبا
 ,ةيلهاجلا يف ناك مد لك عضو دق» :لاق هيي هللا لوسر نإ :لاقف بطخ صاعلا نب
 ٠ . (هب هانذخأ اًثدح مالسإلا يف ثدحأ نمف

 . هلوطب نسحلا نب دمحم نع هللا همحر لبنح نب دمحأ هاور #

 نب باهولا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح

 ديعس نب ةسبنع نأ :يرهزلا نع «يديبزلا ديلولا نب دمحم نع «شايع نبا انث ؛كاحضلا
 نب نابأ هت هللا لوسر ثعب :ةريره وبأ لاق ءاديعس ثدحي ةريره ابأ عمس هنأ .هربخأ

 دعب ربيخ هي هللا لوسر ىلع هباحصأو نابأ مدقف «ةنيدملا نم ةيرس ىلع صاعلا نب ديعس
 , هلي هللا لوسر ايانل مسقا :نابأ لاق :ةريره وبأ لاق .فيلل مهليخ نإو :لاق ءاهحتف
 ربو اي اذهب تنأ :نابأ لاقف :لاقف « هللا لوسر اي مهل مسقت ال :تلقف :ةريرهوبأ لاق



 كو 1 ةباحصلا ةفرعم
 92ه ييججججججيجججججججج جحا

 .مهل مسقي ملو (سلجا» : هليَع يبنلا لاقف «نأض سأر نم ردحت

 . هلثم ليعامسإ نع بهو نب هللا دبع هاور *#

 .هلثم يديبزلا نع يصمحلا ملاس نب هللا دبع هاورو *

 وبأ انث «راكب نب نارمع انث « نسحلا نب دمحم انث «ميهاربإ نب دمحم هانثدلح- ٠١

 . هلثم يديبزلا نع «ملاس نب هللا دبع انث «ميهاربإ نب ديمحلا دبع ىقتلا

 . هلع هللا لوسر مهل مسقي ملو «نابأ اي سلجا :لاقو

 مسي ملو ةريره يبأ نع «ديعس نب ةسبنع نع « يرهزلا نع ةنييع نب نايفس هاورو #

 . صاعلا نب ديعس ىنب ضعب لاقف :لاقو «نابأ

 نع ةريره يبأ نع «بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع زيزعلا دبع نب ديعس هاورو #

 نب ديلولا انث [أ/١6 ]١1/ ةسبنع نب ديعس انث «نادبع انث «ناميلس هانثدح - 5

 .هب يرهزلا نع «زيزعلا دبع نب ديعس انث «ملسم

 ظ 7يبراحملا نابأ 1]

 هنع ةياورلاب درفت «نييرصبلا يف دعي «سيقلا دبع عم اًدفاو هِيَ يبنلا ىلع مدق 0

 : يبراحملا نايح نب مكحلا

 ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح

 نايح نب مكحلا نع ينثدح : يكتعلا ةديبع وبأ لاق « هللا دبع نب دايز انث «باجنم انث :لاق

 نيح هِي هللا لوسر طبإ ضايب تيأرف «دفولا يف تنك :لاق «يبراحملا نابأ نع «يبراحملا

 . ةلبقلا امهب لبقتسا هيدي عفر

 )١( باعيتسالا )١51١/١(« ةباصإلا )١/ ١6( 2ةباغلا دسأ )58/1١(.



 .نابأ نع مكحلا نع « شايع يبأ نبا نع رماع نب ديعس هاور *

05 0 
 نزف 00 3 0

 ""”يعبرلا يسودسلا يزَج نب رمحأ 0]

 يف هدادع «يعبرلا نانس نب كلام نب ديز نب ةبلعث نب يزج نب باهش نبا وهو

 . هيف مهوو : ىعينملا لاق «ليعش ابأ ىنكيو « نسحلا هنع ةياورلاب درفت « نييرصبلا

 ملسم وبأانث :الاق «يباطخلا قورافو ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 . ح ينيريسلا هللا دبع نب راكب انث يشكلا

 .ح ملسم نب نافع انث «سابعلا نب دمحم انث «يدنسلا نب دمحأ انثدحو

 . ح ميعن وبأ انث «يطلملا دمحم نب ليضف انث ءدمحأ نب ناميلس انثو

 :اولاق «ميهأريإ نب ملسم انث «بويأ نب دمحم انث «ءالمإ دمحأ وبأ ىضاقلا انثدحو

 اذإ ناك هلي هللا لوسر نأ هني هللا لوسر بحاص رمحأ انث «نسحلا انث «دشار نب دابع انث

 . هل ىوأن ىتح هيبنج نع هيدضع ىفاج ىلص

 « يدهم نب نمحرلا دبعو «ةعيبر نب دامحمو «برح نب بيعشو عيكو هاور *#

 .دشار نب دابع نع مهلك نارمع نب ىفاعملاو

 . هلثم رمحأ نع « :رسحلا نع «نالجع نب ءاطع هاورو *

 دع د د 7 دم أ

 هلع يبنلا ىلوم بيِسَع وبأ رمحأ 3

 . همسا يف فلتخم .مساقلا نب مزاخو «ينوجلا نارمع وبأ هنع ىور

 أبنأ «نوراه نب ديزي انث ءةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 65

 لاق :لوقي هلي هللا لوسر ىلوم بيسع ابأ تعمس :لاق «ةريصن وبأ هللا ديبع نب ملسم

 )١( باعيتسالا )١/١77(.« ةباصإلا )١/ ١7؟7(« الأسد)١/577(.

 باعيتسالا (؟) )١77/1١(« ةباصإلا )١/ ١7(« ةباغلا دسأ )1١//59(.



 "دس ةباحصلا ةفرعم
 جك

 ىمحلا تكسمأف «نوعاطلاو ىمحلاب مالسلا هيلع ليربج ىناتأ» : هِي هللا لوسر

 ىلع سجرو ,يتمأل ةمحرو ةداهش نوعاطلاو .ماشلا ىلإ نوعاطلا تلسرأو ةئيدملاب

 .(نيرفاكلا

 تي دي تي *؛ 0 2

 "”ةملس َّمأ ىلوم رمحأ 7]

 . نييفوكلا ىف هدادع

 نب ةرابج انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم انثلح. 5

 هع يبنلا عم تنك :لاق «ةملس مأ ىلوم رمحأ نع «يلخنلا نارمع نع «كيرش انث ءسلغم

 .«ةنيفس الإ مويلا ذنم تنك ام» :لاقف سانلا ربعأ تنكف رهنو داوب ""انررمف ةوزغ ىف

 فقر
 نادمح نب ةرم نب يدع نب ءاوس نب رمحأ[]

 . طيقل نب دايإ هنع ةياورلاب درفت «نييفوكلا ىف هدادع «ىسودسلا

 «كلام نب نسحلا نب رمع انثدح :[ب/11١/١٠8لاق ”[ . .. ]انثدح _ ال

 ءالعلا ينثدح « يبأ انث «يدزألا ىلع نب دمحم نب نسحلا ىنثدح «دمحم نب رذنملا انثدح

 دمعف هدبعي منص هل ناك هنأ «ىسودسلا ءاوس نب رمحأ نع .طيقل نب دايإ نع .لاهنملا نبا

 . هعيابف ُهنْفَع يبنلا ىتأ مث «رئبلا يف هاقلأف «هيلإ

 .هجولا اذه نم الإ هبتكن مل «ةفوكلا لهأ ىَلْقَم نم «هئيدح عمجي نم دحأ لاهنملا نب ءالعلا

 9و ةئ 5 0 0 ذل 20 تا

 )١( ديناسملا عماج «(57/1) ةباغلا دسأ «(77' /1) ةباصإلا )1/ 1١84(.

 أطخ وهو «انرمف» : لصألا ىف (؟) .

 .(188 )١/ ديناسملا عماج (1//57) ةباغلا دسأ «(77/1) ةباصإلا (5)
 . لضألا يف ضايب [ ]نيب ام (5)



 ةباحصلا ةفرعم رك

 دش

 ''جيلس نب ةيواعم نب رمحأا 1]

 نب بعك نب ورمع نب سعاطم وهو « ثراحلا نب ميرص نب ثراحلا نب يبال نبا ف : 1 00

 «ميمت ينب دفاو ناكو «نامأ باتك هنبالو هل يبنلا بتك «ليعش ابأ ىنكي «ةانم ديز نب دعس

 نب ةيواعم نب رمحأ نب ليعش راوس نب نكسلا نب صفح نب رمع نب دمحم دنع هثيدح

 باتكلا متخو بلاط يبأ نب يلع بتكو «نيقداص اوناك نإ ةيلخ هنم هللا ةمذف مهاذآ نمف

 . ايظاكع اًيدأ ناكو « هلم يبنلا تاخب

 دمحم نب هللا دبع انث «يرصملا نكسلا نب نامثع نب ديعس نع دمحم هانربخأ

 هنأ ركذو  ًالاسرإ هيف ىرأو  رمع نب دمحم نع :لاق اذك «رمع نب دمحم نع «ىناسرخلا

 .اذكه الإ فرعيال بيرغ

 "يرمحألا ]

 . ةبيبح يبأ نب ليعامسإ دنع هثيدح «نييندملا يف دعي « ُهّْتَِع يبنلا كردأ هنإ :لاقي

 يبأ نب هللا دبع انث «يعينملا انث «عيبلا فسوي نب دمحم نب دمحأ انربخأ 84

 يبأ نب هللا دبع نع «ةبيبح يبأ نب ميهاربإ نب ليعامسإ انث ءورمع نب ميهاربإ انث «ةرسم

 تدجوف «توزغف «ةرمعب يتأرما تدعو تنك :لاق «يرمحألا نع «هيبأ نع «نايفس

 ناضمر يف رمتعتلف اهرم» :لاقف هَ يبنلا ىلإ كلذ توكشو ءاديدش ادجو كلذ نم

 .(ةجح لدعت اهنإف

 انث .حلاص يبأ نب رمع نب ميهاربإ انث «ةرسم يبأ نباانث .ةزاجإ ةمثيخ انربخأ

 .(1857/1) ديناسملا عماج )١//71(« ةباغلا دسأ «(57 )١/ ةباصإلا 0(

 . (ىأل» ةباصإلاو دسألا يفو «ديناسملا عماجو لصألا يف اذكه 64ه

 . «نعاطم» ديناسملا عماج يفو ««سعاقم») ةباصإلاو دسألا يف (*)

 ١89(. /1) ديناسملا عماج «(77* )١/ ةباصإلا «(58/1) ةباغلا دسأ (:1)



 كم 11١ ةباحصلا ةفزعم

 . ليعامسإ

 انا ساي 10

 '"”يئابسلا يبرأملا لاّمَح نب ضيبأ[١ ] ١

 انث ءرحب نب ىلع انث «هيولاخ نب قاحسإ انث .ةزمح نب قاحسإ وبأ انثدح ٠

 نب يمس نع «ليحارش نب ةمامث نع « سيق نب ىيحي يبأ انث «سيق نب ىيحي نب دمحم
 املف حلملا هعطقتساف هيَ هللا لوسر ىلإ دفو هنأ لامح نب ضيبأ نع ريمش نع « سيق

 : لاق .دعلا ءاملا هل تعطق ام نإ ! ؟هل تعطق ام يردت له « هللا لوسر اي : لجر لاق ىلو

 . هنم هعزنف هدرف

 انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «ئرقملا دمحم نب دمحم هانثدحو 1

 نم ىمحي ام :تلق :لاق «دازو هلثم هدانسإب هيبأ نع سيق نب دمحم انث ءالعلا نب دمحم

 . لبإلا فافخأ هلنت مل ام :لاق !؟كارألا

 ينزاملا سيق نب ىبحي نب ورمع نع « شايع نب ليعامسإ نع «ةفرع نب نسحلا هاور

 . ضيبأ نع هيبأ نع

 دمحأ شيرحلا ويأ انث ءيدسآلا طيطح نب دمحأ نب نسحلا مساقلا وبأ انثدح- 7

 هيبأ نع ديعس نب تباث همع نع ديعس نب جرف انث ءرمع يبأ نب دمحم انث «ىسيع نبا

 هلع هللا لوسر هاعدف «هفنأ تعمتلا دق  ءابوقلا ينعي  ةزازح ههجوب ناك هنأ ضيبأ نع ديعس

 8١/[[. /11رثأ هيفو مويلا كلذ نم سمي ملف ههجو ىلع حسمف

 تي حي حر 24 عام ميع

 ]؟١؟[أبيض””

 . ضييبأ ُهَّنِيَع ىبنلا هامسف .دوسأ همسا ناك «رصم لزؤن «ةبحص هل و

 عماجو «(١1ا//١1) ةباصإلاو .(هال/١١دسألاو ءميجلاب «لامج» هدنعو 5514(2) باعيتسالا 20200

 . (”1//9) ديناسملا

 )١8/1١(. ةباصإلا «(08/1) ةباغلا دسأ (؟)



 نيل انث « يبأ أ انث ءحلاص ني نامثع ني ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انئثدح- ؟٠ ال

 هلع يبنلا باحصأ نم لجر ناك :لاق «“””[دعس ن نبأ لهس نع «ةداوس نب ركب نع ةعبهل

 . ضيبأ هني ِهِلَع هللا لوسر هامسف دوسأ همسا

  هلثم ةعيهل نيا نع بهو نيا ءاور

 دعا

 ””ينزملا راسي نب رغألا 61

 . ةبحص هل «هريغو ةدرب وبأ هنع ىور «نييفوكلا يف دعي . ينهجلا :لاقيو ه

 . حرضنلا وبأ انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح- 45

 : لاق ة ةرسعش انث :الاق .دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث هرفعج نب هللا دبع انثدحو

 هلي يبنلا عمس هنأ ءرغألا :هل لاقي الجر عمس هنأ ثدحي ةدرب ابأ عمس ةرم نب ورمع ينربخأ

 .«ةرم ةئام مويلا ىف هيلإ بوتأ ينإف مكبر ىلإ اوبوت .سانلا اهيأ اي» :لوقي

 . ةدرب يبأ نع لاله نب ديمح نع بويأو ديبع نب سنوي هاور

 دامح هاورو «ينالادلا دلاخ يبأ نع مالسلا دبعو رعسم نع نوع نب رفعج هاورو #

 . ةدرب ىبأ نع ىنانبلا تباث نع

 سيوأ ىبأ نب ليعامسإ انث ءيطافسألا سابع انث ء.دمحأ نب ناميلس انثدح . 06

 رغألا نأ هربخأ رمع نبا نأ عفان نع قيتع يبأ نبا نع «لالب نب ناميلس نع يخأ ينثدح

 لجر ىلع رمت نم قسوأ هل تناك « هيي هللا لوسر عم ةبحص هل تناك ةنيزم نم لجر وه

 ابأ يعم لسرأف ُهَّتِكَي يبنلا تئجف :لاق ءارارم هيلإ فلتخاف «فوع نب ورمع "'”[ينب] نم

 نب دمحأ انث ةملس نب رضنلا انث « يلع نب نوراه انث «ديمح نب دمحم انثدح 1١٠١65

 .(97 5) مقر رظنا . ثيدحلا مدقت دقو «لصألا يف ضايب )١(
 . 27548 )1١/ ديناسملا عماج «(00 )١/ ةباصإلا )١/ ١74(« ةباغلا دسأ (؟)
 . هقيرط نم هجرخأ ثيح )١/ 7٠0١( يناربطلا مجعم نم ةدايزلاو «لصألا نم ةطقاس ()



 .دلاخ نب ملسم انث :الاق ءاطع نب ديلولاو «يقرزألا دمحم

 نع جيرج نبا نع «دلاخ نب ملسمو «نمحرلا دبع نب دواد انث :دمحم نب دمحأ لاقو

 ع يدلا باحصأ نم لجر رغألا ينثدح : لاق رمع نبا نع عفان نع ءرمع نب هللا ديبع

 قح ذأ : لاقف ركب ابأ هللا لوسر يعم ثعبف لجر ىلع يل قح يف هي يبنلا تيت تأ :لاق

 كلذ دعب انك مل . لضفلاب ءالؤه انؤدبي سانلا ىرت الأ : ركب وبأ لاقف يشمن انكف «لجرلا

 . مالسلاب ئدتبن

 . ةنيزم رغأ  رغألا نع «رمع نبا نع «عفان نع «قاحسإ نب دمحم هاورو *

 ةملس نب نمحرلا دبع انث «بيعش نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ هانثدح- ١1

 .هوحن قاحسإ نب دمحم انث «ريهز وبأ انث «يزارلا

 او حد د .

 هدغألا

 هنأ معزو سانلا ضعب هركذ «ينزملا ةرق نب ةيواعمو «رمع نب هللا دبع هنع ىور ت

 .دحاوامهو .لوألا ريغ

 هللا دبع انث :الاق « شيبح نب يلع نب دمحمو «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -

 انث ةيواعم نب ريهز انث «دقاو نب كلملا دبع نب دمحأ ينثدح ؛«ينارحلا دمحأ نب نسحلا نبا

 ك2 يبلا ىتأ الجر نأ : ينزملا رغألا نع «ةرق نب ةيواعم ينثدح «ةميرك يبأ نب دلاخ

 - ("”عبرأ وأ تارم ثالث (ليللاب رتولا امنإ» :لاقف ءرتوأ ملو تحبصأ « هللا يبن اي :لاقف

 .«رتوأف مق»  ريهز كش

 "”مدقتملا وهو ىرخأ ةمجرت هلعجو سانلا ضعب هركذ #

 نب دمحم نب ئيحي انث :الاق ءرفظملا نب دمحمو «نالع نب نسحلا انثدح 68

 «ريمع نب كلملا دبع نع «ةبعش انث « ليعامسإ نب لمؤم انث « ىيحي نب دايز انث .دعاص

 .(00 )١/ ةباصإلا )١/ ©١7(« ةباغلا دسأ «(16) باعيتسالا )١(

 .أطخ وهو «ةعبرأ» :لصألا يف ()

 ظفاحلا فالتخالا اذه ىكحو «يرافغلا يناثلاو «ينزملا هنأ لوألا ركذف ءربلا دبع نبا امهنيب قرف (*)



 أرق هي يبنلا نأ [ب 8١/11/ ةبحص هل تناكو «ينزملا رغألا نع « حور يبأ بيبش نع

 . مورلاب حبصلا يف

 نبا انث « عينم نبا انث ءرفظملا نب دمحم انث .دعاص نب ىيحي نع عينم نبا هب ثدح

 . هب دعاص

 باحصأ نم لجر نع :لاقو ءرغألا ركذي ملو «هلثم ةبعش نع راكب نب ركب هاورو *

 . هلع يبنلا

 :لاقو ءرغألا ركذي ملو 2« لجر نع بيبش نع «كلملا دبع نع يروشلا هاورو *#

 ةياور اعيمج هلبق يذلاو ثيدحلا اذهو ءىرخأ ةمجرت هلعجو سانلا ضعب هركذو *
 .ينزملا رغألا

 د د

 «سّيعقلا ىبأ نبا : ليقو ,سّيَعقلا وبأ حلفأ 1

 )غ0( هد 6 64 -

 نع «ىبنعقلا انث «برح نب بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 0

 ءاج سيعقلا يبأ اخأ حلفأ نأ هتربخأ اهنأ : ةشئاع نع ةورع نع «باهش نبا نع «كلام

 هل نذآ نأ تيبأف : تلاق «باجحلا َلِزْنَأ نأ دعب ةعاضرلا نم اهمع وهو اهيلع نذأتسي

 . ىلع هل نذآ نأ ىنرمأف تعنص يذلاب هتربخأ هَ هللا لوسر ءاج املف

 . يرهزلا نع بيعشو .يديبزلاو « ليقعو «ءرمعم و: سنويو «ةنييع نبا هاور *:

 . كلام نب كارع ةورع نع هاورو *

 انث ءديعس نب ةبيتق انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ هانئدح-. ١

 اهنأ ةشئاع نع «ةورع نع «كلام نب كارع نع «بيبخ ىبأ نب ديزي نع «دعس نب ثيللا

 .(197/1) باعيتسالا ,(07/1) ةباصإلا )١77/1(« ةباغلا دسأ (1)



 4>ج ممم ةباحصلا ةفرعم

 ةذ هلع هللا لوسر ربخأف هتبجحف اهيلع نذأتسا حلفأ ىمسي ةعاضرلا نم اهمع نأ هتربخأ

 .(«بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي هنإف .هنم يبجتحت الو :اهل

3 3 

 .هوحن كارع نع « مكحلا نع « ةبعش هاور

 دمحم نب مساقلا نع :روصنم نب دابع لاقو «هيبأ نع «ةورع نب ماشه هاورو #

 . ةشئاع ىلع نذأتسي سيعقلا وبأ ىتأ : لاق

5 
05 

 هع هللا لوسر ىلوم حّلْفَأ 17

 . نيلجر امهلعجف امهقرف نم سانلا نمو «ة ةملس مأ ىلوم : هل لاقي يذلا وهو

 نب قاحسإ انث :الاق جاجحلا نب دمحم نب هللا دبعو ءرفعج نب دمحم انث

 2 2 4 م اء

 نع «حلاص يبأ نع «ةزمح وبأ نوميم انث «ماوعلا نب دابع انث «عينم نب دمحأ انث ؛ميهاربإ

 حلفأ اي» :لاقف دجس اذإ خفني حلفأ :هل لاقي انل اًمالغ هلع يبنلا ىأر :تلاق «ةملس مأ

 .(كهجو برت

 فسوي انث «ريرضلا رمع وبأ ثدح :لاق «يعينملا انث ءيرصرصلا هانربخأ ١١01

 هلع يبنلا ىلوم حلفأ عمس هنأ : يكملا بيبح عمس هنأ «لحج نب ريشب نب ملاس نع «دلاخ نبا

 عابتاو ؛ءاوهألا ةلالض :اًنالث يدعب نم يتمأ ىلع فاخأ» :لاق هيي هللا لوسر نأ

 .(ةفرعملا دعب ةلفغلاو .تاوهشلا

 "”لاقع نب سباح نب عرقألا [5107]

 نب «كلام نب (ةلدنج نب «كلام نب « مراد نب عشاجم نب نايفس نب دمحم نبا

 هتبسن ركذ «رباجو ةريره وبأ هنع ىور ءادفاو ُهّتلَع يبنلا ىلع ةنيدملا مدق «ميهت نب ةانم ديز

 )١( باعيتسالا )١/ ١97 ةباصإلا )١/ ةباغلا دسأ ء(01ا/ )1//١719(.

 باعيتسالا (؟) )١/١97(« ةباغلا دسأ )١78/1(.« ةباصإلا )08/1(.



 . ح سابعلا نب دمحم انث «دمحأ نب « ناميلس انثدح 4

 نب نسحلا انث :الاق «سابعلا نب ديعس نب نسحلاو «يمريجنلا بوقعي نب فسوي انثو

 نب ةملس يبأ نع ةبقع نب ىسوم انث [أ /87 /1]1 بيهو انث «نافع انث :الاق «ىنثملا

 : لاقف تارجحلا ءارو نم هلي هللا لوسر ىدان هنأ : سباح نب عرقألا نع « نمحرلا دبع

 . هللا مكلذ» : هَ هللا لوسر لاقف «نيش يمذ نإو «نيز يدمح نإ «دمحم اي

 ةوفص نب دمحأ نب دمحم انث «قارولا يدادغبلا رفعج نب دمحم انثدح 0

 يزج وبأ انث «يئاسقرقلا بعصم نب دمحم انث «ملسم نب ديعس نب فسوي انث «يصيصملا
 نع «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع «يرهزلا نع «ريثك نب ناميلس نع «فيرط نب رصن
 .(محري ال محري ال نم» : لاق ُهْنْقَع يبنلا نأ ةريره يبأو « سباح نب عرقألا

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 57

 نب ديمحلا دبع انث « يطساولا مكحلا نب نمحرلا دبع نب ىلعملا انث «دمحم نب مساقلا يمع

 ميت ونب تءاج :لاق «يراصنألا هللا دبع نب رباج نع «مكحلا نب رمع نع رفعج

 ©"7[نيز انحدم] نإف انيلإ جرخا «دمحم اي :لاقف اودانف هم يبنلا ىلإ مهبيطخو مهرعاشب
 مكلذ امنإ» :لوقي وهو مهيلع جرخف :لاق هيي هللا لوسر مهعمسف :لاق نيش انبس نإو

 كرعاشنل انبيطخو انرعاشب كانتج ميمت نم سان نحن :اولاق «؟نوديرت امف لجو زع هللا
 نكلو ءانرمأ راخفلاب الو انثعب رعشلاب ام» : هيَ هللا لوسر لاقف :لاق ءكرخافنلو

 كلضف ركذاف مق «نالف اي : مهبابش نم باشل سباح نب عرقألا لاقف :لاق .ء«اوتاه

 ام اهيف لعفن ًالاومأ اناتآو «هقلخ ريخ انقلخ يذلا هلل دمحلا :لاقف :لاق «ءكموق لضفو

 انلوق انيلع ركنأ نمف ءاحالس مهرثكأو ءاددع مهرثكأ ضرألا لهأ ريخ نم نحنف ءاشن

 نب تبانل هِي هللا لوسر لاق ءانلاعف نم لضفأ وه لاعفبو انلوق نم نسحأ وه لوقب تأيلف

 تباث ماقف :لاق ««هبجأف مق» :- هِي يبنلا بيطخ ناكو  يراصنألا سامشلا نب سيق

 )١( /؟) ماشه نبا ةريس يف وهو «قايسلا ةقفاومل تبثأ ام باوصلاو ««انتحدم نإف» : لصألا يف 0157(.



 ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو هيلع لكوتأو هب نموأو «هنيعتسأو هدمحأ هلل دمحلا :لاقق

 اهوجو سانلا نسحأ همع ينب نم نيرجاهملا اعدو .هلوسرو هدبع دمحم نأو هل كيرش

 «هنيدل اًرعو هلوسر ءارزوو هراصنأ انلعج يذلا هلل دمحلا «هوباجأف اًمالحأ سانلا مظعأو

 نمو «هسفنو هلام انم عنم اهلاق نمف « هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقن نحتف

 نينمؤملل هللا رفغتسأو اذه ىلوق لوقأ ءاّئيه انيلع هللا ىف همغر ناكو هانلتاق اهابأ

 اهيف ركذت اًنايبأ لقف مق «نالف اي : مهنم لجرل ردب نب ناقريزلا لاقف :لاق . تانمؤملاو

 :لاقف ماقف .كموق لضفو كلضف

 عبرلا مسقت انيفو سوؤرلا نحن انلداعي يح الف ماركلا نحن

 عزقلا سنؤيملاذإ فيدسلا نم 2 مهلك لحملا دنع سانلا معطنو

 عفترن رخفلادنع كلذكانإ دحأ انلىبأيالفانيبأ اذإ

 «لوسرلا هيلإ بهذف :لاق «(تباث نب ناتسحب َىلع» : هْنِلَع هللا لوسر لاقف :لاق

 مهرعاشب ميمت ونب تءاج :لاق ؟اًقنآ هدنع تنك امنإو هللا لوسر ىنم ديريامو :لاقف

 مهرعاش ملكتو هباجأف سيق نب تباث هلي هللا لوسر رمأف مهبيطخ ملكتف مهبيطخو

  دوعلا اذه اوثعبت نأ مكل نآ دق :ناسح لاقف «هبيجتل كيلإ هلم هللا لوسر لسرأف

 ««هبجأف مق ,ناّسح اي» : هلي هللا لوسر لاق ءاج نأ املف :لاق  ريبكلا لمجلا :دوعلاو

 لاقف «هعمسأف «تلق ام هعمسأ :لاقف :لاق ام ينعمسيلف هرم : هللا لوسراي :لاقف

 :[ب/١/87] ناسح

 .رداوصلا حاقللا هاوفأك نعطو ةشاشم ضاخملا عازيإك برضب

 رداوخلا ثويللا لثم انل برضب هباعش تلقتسا موي ادحأ لسو

 ركاسعلا نيب توملا درو باط اذإ ىغولا ةموح ىف توملا ضوخن انسلأ



 ةباحصلا ةفرعم مم ع© 2
0 200 

 - م

 رباقملالهأريخ نمانتاومأو 2-ىصحلا ئطو نم ريخ نم انؤايحأف

 رفانم نم له نيفيخلاب سانلا ىلع 2 اًمركتانلق هللاءايح الولف

 :لاقف ««تاه» : لاق «هعمساف ارعش تلق دق ينإ «ءالؤه

 مراكملا ركذ دنع اوفلتخا اذإ انلضف سانلا فرعي اميك كانيتأ

 مرادك زاجحلا ضرأ يف سيلذإو 20رشعم لك نم سانلا سوؤر انإو

 مئاهتلا ضرأب وأ دجنب نوكت ةراغ لك يف عابرملا انل نإو

 :لاقف ماقف :لاق .(هبجأف ناسح ايو : هن هللا لوسر لاقف

 مراكملا ركذ دعب ًالابو دوعي مكرخف نإاورخفت ال مراد ينب

 تنك دق ام كنم ركذي نأ مراد ىنب اخأ اي اًينغ تنك دقل :٠ ِهَنِلَع هللا لوسر لاقف

 لوق نم هيلع دشأ هلفَي هللا لوسر لوق ناكف :لاق ««كنم هوسن دق سانلا نأ ىرت

 مراكملا ركذ دعب نم انتفادر ىلعلاو دجملا نم متلنام لضفأو

 مساقملا يفاومسقت نأ مكلاومأو مكئامد نقحل متئج متنك نإف

 مرادب يبنلا دنعاورخفتالو اوملسأو ادن هللاولع جت الف

 مراوصلا تافهرملاب مكسأر ىلع انفكأ تلام تيبلا بروالإو

 انبيطخ ملكت !رمألا اذه ام يردأ ام «ءالؤه اي :لاقف «سباح نب عرقألا ماقف :لاق

 اًتوص عفرأ مهرعاش ناكف انرعاش ملكتو ٌذلوق نسحأو ءائوص عفرأ مهبيطخ ناكف

 هللا لوسر كنأو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاقف هيي هللا لوسر ىلإ اند مث «ًالوق نسحأو
 .(اذه لبق ناك ام كرضي ال» : هَع ىبنلا لاقف



 "ىّمكْعلا فش نب عرقأل 3

 نب نسحلا ينثدح «ينذألا يقابلا دبع نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١١1

 ءامهيبأ نع «فافلو ةيمأ ينثدح « يكعلا ميرك يبأ نب رهف نب دمحم انث «يلمرلا ىسوم

 . ح عرقألا نع «ردك نب فافل نع ءامهدج نع

 انث «يلمرلا لهس نب ىسوم انث «يعذربلا ديزي نب دلاخ نب دمحم انث «يبأ انثدحو

 يبأ نب لضفم انبا فافلو ةيمأ انث :لاق اذك فافل نب ميرك يبأ نب ليمج نب رهف نب دمحم

 يكعلا يفش نب عرقألا نع «فافل هدج نع «هيبأ نع « ميرك يبأ نب لضفملا نع « ميرك
 : هيَع يبنلا لاقف ءيضرم نم تيم ينإ الأ :تلقف يضرم يف ُهَْْي يبنلا يلع لخد :لاق

 . «نيطسلف ضرأ نم ةوبرلاب نفدتو تومتو ماشلا ضرأ ىلإ رجاهتلو نيقبتل ءالك»

 ء يشرقلا روسيم نب مداق نع «ةعيبر نب ةرمض نع «يلمرلا ديشر نب ليعامسإ هاور #

 .هوحن ركذف هِي يبنلا ينداعف تضرم :لاق يكعلا عرقألا نع كع نم لجر نع

 . هنع يعازخلا دمحأ نب قاحسإ نب دمحم نع هينثدح

 .[أ/87 /11 '''هرهظ ىلع طسوألا نم رشع عبارلا يف دمحأ نب ناميلس هانثدح

"١ 0 
1 0 
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 "”'يرافغلا عرقألا 8 ]

 . بجاح وبأ هنع ةياورلاب درفت رظن هيف

 )١( ةباغلا دسأ «(04 /1)ةباصإلا )١/ 17*0(« ديناسملا عماج )1/ /9/9”7( .

 .لصألاب اذكه (؟)
 )"( ديناسملا عماج «(11231/1) ةباغلا دسأ «(09/1) ةباصإلا )71/8/1( .



 نع ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث هرفعج نب هللا دبع انثدح 8

 هللَع يبنلا نع هَ يبنلا باحصأ نم لجر نع ثدحي بجاح يبأ نع «لوحألا مصاع

 . ةأرملا ءوضو اضفب لجرلا أاضوتي نأ ىهن هنأ

 . عرقألا سنوي ركذي مل *

 .ورمع نب مكجلا نع :لاقف ةبعش نع ىيحي نب عيبرلا هاورو *

 .ةبعش نع «دواد يبأ نع «ملسم نب يلع نع «يركسعلا ديعس نب يلع هاورو *

 نأ ىهن هنأ هلي يبنلا نع .يرافغلا عرقألا نع «بجاح ىبأ نع «لوحألا مصاع نع

 .ةأرملا ءوضو لضفب لجرلا ًاضوتي
 00 ثيدحو

 ورمع نب مكحلا نع بحاح يأ نع كولا سام م ةيعضات :يااناا

 . ةأرملا ءوضو لضفب أضوتي نأ كَ هلِلَع هللا لوسر ىهن :لاق «يرافغلا

 )00( 1 م 5 03 0

 يعازخلا نوجلا يبأ نب منك ]

 :دبعم وبأ هنإ : لاقيو « نوجلا نبا : ليقو

 نب نسحلا انث ,يروباسينلا ورمع وبأ نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح 0١

 .ح نايفس

 يبأ نب ديعس مامه وبأ انثدح :الاق بيعش نب دماح انث ,ديمح نب دمحم انثدحو

 يشل لا دنع يئدح يارا لا دع نب يح يشيس ايدل حل

 .«كئاقفر ىلع مركتو كقلخ نسحي كموق عم زغا ؛نوجلا

 )١( ةباصإلا )1١/5١(« ةباغلا دسأ )١88* /1(, ديناسملا عماج )١/ 8٠١*( .



 . رمخم نب ىيح هثيدح ىف : دماح لاقو *

 انث «ىسوم نب سنوي نب دمحم انث «رثوك نب نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح- 51

 :لاق نانس نب ديعس نع ءيصمحلا رابجلا دبع نب ديعس انث «يشرقلا دمحم نب ركب

 هلع ينلا باحصأ نم لجر ينثدح :لاق ماشلا لهأ نم لجر  يباهولا هللا ديبع ينئثدح

 الو نيمأ الإ كبحصي ال مشكأ ايد : هَ هللا لوسر لاق :لاق نوجلا نب مثكأ :هل لاقي

 بلغي نلو ,فالآ ةعبرأ شويجلا ريخو «ةئامعبرأ ايارسلا ريخو ,نيمأ الإ كماعط لكأي

 .«افلأ رشع ينثا اوغلبي موق

 . سنأ نع «يرهزلا نع «يلماعلا ةملس وبأ هاورو *

 كلملا دبع انث رامع نب ماشه انث ىلعملا نب دمحأ انث :لاق دمحأ نب ناميلس انئدح ١١7

 لاق هني هللا لوسر نأ سنأ نع يرهزلا نع يلماعلا ةملس وبأ انث يناعنصلا دمحم نبا

 اي ,كئاقفر ىلع مركتو كقلخ نسحي كموق ريغ عم زغا» : يعازخلا نوجا نب مثكأل

 شويجلا ريخو ةئامعبرأ ايارسلا ريخو نوعبرأ عئالطلا ريخو ةعبرأ ءاقفرلا ريخ ,مشكأ

 .(ةلق نم اًفلأ رشع انثا ىتؤي نلو ,فالآ ةعبرأ

 ليعامسإ نب دمحم انث ءريشب نب ديعس نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 86

 نع «كيهن يبأ نع ءبذوش نب هللا دبع نع «ةعيبر نب ةرمض انث «يراصنألا يلع نبا

 نأ يزجي نالف « هللا لوسر اي :انلق :لاق نوجلا يبأ نب مثكأ نع «ينزملا ديلخ نب لبش

 هتدابع يف نالف ناك اذإ « هللا لوسر اي :انلق ««رانلا يف وه» :لاق ؟لاتقلا يف هب ىفتكي

 .«رانلا يف وهو قافنلا تابخإ كاذ نإ» :لاق ؟نحن نيأف رانلا يف هبناج نيلو هداهتجاو

 رثكف «هيلع بثو الإ لجار الو سراف هب رمي ال ناكف لاتقلا يف هيلع ظفحتتن انكف :لاق

 املف ««رانلا يف وه» :لاق «نالف دهشتسا « هللا لوسراي :انلقف هلم يبنلا انيتأف هحارج

 تيتأف هرهظ نم جرخ ىتح هيلع أكتا مث هييدث نيب عضوف هفيس ذخأ حارجلا ملأ هب دتشا

 لمعب لمعيل لجرلا نإ» : هن هللا لوسر لاقف « هللا لوسر كّنأدهشأ : تلقف هلع يبنلا

 نمل هنإو رانلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإو «رانلا لهأ نمل[ ب /87 /1] هنإو ةدجلا لهأ



 ةباحصلا ةفرعم "47 مم

 تاع احل عم

 "7يفْيَّص نب مثكأ[؟؟١]

 نم ورمع نب بعك دلو نم ءمرصأ نب ةعيبر نب ذقنم نب ىزعلا دبع نبا وهو
 .نييزاجحلا يف دعي «مالسإلا كردأ ,برعلا ءامكح

 ينب ىلوم دمحم نب ىيحي انث «يلبنحلا حتفلا نب دمحم ركبوبأ انثدح 0

 نب كلملا دبع نب يلع نع « يمدقملا يلع نب رمع انث ءيردكتملا دواد نب نسحلا انث ,مشاه

 نأ هموق ىبأف هيتأي نأ دارأف هَ يبنلا جرخم يفيص نب مثكأ غلب :لاق هيبأ نع «ريمع
 ؛ هنع ينغلبيو ينع هخلبي نم تأيلف :لاق ءهيلإ فختل نكت مل انريبك تنأ :اولاقو هوعدي
 امو تنأ نم كلأسي وهو يفيص نب مثكأ لسر نحن :اولاقف هيَ هلع يبنلا ايتأف نالجر بدتناف

 هللا دبع انأف انأ ام امأو .هللا دبع نب دمحم انأف انأ نم امأ» : ُهّْنَِع يبنلا لاق ؟هب تئج

 ئيرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ إف :ةيآلا هذه مهيلع الت مث : لاق «(هلوسرو

 . 4١[ : لحبلا] 4 َنوُرُكَذَت مُكَلَعَل مكظعَي يغبلاو ركدملاو ءاشحقلا نع ئهنيو

 نأ ىبأ :لاقف مثكأ ايتأف .هوظفح ىتح مهيلع هددرف «لوقلا اذه انيلع '''ددرا :اولاق

 تاملكب انيلإ ىمر دقو رضم يف اًطساو بسنلا يكاز هاندجوف هبسن نع هانلأسف «هبسن عفري
 نع ىهنيو قالخألا مراكمب رمأي هارأ !موق يأ :لاق مثكأ نهعمس املف ؛ نهانظفح دق

 اونوكت الو ًالوأ هيف اونوكو ءاّبانذأ هيف اونوكت الو ءاسؤر رمألا اذه يف اونوكف ءاهمئالم
 هللا ىوقتب مكيصوأ :لاقف ةافولا هترضح نيح ىصوأف ةافولا هترضح نأ ثبلي ملف ءارخآ هيف

 نإف ءاقمحلا حاكنو مكايإو . عرف اهيلع رصتهي الو لصأ امهيلع ىلبي ال هنإف ءمحرلا ةلصو
 ريسألا كاكفو ريسكلا ربجو ريغصلا ءاذغ اهيف نإف «لبإلا نايعأو مكايإو ءرذق اهتبحص
 عضي رقفلا لمح ءوس نإو ءاًحرم ثروي ىنغلا لمح ءوس نأ اوملعاو ؛ةهركلا رهمو

 . 0785 /1) ديناسملا عماج )١/ 21١١(« ةباصإلا « 20١75 /1) ةباغلا دسأ )١(
 دنع ةظفللا هذهب هيلع فقأ ملو «قايسلل قفاوملا باوصلا وه انتبثأ ام لعلو كانددرا» : لصألا يف 20(

 . دحأ
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 اوملعاو «مالعألا باهذ يف ةشحولا نإو «لاملا مدع ال لمعلا مدع مدعلا نإو ءفرشلا

 اونوكت ال ءموقاي .هييحل نيب لجرلا لتقم نأ اوملعاو «هردق فرع ؤرما كلهي نل هنأ
 لأس نمو «نامرحلل ةيعادو نالذخلل ملع دفرلا لكاوت نإف ؛دفرلا اولكاوت الو هلاولاك

 مل قحلا لوق نأو «ةنظلا ريثك ىلع طبهي حصنلا ريثك نأ اوملعاو «عنملا قحتسا ردقلا قوف

 . اقيدص يل كرتي

 "”يرهزلا ةرهز نب ثراحلا نب فوع دبع نب رهزأ[5؟؟]

 نمحرلا دبع هنبا هنع ىور «فوع نب نمحرلا دبع نبا بيسن نمحرلا دبع وبأ
 .نييكملا يف دعي «سابع نب هللا دبعو

 رهاط وبأ انث «ناحطلا عفان نب دومحم نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 65

 نمحرلا دبع نع هربخأ باهش نبا نع «ليقع نع يلاخخ باتك يف تدجو :لاق حرسلا نبا
 مث «بارتلا ههجو يف اثحف نينحب وهو براشب يتأ هلي هللا لوسر نأ هيبأ نع «يرهزلا
 يفوتف اوعفرف (اوعفرا» : مهل لاق ىتح مهيديأ يف ناك '"'مبو مهلاعنب هوبرضف هباحصأ رمأ

 نيعبرأ رمع دلج مث «نيعبرأ رمخلا يف ركب وبأ دلج مث .هتنس كلتو « هلم هللا لوسر

 . نينامث ةيواعم مث «نيعبرأ دحلا نامثع دلج مث «هتفالخ رخآ يف نينامث دلج مث هترامإ ردص

 . هسفن رهزأ نب نمحرلا دبع نع «يرهزلا نع ةمقلع نب ورمع نب دمحم هاور
 نا ياي 2و ماو داك عاف

 (9ةرصبلا لهأ بارعأ نم ””رقنم نب رهزأ [5؟*]

 ال

 )١( ةباغلا دسأ )١/ باعيتسالا غ(79 /1) ةباصإلا «(ا/ال )١1/١58(:

 يناربطلا :رظنا .أطخ وهو «امبرو» : لصألا يف (؟) )1//97011(.

 . (ذقنم» ديناسملا عماج يفو ««دفنم) ةباصإلا يف (9)

 )90/1١(. ةباصإلا «(9/8/1) ةباغلا دسأ )١59/١(« باعيتسالا (5)



 :لاق ةزاجإ ليعامسإ نب دمحأ نع «قاحسإ نبا ''”[نع] 00م /١]رقنم نب رهزأ نع

 « تلصلا نب ىسيع نع «نيرق نب يلع نع « بلطملا نب دمحم انث «فلحم نب دمحم انث

 هفلخ تيلصو هلي يبنلا تيأر : لاق رقنم نب رهزأ نع ثدحي هتعمس رباج نب ريثغ نع

 .نيتميلست ملسيو نيملاعلا بر هلل دمحلاب ةءارقلا حتتفي هتعمسف

1 
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 (”كيهت نب فاسأو ,ىملّسملا رامثأ نب فاسنأ 41

 . جيدخ نب عفار ثيدح يف ركذ امهل ©

0 
 . 0 اند

 تدل 0 75

 « يلع نب مصاع انث :الاق ىسودسلا صفح نب رمع انث «نسحلا نب بيبح انثدحو

 يركن نأ اناهن « اًعفان انل ناك رمأ نع هَل هللا لوسر اناهن دقل «يخأ نبا اي :لاقف ريهظ

 .انلقاحم

 فاسأ :هل لاقي ميلس ينب نم لجر هعمسف : هثيدح يف يسودسلا صفح نب رمع داز

 :لاقف , راغأ نبا

 هبلاعث يوعت نايرلاب عمستو اهرائب ديبت نأ ًرارسض لعل

 : فاسأ نب كيهن وأ كيهن نب فاسأ انرعاش لاقف

 هبراشم ىنبت نايرلاب عمستو اهرائي شيعت نأ ًارارض لعل

 .هجولا اذه نم بويأ ثيدح نم الإ فرعتال ةدايزلا هذه

 تي حي ند 0 . 0

 . ةمزال ةدايز يهو « لصألا نم طقس [ ] نيب ام 000(

 )7/8/١(. ةباغلا دسأ 7١(«, /1) ةباصإلا (؟)



 01 يرقشلا ٌُمرصأ [5؟؟5]

 . ةعرز هامسف هل اعدو ةرقش ينب نم ُهْلكَع يبنلا ىلع دفو

 لماك وبأ انث ءنايفس نب نسحلا انث «.نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح 4

 يردخأ نب ةماسأ همع نع «نوميم نب ريشب انث « لضفملا نب رشب انث .نيسحلا نب ليضفلا

 هل مالغب هاتأف هِي يبنلا اوتأ نيذلا رفنلا يف ناك مرصأ :هل لاقي ةرقش ينب نم ًالجر نأ

 هل وعدتو هيمست نأ تببحأ ينإو اذه تيرتشا ينإ « هللا لوسر اي :لاقف هارتشا دقو دوسأ

 :لاق (؟هديرت امف ؛ةعرز تنأ لب» :لاق ءمرصأ :لاق (؟تنأ كمسا ام» :لاق «ةكربلاب

 . هفك ُهَلْلَع يبنلا ضبقو ٠ «مصاع وهف» : لاق ءاّيعار ديرأ

 نم منه عم
 ني جي 3

 "'مريصأ :هل لاقيو ء,مرصأ [؟7+]

 دهشو دحأب هلل هلَِع يبنلا عم دهشتسا «يراصنألا شقو نب تباث نب ورمع : همساو

 . ةنجلاب هل

 رفعج وبأ انث «ىنارح لا بيعش وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثلح. 84

 نب نمحرلا دبع نب نيصحلا ىنثدح : لاق قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث « ىليفنلا

 ناك :لاق ةريره يبأ نع ءدمحأ يبأ نبا ىلوم نايفس يبأ نع ذاعم نب دعس نب ورمع

 نم هولأسف سانلا هفرعي مل اذإف «ةالص طق لصي مل ةنجلا لخد لجر نع ينوثدح :لوقي

 تلقف :نيصحلا لاق «شقو نب تباث نب ورمع لهشألا دبع ينب مريصأ :لوقيف ؟وه

 .هموق ىلع مالسإلا ىبأي ناك :لاق ؟مريصألا نأش ناك فيك :  ديبل نبا ينعي  دومحمل

 ىتأ ىتح ادعف هفيس ذخأ مث ملسأف مالسإلا هل ادب هِيَ ال هللا لوسر جرخو دحأ موي ناك املف

 لهشألا دبع ىنب لاجر انيبف «حارجلا هتبثأ ىتح لتاقف سانلا ضرع يف لخدف موقلا

 هنإو هانكرت دقل ؟هب ءاج ام «مريصأ اذه نإ :اولاقف «هب مه اذإ ةكرعملا يف مهالتق نوسمتلي

 )١( ةباغلا دسأ )١/ ١١١(« ةباصإلا )١/ 51(« ديناسملا عماج )1/ 07501 .

 )١؟( ةباصإلا )١/ 017(« ةباغلا دسأ )١7١/١(.



 ةباحصلا ةفرعم "17 رع
 لكل

 مأ كموق ىلع اًبدحأ ءورمع اي كب ءاج ام :هل اولاقف هب ءاج ام هولسف «ثيدحلا اذهل ركنمل

 تذحخأو تملسأو هلوسرو هللاب تنمآف مالسإلا يف ةبغر لب :لاقف ؟مالسإلا يف ةبغر

 نأ ثبلي مل مث «ينباصأ ام [ب /84 /1] ينباصأ ىتح هلي هللا لوسر عم تلتاقف يفيس

 . (ةنجلا لهأ نمل هنإ» :لاقف هِي هللا "”لوسرل هوركذف «مهيديأ يف تام

 (”ةرصبلا لهأ بارعأ نم سّرَّضُم نب رمسأ 5 ]

 رادنب انث :الاق يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث .دمحأ نب دمحم نب دمحم انثدحو

 اهمأ نع «ةليمغ تنب بونج مأ ينتربخأ :لاق دحاولا دبع نب ديمحلا دبع انثدح :لاق

 «سرضم نب رمسأ اهيبأ نع «سرضم نب رمسأ تنب ةليقع اهمأ نع « رياج تنب ةديوس

 : لاق .(هل وهف ملسم هيلإ قبسي مل ام ىلإ قبس نم» :لاقف هتعيابف ُهْكَم ىبنلا تيتأ :لاق

©ينزاملا تاوله نب ةدعاس نب رمسأ 5]
 

 .رظن هتياور دنس يف «لوهجم

 نب هللا دبع انث «ينامعلا فسوي نب هللا دبع نب دمحم نع هانثدح هثيدح 0

 يبأ ينثدح «ينزام لا تاوله نب دعاس نب رمسأ نب دواد نب دمحأ انث «يعوذجلا نيسحلا

 : هل لاقف هلم يبنلا ىلإ تاوله نب دعاس يبأ عم انأ تدفو :لاق رمسأ يبأ ينثدح ءدواد

 هجو دقو «ضوهن هب سيلو كب نمآو كب عمس دقو تاوله ينعي ريبك خيش انابأ نإ

 .هدلولو هل اعدو «ةيدهلا هنم لبقف «بارعألا فطلب كيلإ

 )5١7/1(. ةباصإلا «(1//91) ةباغلا دسأ (؟)

 )5١/1١(. ةباصإلا «(9ا//1) ةباغلا دسأ ()



 2 0 تتصل يمد ١ 6 ا/ ةباحصلا ةف

 .هجولا اذه ىف الإ فرعيال

 4 مل 00 1
 5 تدي طيز يرن

 "”يمامَيلا َةَلَم نب فّينأ ]

 .نايح وحخأ ةماميلا دفاو

 دمحأ نب دمحم رشب وبأ انث «يعازخلا عفان نب قاحسإ نب دمحم نع هانثدح- ١١

 يتمع ينتثدح :لاق فيرط نب فورعم انث ديوس نب قاحسإ انث «يبالودلا دامح نبا

 فينأو نايحو ديز انبا ةجعبو ةعافر جرخ : تلاق مهل ةالوم ةيهب نع «ةبازح نب ورمع تنب ةبيط

 :لاق ؟ هلْلَع يبنلا مكرمأ ام : فينأل انلق اوعجر املف . هلع يبنلا ىلإ ًالجر رشع ينثا يف ةلم انبا

 اهمد قيرهنو حبذنو ةلبقلا هجوتنو اهحبذن مث «رسيألا اهقش ىلع ةاشلا عجضن نأ انرمأ

 . لجو زع هللا دمحن مث ءاهلكأنو

 تيا يو 3

 0 م 1 00 ها
 شارأ نب ميمت نب ذوع نب مشج نب فينأ[["1]

 نب فاحلا نب ورمع نب نارق نب ليمسق نبا : ليقو «ليسف نب ةليمع نب رماع نبا

 .راصنألا فيلح ةعاضق

 .هل ةياور ال «قاحسإ نبا هلاق ءاردب دهش 0

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ٠

 قاحسإ نب دمحم نع ؛ هللا دبع نب دايز نع «فسوي نب ميهاربإ انث «ثراحلا نب باجنم

 شارأ نب ميت نب هللا ذوع نب مشج نب فينأ : هلع هللا لوسر عم اردب دهش نم ةيمست يف

 . ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ىلب نب نارق نب ليمسق نب ةليمع نب رماع نبا

 تدم هدم ثآ

 )١( ةباغلا دسأ )١5 /1(« ةباصإلا )7/8/1(.

 ةباغلا دسأ (؟) )١5٠9 /1(« ةباصإلا )1/8/1(.



 "كلام نب سيق نب ورمع نب ريسأ5أ 1

 ىنكيو «جرزخلا نب ورمع نب ةبلعث نب راجنلا نب يدع نب منغ نب رماع نب يدع نبأ

 . ريسأ : ليقو ءاردب دهش «ةريسأ : ليقو «سينأ :همسا ليقو «ةجراخ يبأ نب طيلس ابأ

 دمحم انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراق انثدح . 14

 نب يدع ينب نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع « حيلف نبا
 . ورمع نب ريسأ :همسأو «طيلس وبأ : راجنلا

 . ح يعداولا نيصح وبأ انث :لاق ورمع نب دمحم ني رفعج انثدح- 0

 ىيحي انث :الاق « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحأ نب دمحم نب دمحم انثدحو

 ةرمض نب ورمع نب هللا دبع نع «قاحسإ نب دمحم انث «ريمن نبا انث ءديمحلا دبع نبا

 يهن اناتأ دقل :لاق اًيردب ناكو هيبأ نع «طيلس يبأ نب هللا دبع نع «يرازفلا [أ /85 /1]

 .اههوجو ىلع '”اهانأفكف ءاهب روفت رودقلاو ربيخب نحنو رمحلا لكأ نع هيَ يبنلا

 ريغ نب هللا دبع نب دمحم انث «نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم هانثدحو 57

 . هلثم قاحسإ نب دمحم انث «يبأ انث :لاق

 .ريمث نبا نع «هريغو ناميلس نب ديعس هاورو *

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح ١7

 . هلثم قاحسإ نبا نع « يبأ انث بوقعي

 ٍ هَ 0
 داع ل 1 0 هر

 ب

 © باج نب ريسُأ [8"5]

 انث «ةنيمس ىبأ نبا انث ءنايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح 4

 )١( ةباغلا دسأ )١١5/5(« ةياصإلا )1١/ 69(.

 )0( دمحأ دنسم نم ةدايزلاو «انأفكف» : لصألا يف )7/ 519(.
 )( باعيتسالا )١/ ١9٠(« ةباغلا دسأ )١/ ١١6(« ةباصإلا )١/ 60(.



 رك 4 ةباحصلا ةفرعم
 يت

 :لاق نمحرلا دبع نب ديمح نع « هللا دبع نب دواد نع «ةناوع وبأ انث ءدامح نب ىيحي

 لاق :لاقف ريسأ :هل لاقي هلي ىبنلا باحصأ نم لجر ىلع ىبحاصو انأ تلخد

 . ثيدحلا «...ريخب الإ ىتأي ال ءايحلا نإ» : هِي هللا لوسر

 بلهم انث «ىبسارلا دلاخ نب دمحم انث «رفعج نب دمحم ني هللا دبع انثدح 4

 ريسأ نع «ةيلاعلا يبأ نع «ةداتق نع «ناطقلا نارمع انث «نايب نب بيعش انث «ءالعلا نبا

 ال١ : هللَي هللا لوسر لاقف «لجر اهنعلف هيي هللا لوسر دهع ىلع تبه اًحير نأ رباج نبا
 .(هيلع ةنعللا تعجر هلهأب سيل اًئيش نعل نم هنإو ,ةرومأم اهنإف اهنعلت

 . اعوفرم سابع نبا نع «ةيلاعلا ىبأ نع «ةداتق نع نابأ هاور *#

 نب ديز انث «ليعامسإ نب مساقلا انث « يلع نب دمحم نب مامت ةحلط وبأ هانثدح-

 نأ سابع نبا نع ؛ةيلاعلا يبأ نع «ةداتق انث ءديزي نب نابأ انث ءرمع نب رشب انث ءمزخأ

 هل سيل اًئيش نعل نم هنإو ,ةرومأم اهنإف اهنعلت ال» : هِيَ يبنلا لاقف حيرلا نعل ًالجر

 . (هيلع ةنعللا تعجر لهأب

 دام منع ع
 انا مدي 3

 69 6م 0

 يكمردلا ورمع نب ريسأ 1
 هلاق ورمع نب ريسأ :ليقف هيف فلتخاو ءهنم عمسي ملو هِي يبنلا كردأ ه

 .دحاو امهو رباج نب ريسأ وه :نويرصبلا لاقو «نويفوكلا

 هلع يبنلا ىأر دق ناك ورمع نب ريسأ نع «هيبأ نع «شارخ نب باهش انث «يدع نبا
 .نارجهلا نم ريخ ءيش قمحألل سيلف قمحألا مرصأ :لاق

 تا ميزت يزن ته ام 2

 )١( ةباغلا دسأ )١/ ١١6(« ةباصإلا )1/ 60(.



0 
 (” ليعامسإ [؟"ه]

 . ًظوفحم ناك نإ ةرصبلا لزن نمم «ةباحصلا نم لجر

 «ىنثملا نب دمحأ نب دمحم انث «يلصوملا قاحسإ نب رفعج نب هللا دبع انثدح

 ءاج :لاق ةبيؤر نب ةرامع نب ركب يبأ نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث «نوع نب رفعج انث

 تعمس :لاق هلي هللا لوسر نم تنأ تعمس ام انثدح :لاقف ةرصبلا لهأ نم خيش

 .«اهبورغ لبقو سمشلا عولط لبق ىلص لجر رانلا جلي ال» : لوقي هي هللا لوسر
 لاقف «يبلق هاعوو يانذأ هتعمس :لاق ؟ هلي هللا لوسر نم هتعمس تنأ :خيشلا لاقف

 . كريغ دحأ هيلع ينئطاوي ملو تلق ام هي هللا لوسر تعمس : خيشلا

 . ليعامسإ نع «سانلاو .ةدئازو « ةبعشو « يروثلا هاور *

 اومسي ملو ءهلثم ةرامع نب ركب يبأ نع «ريمع نب كلملا دبع نع سانلا اًضيأ هاور *#

 . لجرلا

 ليعامسإ نع «نوراه نب ديزي نع «رادنب نع .ةميرخ نب قاحسإ نب دمحم هأورو *

 . ليعامسإ :هل لاقي ةرصبلا لهأ نم لجر هلأسف :هيف لاقو ءهلثم

 .ةملس يبأ نع يرتخبلاو «رعسم هاورو

 2 انا سني تي
7: 0 

 "”يندملا ميكح يبأ نب ليعامسإ [؟5]

 .لاقم هدانسإ يف « ليضف ينب دحأ ص

 نب ةملس نب هللا دبع انث «ينذملا يرفعجلا ليعامسإ نب دمحم دنع هثيدح ١١7

 لاق ليضف ينب دحأ مث «يندملا ميكح يبأ نب ليعامسإ نع «باهش نبا نع ءملسأ

 نيذّلا نكي مل 9 :ةءارق عمسيل هللا نإ» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :[ب /5/1]

 )١( ةباصإلا «(437/1) ةباغلا دسأ )١/ 9 5(.

 ةباصإلا «(43/1) ةباغلا دسأ (؟) )١71/1(.



 ري ٠ ١ ةباحصلا ةفرعم

 .«ىضرت ىتح ةئجلا يف كل ناكمأل يتّرعوف ,يدبع رشبأ : لوقيف ١[ : ةنيبلا] 4 اوُرَمَك

 دمحأ انث «ريحب نب دمحم نب رمع انث «يراخبلا ورمع يبأ نب دمحم هانثدح 4

 . هنع ئئاه نب دمحم نبأ

 دانسإ يدنع وهو «ةملس نب هللا دبع نع «يرفعجلا ليعامسإ نب دمحم هاور اذك # .

 . ةباحصلا يف ليعامسإ ةمئألا دحأ ركذي مل عطقنم |

 '""يونغلا قاحسإ [71/]

 ةقفن ذخأيل ةكم ىلإ فرصنا مث « ُهلَق يبنلا ىلإ رجاه «ةيونغلا قاحسإ مأ وخأ

 . قاحسإ مأ هتخأ ثيدح يف هركذ «قاحسإ مأ جوز هلتقف اهيسن

 تاي ناي عي ام عام عع

 ””رذنملا نب سباع نب سيقلا ؤرما [["]

 .ربكألا ثراحلا نب ةيواعم نب ورمع نب سيقلا ئرما نبا

 :يراخبلا لاقو « ًارعاش ناكو ؛همالسإ ىلع تبثو « ُهّْليَي يبنلا ىلع دفوف ملسأ

 . ةفوكلا نكس

 انث «نابأ نبي دمحم انث « لهس نب ملسأ انث «يطساولا ديمح نب يلع انثدح 60

 نب سرعلاو «ةويح نب ءاجر نع « ثدحي يدع نب يدع تعمس :لاق مزاح نب ريرج

1 

 تومرضح نم لجر نيبو سيقلا ئرما نيب ناك :لاق «ةريمع نب يدع نع «ةريمع

 اي :لاق «هنيميف الإو كتنّيب» : يمرضحلل لاقف ُهّللَي هللا لوسر ىلإ اعفتراف «ةموصخ

 ةبذاك نيمي ىلع فلح نم» : هلع هللا لوسر لاقف «يضرأب بهذ ٍفلح نإ « هللا لوسر

 وهو اهكرت نمل امف « هللا لوسر اي :لاق ««نابضغ هيلع وهو هللا يقل ًالام اهب عطتقيل

 )١( ةباغلا دسأ )١/ 87(« ةباصإلا )777/1١( .
 ةباغلا دسأ (؟) )١19//1(« ةباصإلا )57/1(.



 . اهتكرت دق ينأ كدهشأ ينإف :لاق .«ةجلا» :لاق ؟قح هنأ ملعي
 . يدع نب يدع نم ثيدحلا اذه انعمس نيح ينايتخسلا بويأ عم تنك :ريرج لاق *

 .ريرج نع نوراه نب ديزي هاور *

 ني دي

 "”ينالوخلا ليبْحرش وبأ حاّمْطلا نب رخافلا نب سيقلا ؤرماأ ]
 هل قيقح الو ؛ةياحصلا يف ىلعألا دبع نب ديعس وبأ رك ءرصم حيف دهن

 ””دعجلا وبأ وه يرمّضلا عردألا؟4+]

 . عردألا همسا نأ يركسعلا ديعس نب يلع نع دمحأ وبأ يضاقلا ركذ

 نب تباث انث ؛ غئاصلا رفعج انث :لاق «دمحم نب رفعج نب دمحم انثلح 1

0 9 
 تكذي ءءء 0 0

 نع .يمرضحلا نايفس نب ةديبع نع «ورمع نب دمحم نع .ةمادق نب ةدئاز انث دمحم

 ةعمجلا كرت نم» : هيَ ِهَتِلَع هللا لوسر لاق : لاق «ةبحص هل تناكو لاق ءيرمضلا دعجلا يبأ

 .«هبلق ىلع هللا عبط اهب اًنواهت تارم ثالث

 2 مم خب .

 ”ىملسألا عردألا ]

 عم يبنلا سرحي ناك

 عملا نع «ديعس يبأ نب ديعسانث ةديبع نب ىسوما ؛بابحلا نب ديز ان ةبيش يبأ

 هلع يبنلا جرخف «[أ /87/11 ةيلاع هتءارق لجر اذإف « هلت هلي يبنلا سرحأ ةليل تئج : لاق
 «ةنيدملاب يفوتو «نيداجبلا وذ هللا دبع اذه : ليقف ««”ءارم اذه ء هللا لوسراي : تلقف

 .(54 /1) ةباصإلا )١/ ١95(« باعيتسالا «(17/ /1) ةباغلا دسأ )00
 .(55/5) ةباصإلا )١1/ 92١(, ةباغلا دسأ )١58/١(.« باعيتسالا (؟)
 .(؟5/1) ةباصإلا )١58/1(« الأسد)1١/ 7١(« باعيتسالا (©)
 .«يئارم» : لصألا يف (:)



 !اهعينج
0 0 

 ريو ٠ +٠05 ةباحصلا ةفرعم
0 

 ناك هنإف .هب هللا قفر هب اوقفرا» : هلِلَع ىبنلا لاقف .هشعن اولمحو «هزاهج نم اوغرفو

 .«هلوسرو هللا بحي

 . ةبيش يبأ نب ركب يبأ نع «نايفس نب نسحلا هاورو

 "'ةثراح نب ءامسأ [417"5]

 نب كلام نب ةبلعث نب رماع نب ورمع نب دعس نب دابع نب هللا دبع نب ديعس نبا وهو ن

 «ةفصلا لهأ نم نيزاجحلا يف دعي ءهوخأو وه هلع يبنلا بحص ءدنه وبأ هتينك «ىصفأ

 . يدقاولا دعس نب دمحم هبسن « نيتسو تس ةنس يف ةنس نينامث نبا وهو ةرصبلاب يفوت

 .قوزرم نب هللا ديبع نب دمحم يّدج انثدح « متاح نب دمحم نب رمع انثدح 4

 .ح ملسم نب نافع انث

 . ح راكب نب لهس انثدح «يشكلا ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدحو

 يشاقرلا هللا دبع نب دمحم انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 ؛ ةثراح نب دنه نب ىيحي نع «ةلمرح نب نمحرلا دبع انث «دلاخ نب بيهو انث :اولاق

 مايصب هموق رمأي هلي هللا لوسر هثعب يذلا هوخأو «ةيبيدحلا باحصأ نم دنه ناكو

 نأ ةثراح نب ءامسأ نع «دنه نب ىيحي ينثدحف «ةثراح نب ءامسأ وهو «ءاروشاع موي

 مهتدجو نإ تيأرأ :لاق ««مويلا اذه اوموصيلف كّموق رُّم» :لاقف هثعب هَل هللا لوسر

 .(مهموي رخآ اومتيلف» :لاق ؟اومعط دق

 هللا دبع نع «ميعن وبأ هاورو «هلثم ةلمرح نب نمحرلا دبع نع ليعامسإ نب متاح هأور *

 . دنه نب ةلاضف نع «ةلمرح نب نمحرلا دبع نع «رماع نبا

 «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع «ةلمرح نبا نع «يعازوألا نع «يرازفلا هاورو

 )١( باعيتسالا )١/١7/4(« الأسد)١/ 46(.« ةباصإلا )59/1١( .



 .السرم هدانسإب يعازوألا نع هريغو ءملسم ني ديلولا هآورو

 : هيبأ نع «ءامسأ نب دنه نب بيبح نع ءركب يبأ نب هللا دبع نع« قاحسإ نبا هاورو
 .دنه ونب كلامو .ةلاضفو ءسييحو « ىيحي :ةوخأ ةعيرأ مهو عة هلْلَع يبنلا ينثعب

 ثعب هلل ىبتلا نأ تماصلا نب ةدابع نبع .ديلولا نب ىيحي نع قبقع نب ىسوم ىورو

 . ةثراح نب ءامسأ

 دعا

 ("”يرافغلا ةضّحَر نب ءاميإ[إ 2 ]

 مث ءايقسلا ةيحان نم ةقّيَغ نكس . هْتِقَع ىبنلا ىلع دفو «مهمامإو رافغ ينب ديس
 . يدقاولا دعس نب دمحم هركذ «ةيبيدحلا ليبق املسم اهمدق ءاهيوأي ناكف ةنيدملا ىلإ لقتنا

 نمحرلا دبع وبأ انث «ىسوم نب رشب انث .نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح 6 ١
 ٠ . ح ئرقملا

 نب ناميلس انث : الاق دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدحو
 انموق نم انجرخ :لاق رذ يبأ نع «تماصلا نب هللا دبع نع «لاله نب ديمح انث «ةريغملا
 .همالسإ ركذو ءانمأو سينأ يخأو انأ تجرخف «مارحلا رهشلا نولحي اوناكو ءرافغ
 ناكف «ةنيدملا هلم هللا لوسر مدقي نأ لبق مهفصن ملسأف «رافغ انموق انلمتحاف :لاقو
 .مهديس ناكو .ةضحر نب ءاميإ مهمؤي

 "”يشاجتلا ٌةمحصأ 4 ]
 هيلع رّبكو هلق ىبنلا هيلع ىَلص ءةكم حتف لبق تامو ٠ هيي يبنلا دهع يف ملسأ

 )١( باعيتسالا )57١/١(« الأسد)١188/1١(.« ةباصإلا )91/1(.

 )1( ةباغلا دسأ )١١9/1(« ديرجتلا )١/ ةباصإلا «(؟14 )1١9/1(.
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 .دوعسم نب هللا دبعو « بلاط ىبأ نب رفعج هنع ىور ([ب/877/1] اًعبرأ

 «قوزرم نب هللا ديبع نب دمحم يّدج انث « متاح نب دمحم نب رمع انثدح ب 8

 هللَع يبنلا نأ هللا دبع نب رباج نع انيم نب ديعس انث «نايح نب ميلس انث «ملسم نب نافع انث

2 0 00 2 1001 . 2 

 '"”نزام نب ىشعأ [؟؛6]

 نبدّللا دبع همسا نإ :لاقيو «ةرصبلا نكس «ميمت نب ورمع نب نزام نبا وهو ن

 . ميمت ينب نم وه : ميعن وبأ لاقو «روعألا

 نابح نب دمحمو لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 6

 هلع يبنلا تيتأ :لاق ينزاملا ىشعألا ينثدح ءدعب ىحلاو ىنزاملا ةبلعث نب نْعَم لاق

 : هتدشنأف

 برُذلا نم ةبرذ تيقل ينإ 2برعلا ناّيدو سانلا كلام اي

 بلغ نمل بلا غرشنهو 2 بنذلاب تطلو دهعلا تفلخأ

 .(«بلغ نمل بلاغ رش نهو» :لوقيو اهلثمتي ُهْنِلَع ىبنلا لعجف :لاق

 ,طايخ نب ةفيلخ انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ هانثدحو 0

 ىشعألا نع «ةبلعث نب ةبقع همع نع ةلَّسْيَط نب ةقدص انث «نسحلا نب سمُهَك نب نوع انث

 .هركذف . . .برعلا نايدو سانلا كلام اي : تلقف هِيَ ىبنلا تيتأ :لاق مهنم لجر

 . ةقدص نع يسيقلا نوع نع سيوأ نب قاحسإ هاور

 نع «هيبأ نع «يزامرحلا لضهُن نب فيرط نب ةلضن نب ةرذ نب نيمأ نب دينجلا هاورو

 )١( باعيتسالا )١/7579(« الأسد)١77 /1١(. ةباصإلا )04/1١(.



 .هوحن ركذف .ىشعألا :لاقي مهنم ًالجر نأ فيرط نب ةلضن نع «هدج

 4 + 5 جام

 ””يجرْعألا فوغ نب كيرش نب علسأ [45]

 .ةبحص هل «نييرصبلا يف دعي

 نب رشب انث :الاق .نسحلا نب دمحأ نب دمحمو دمحأ نب ناميلس انثدح

 انم لجر نع «هيبأ نع يبأ ينثدح :لاق ءردب نب عيبرلا انث «قاحسإ نب ىيحي انث ءىسوم

 ,علسأ ايد :ةليل تاذ يل لاقف .هل لحرأو ُهّيَ# يبنلا مدخأ تنك :لاق «علسألا :هل لاقي

 هاتأو « هلم هللا لوسر تكسف :لاق «ةبانج ينتباصأ « هللا لوسر اي :تلقف ««لحراف مق
 تْمَّميتف تمقف :لاق ؛«مّميتف علسأ اي مق» : هلك هللا لوسر لاقف «ديعصلا ةيآب ليربج
 : لاق .«! كدلج اذه سمأ وأ سم ؛علسأ اي» : يل لاقف ءامب رم ىتح راسف هل تلحر مث

 . نيقفرملا ىلإ نيديلل ةبرضو «هجولل ةبرض : هوبأ هارأ امك «مميتلا يأ ينارأو

 «ديمحلا دبع نب ىيحي انث :نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدح- ١

 : لاق  بعك نب جرعألا ينب نم لجر  علسألا نع ؛هدج نع ؛هيبأ نع ءردب نب عيبرلا انث
 هللا لوسر اي :تلق ,«اذكو اذك ينرأ مق .علسأ ايد : يل لاقف هلع يبنلا مدخأ تنك
 ««لستغاف علسأ اي مق» :لاقف «ديعصلاب ليربج هءاج مث .ةعاس تكسف !ةبانج ينتباصأ
 هيفكب ُهْلِيَي هللا لوسر برَض :لاق « «مميتلا هك هلي هللا لوسر ُهّمَّلَع فيك علسأ ي ينارأ مث :لاق

 «ضرألا ىلإ امهداعأ مث «هتيحل ىلع رمأ ىتح ههجو امهب حسم مث ؛ امهضفن مث ءضرألا

 هيعارذ امهب حسم مث ءامهضفن مث ,ىرخألاب امهيدحإ كلدف «ضرألا هيفكب حسمو

 ٠ .امهنطابو امهرهاظ
 ,(57/1) ةباصإلا : رظنا . ميت نب ةانم ديز نب دعس نب بعك نب جرعألا ينب نم «ءارلاب اذكه 4

 اذكو ءواولاب يميمتلا يجوعألا : )91/١( دسألا يف ريثألا نبا هطبضو .(5 4) ص ةفيلخ تاقبطو
 1 ىناربطلاو فنصملاو ربلا دبع نبال هازعو )71١/1(« ديناسملا عماج يف ريثك نبا
 ريبكلا يف يناربطلاو فنصلا هاور امل قفاوم وهو ,«جرعألا» :باوصلاو «مهو هلعلو : :تلق
 .(مالك)
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 انث «قوزرم نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث «.نادمح نبورمع وبأ انثدح. 8

 نب مثيهلا انثدح ء[أ //7 /1] ليذه وبأ يرقنملا ةيوس نب كلملا دبع نب لضفلا نب ءالعلا

 - ةنس ةرشع عبسو ةنس ةئام شاع «دعس نب كلام نب بعك ينب نم يجَكذدملا يكلاملا قيزر

 ةليل يف ةبانج ينتباصأف ُهّنِلَع يبنلا ةقان لحرأ تنك :لاق كيرش نب علسألا نع «هيبأ نع

 نأ تيشخو «بنج انأو هتقان لحرأ نأ تهركف «ةلحرلا هْيِيَي هللا لوسر دارأو «ةدراب

 تفضر مث ءاهلحرف «راصنألا نم ًالجر ترمأف .!ضرمأ وأ «تومأف درابلا ءاملاب لستغأ

 علسأ ايد :لاقف ءهباحصأو هي هللا لوسر تقحل مث ,تلستغاف ءام اهب تنخسأف اراجحأ

 ءراصنألا نم لجر اهلحر ءاهلحرأ مل ءهللا لوسر اي :تلق «؟ةبرطضم كتلحار ىرأ ام

 اهلحري نأ هترمأف يسفن ىلع رقلا تيشخف ةبانج ينتباصأ ينإ : تلق (؟مل»:لاق

 اونمآ َنيذّلا اهي ايل : لجو ٌرع هللا لزنأف «هب تلستغاف ءام اهب تنخسأف اًراجحأ تفضرو

 .[47 :ءاسنلا] 4 اروُفَغ ارفع! : هلوق ىلإ 4 ةالّصلا اوُبرْقَت ال

 '"”يميحّسلا ةملسم نبا :ليقو ,ةملس نب سعْفألا [[4]

 .رصيقألا : ليقو ؛ةماميلا لهأ يف دعي

 انث «باجنم انث : ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انئدح . 0

 انينب :لاق يلع نب قلط هيبأ نع «قلط نب سيق نع ءردب نب هللا دبع انث ءورمع نب مزالم

 : لاقف ةنيدملا دجسم هلق هللا لوسر عم

 ٠ عزالف «ءادعاس هل مكذشأو اسم هل مكتسحأ نم هنإف نيطلا نم يمامميا اوبرق»

 «ةملسم نب سعقألاو «ةلظنح :ح نب ملسمو «نابيش نب يلعو « يلع نب قلط : :دفولا ناكو

 نب ةعيبض ينب نم يعبضلا ورمع دبع نب ديزو «ميحس ينب نم مهلك «رباج نب نارمحو

 ظ . مهل راج ناكو ةعيبر

 ةرامع انث «,بويأ وبأ بويأ نب ناميلس نع ؛ةبالق يبأ نع ةمثيخ نع هانثئدح 1

 )١( باعيتسالا )١/ 778(, الأسد)١1/1( ةباصإلا )١/ 59١(.
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 دهشأ :لاق هيبأ نع ةذوه نب ةربص نب هللا دبع نب لاهنملا نع رباج نب دمحم انث : ةبقع نبا
 . ناآَرُق دجسم اهب حضني هيي هللا لوسر اهب ثعب يتلا ةوادإلاب ةملس نب سعقألا ءاجل

 نب ةرامع نع «ةبعش نب دمحم نب ناميلس نع «حلاص نب قاحسإ نب دمحأ هاور #
 :لاقو «هيبأ نع «ةذوه نب ةربص نب هللا دبع نب لاهنملا نع «رباج نب دمحم نع «ةبقع
 ءنآَرُق دجسم اهب حضني هيي هللا لوسر اهب ثعب يتلا ةوادإلاب ةملس نب رصيقألا ءاحجل دهشأ
 .مهو رصيقألاو « سعقألا :باوصلاو

 :ةيركيلا عقمألا 44

 دابع يبأ نب بوقعي انث «يسيطارقلا ديزي وبأ انث ء.دمحأ نب ناميلس انثدح ١١3

 لجر عقسألا نبا ىلوم ءاطع نب رمع ينربخأ «جيرج نبا نع دلاخن نب ملسم انث «يكملا
 هلأسف نيرجاهملا همم يف مهءاج هلم يبنلا نأ هعمس هنأ يركبلا عقسألا نع هربخأ «قدص
 هذُحأَت ال ِموُيقْلا يحلا وه الإ هلِإ ال هللا » : هََِع يبنلا لاقف ؟مظعأ نآرقلا ي ىف ةيآ ةيأ ناسنإ

 .[؟00 : ةرقبلا] ةيآلا تضقنا ىتح 4 مون ال

 2 نإأم د 30

 "”يرصعلا جشألا 7 ]

 ذئاع نبا : ليقو ءديبع نب رذنم ا همساو «سيقلا دبع جشأ وه

 ةئس سيقلا دبع دفو يف مدق «رمع نب هللا دبع : : هنع ىور «نييرصبلا يف هدادع 0

 .[ب مال ]١/ ةرجهلا نم رشع

 ىسوم نب ليعامسإ انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح

 جشأ جشألا نع «ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نع «ديبع نب سنوي نع «ميشه انث «يرازفلا
 :لاق هللا امهبحي ناقلخ وأ ناتلخ كيف» : هتيم هللا لوسر يل لاق :لاق سيقلا دبع

 )١(. ديرجتلا ؛«(89 /1) ةباغلا دسأ )١/ ١6(. ةباصإلا )1/1( ,

  20ةباصإلاو 195/5(2) ةباغلا دسأ :رظناو « يدبعلا :لاقيو )١/  2باعيتسالا )١/5353(.



 20 4 0 05 2 م ةباحصلا ةفرعم ل 2
 كو مم

 :تلق :لاق .«ءايحلاو ملحلا وأ ةانألاو ملحلا» :لاق ؟امه امو « هللا لوسر اي :تلق

 يذلا هلل دمحلا :تلق :لاق ؛«ميدق لب» :لاق ؟ثي ثيدح مأ يف اناك نيهدقأ ءهلا لوسراي

 .هوحن جشألا نع يدبعلا لزانملا وبأ يوام نب ىنثملا هاورو

 ني بذل 2-ت 7 داما دك دع

 (""ةث ةثراح وبأ يمّلّسلا طبضألا 50 ]

 انث «ريقس نب لهس انث «يزارلا لامحلا رفعج نب دمحأ انث ''[. . .] انثدح 8

 يدج ينثدح .طبضألا نب ةثراح نب نمحرلا دبع انث «يملسلا زيزعلا دبع نب مركم
 :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لاق ةبحص هل تناك و «يملسلا طبضألا

 .(ءاسنلا اهلهأ رثكأ تيأرف رادلا يف تعلطا»

 دا دام

 رم 2 لع نب يش نب طبضألاو 6

 يح نب طبصضألا يأ ينئاح «ربكألا لع نب يبح نب طبضألا نب نميهلا دبع يلح

 : هلم هللا لوسر لاق : لاق

 .(انريبك رْفَوُي يو انريغص محري مل نم انم سيل»

 : تي 39 نام خا

 2 ” مخزن

 ” ةرضضا نب سرشأ 0

 )١( ةباصإلا ميم 1777/1(2) ةباغلا دسأ )64/5(.

 لصألا يف ضايب (؟) .
 )04/١(. ةباصإلا ,(3777 /7) ديناسملا عماج 2(5١؟ /1) ةباغلا دسأ (؟")

 )6١/1١(. ةباصإلا )١77/1(« ديرجتلا )1//١١17(« ةباغلا دسأ (5)



 .متكلاو ءانخلاب

 "”يرّكَشَيلا ورمع نب سرعأ [؟8]

 نب نمحرلا ديع انث «ىجنسلا دبعم نب ناميلس دواد وبأ :هثيلحب ثذح

 تيتأ :لاق هدج نع .هيبأ نع «سرعألا نب ديزي نب هللا دبع انث .ةلبج نيبورمع

 .دانسإلا اذهب هريغ عم ةلبج نبا هب درفت ءاناعرم يف انل اعدو ينم اهلبقف ةيدهب لي هللا لوسر

 مانس يبأ نع « سمهك نع ءرمتعم نع «يناعنصلا ىلعألا دبع نب دمحم ثددح

 . هلع يبنلا ىلإ ""يركشيلا ورمع نب سرعألا ىتأ :لاق
- 

 3-2 خد ت ل ذل 0/0 زل

 "”رجبأ نبا وأ ينَرْلا رجبأ 1

 .رجبأ نب بلاغ :هباوصو

 نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث هرفعج نب هللا دبع انثدح ٠٠

 ةنيزم نم سان نع «رسب نب هللا دبع نع ثدحي لقعم نب هللا دبع تعمس «نسحلا نب ديبع
 !يرمح الإ يلام نم قبي مل «هللا لوسر اي :لاقف هَ يبنلا لأس رجبأ نبا وأ رجبأ نأ ةرهاطلا

 .«ةيرقلا لاوج مكل تهرك امنإف ,كلام نيمس نم كلهأ معطأ» : هني هللا لوسر لاقف

 .ردنغ هفلاخو « دواد وبأ هاور اذك *

 ينثدح : لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدح 4

 «نسحلا ابأ اًديِبع تعمس :ةبعش انث «رفعج نب دمحم انثدح [أ /88/11] :لاق « يبأ

 )١( الأسد1١١/؟؟1١١( ةباصإلا ,(575 /*) ديناسملا عماج )١/ 5 5(.

 .ءايلا طاقسإب «ركشيلا» : لصألا يف (؟)
 )1//١11(. ةباصإلا ,(78 )١/ ديناسملا عماج «(58/1) ةباغلا دسأ (؟)



 1 مسن ةباحصلا ةفرعم
2 

 هنلَع هللا لوسر باحصأ نم اًسان نأ رشب نب نمحرلا دبع نع «لقعم نب هللا دبع تعمس

 ام يلام نم قبي مل هنإ :لاقف ُهْنْيَع يبنلا لأس رجبألا وأ رجبألا نبا ةنيزم ديس نأ اوثدح

 لاوج مكل تهرك امنإف ,كلام نيمس نم كلهأ معطأ» :لاق «يرمح الإ يلهأ معطأ

 .(ةيرقلا

 5 9. و يل 035 ٠ وم

 سانأ نع «لقعم نب نمحرلا دبع نع ؛ديبع نع ةبعش نع «نامهل نب ميهاربإ لاقو

 لأس رجبأ نبا وأ « رجبأ انديس نإ : اولاق مهنأ ةرهاطلا ةنيزم نم هِي بع يبنلا باحصأ نم

 . هَ ىبنلا

 نب هللا دبع نع ديبع نع رعسمو «ةبعش نع «سطفألا ةملس نب هللا دبع هاورو *#

 .هوحن ركذف . . . هلي هللا لوسر الأس امهنأ ميري نب ريَمعو رجبأ نب بلاغ نع «لقعم

 ها حلال 02 ىلا ع
 . هيف فالتخا ىلع ديبع نع «سيمعلا وبأو رعسمو ءروصنم هاورو

 «ديبع نع سيمعلا وبأو :رعسم لاقو «جيد نب بلاغ نع ديبع نع روصنم :لاقف

 . رجبأ نب بلاغ نع لقعم نب هللا دبع نع

 "”ىثيللا دمحرلا دبع ربا ةنيقأ ه6

 فانم دبع نب ركب نب ثيل نب رماع نب بعك نب فوع نب رمعي نب ثراحلا نب ةنيذأ وهو
 نب ةنيذأ :ليقو «ةباحصلا يف يراخبلا هركذ «يربنعلا سايلإ نب ةميزخ نب ةنانك نبا
 . يربنعلا ةملس نبا : ليقو «ةملسم

 . ح مالس انث ءدواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح- 6

 .حورمع نب دوادو «باجنم انث ء«يمرضحلا انث «يحلطلا ركب وبأ انثو

 . ح ديمحلا دبع نب ىيحي انث «نيصح وبأ انث «دمحم نب رفعج انثو
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 )١( ةباغلا دسأ )١/١/9(« باعيتسالا )١/ ةباصإلا «.(75؟7 )١/55(.



 م١ رع ةباحصلا ةفرعم

 . ح حلاص نب ديمحلا دبع انث ءرفعج نب نيسحلا انث «يحلطلا ركب وبأ انثو
 . ح ساوج نب دمحأ انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم انثو

 .ح ددسم انث «ىنثملا نب ذاعم انث ءدمحأ نب ناميلس انثو

 : اولاق «ىلعمو روصنم نب ديعس انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثو
 لاق :لاق هيبأ نع ءةَنْيَدَأ نب نمحرلا دبع نع «قاحسإ يبأ نع «صوحألا وبأ انث

 ريخ وه يذلا تأيلف اهنم اريخ اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نم» : هلللَع هللا لوسر

 .(هنيي نع رْفَكُيلو

 . صوحألا وبأ وهو «مالس نع دواد يبأ ظفل *

 اتا اور م

 2يِبَلْعَتلا ميذأ 7]

 «كيرش أبنأ «ميكح نب يلع انث «ماّنغ نب ديبع انث ءيحلطلا ركب وبأ انثدح - 7

 « ةينارصنب دهع بيرق تنك :لاق دبعم نب يبصلا نع «لئاو يبأ نع « روصنم نع
 ينربخأو «نرقأ نأ ينرمأف « ميدأ : هل لاقي يموق نم ًالجر تلأسف جحلا تدرأف تملسأف

 . نر هْنِبَع يبنلا نأ

 "”يزدعلا هلَوَم نب ىفوأ [؟81]
 . نييرصبلا يف دعُي «ةبحص هل

 دمحم نب دمحم انث ءةقدص نب دمحم نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثلح
 1-1 ع .٠ و 57 كَ 5 سلال

 يزنعلا هلوم نب ىفوأ نب ناوجح نب نيصح نب ذقنم نب رافغلا دبع ينثدح «قوزرم نبا

 يلع طرشو ميمغلا ينعطقأف ُهَيَ# يبنلا تيتأ :لاق هلوُم نب ىفوأ نع هدج نع هيبأ نع

 )١(. باعيتسالا )١/5514(( الأسد)1١/ ١/ 1ةباصإلا )1١1/1(.

 ةباصإلا «(١17/8/1)دسألا «(1١5؟/١) باعيتسالا (؟) )١/88(.2



 7 ١ ظننا ةباحصلا ةفرعم
 ا

 رثب يهو «ةينوعُجلا :اهل لاقي «ةالفلاب اركب انم ًالجر ةدعاس عطقأف «ناير لوأ ليبسلا نباو
 نود يهو «ةيباجلا يزنعلا ةداتق نب سايإ عطقأو «بذعلا ءاملاب تسيلو «ءاملا اهيف أبخي

 .[ب ]88/١/ ميدأ يف كلذب انم لجر لكل بتكو ءاًعيمج هانيتأ انكو ةماميلا

 كم عام
03 2 

7 
0 9-0 | . 

 (0كلملا دْبَع نب رَدْيَكَأ 554]

 . هلع هللا لوسر ىلإ ىدهأو ملسأف « هِي يبنلا بتاك «لدنجلا ةمود بحاص

 انث ,يديمخلا انث ءىسوم نب رّشب انث : لاق نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 8

 ىلإ ةمود رديكأ ىدهأ :لاق كلام نب سنأ نع «ناعدج نب ديز نب يلع نع «نايفس

 ذاعم نب دعس ليدانملا» : ُهَتَِم يبنلا لاقف ءاهنسح نم سانلا بجعتف ةبج هلي هللا لوسر

 .(اهنم ريخ ةئجلا يف

 نب بويأ نع «ةئييع نب نايفس انث «ةراشب نب ميهاربإ انث ''[.. .]انثئدح 6

 «ءاريس ةّلح هلي هللا لوسر ىلإ ةمود رديكأ ىدهأ : لاق رمع نبا نع « عفان نع «ىسوم

 .رمع ىلإ اهب ثعبف

 «يبايرفلا انث «نايفس يبأ نب ميهاربإ انث :لاق ةزاجإ ناورم نب نسحلا انربخأ 0١

 هلع يبنلا نأ ةفيذح نع «ىيحي نب لالب نع «راتخملا يبأ نب ىسوم انث «بيهص نب فسوي انث

 همالسإ ركذ مث ««اًجراخ ردْيَكُأ نودجتس مكنإ» :لاقف «لدنجلا ةمود ىلإ اًمعب ثعب

 . هلوطب

 ””يئاطلا ةاَطْرَأ 13

 . ارشبم ةصلخلا يذ حتفب هاتأ ءاريشب هيي يبنلا هامس «ةاطرأ وبأ : ليقو

 )١( ةباغلا دسأ )١/ ١70(« ةباصإلا «(؟1//17) ديرجتلا )517/1(.

 . لصألا يف ضايب (؟)
 )١1١8/1(. ةباصإلا :(1/7 )١/ ديرجتلا «(97/* )١/ ةباغلا دسأ (9)



 نب هللا دبع نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح.-

 ءريرج اي» : هلي هللا لوسر يل لاق :لاق ريرج نع «سيق نع «ليعامسإ انث يبأ انث ريم
 اهتقرحف سمحأ نم سراف ةئامو نيسمخ يف ترفنف :لاق .«ةصلخلا يذ نم ينحيرت الأ

 هللا لوسر اي :لاقف هّنفَم يبنلا ىتأف ةاطرأ وبأ :هل لاقي انم الجر ريرج ثعبف «رانلاب

 . برجأ لمج اهنأك اهتكرت ىتح تئج ام قحلاب كثعب يذلاو

 : ليعامسإ باحصأ رثكأ لاقو ةاطرأ :لاقف ليعامسإ نع « عيبرلا نب سيق هاور *

 يئاطلا ةعيبر نب نيصح ريرج ثعبف
 2 نو ند . 0

 (”باتع وأ ثاّيغ نب غّبصأ ]
 دامح انث « سيردإ نب نسحلا انث «راعشلا هللا دبع وبأ قاحسإ نب دمحأ انثدح - ١١

 نع ؛يبعشلا رماع نع «رباج نع «ناميلس نب رمع نع ءرسيم نب دمحم انث «رحب نبا
 مكيف» :لوقي هَ هلي هللا لوسر تعمس :لوقي  دامح كش باتع وأ ثايغ نب غبصألا

 .«مكلبق ممألا يف انوكي مل ناتلخ ةمألا اهتيأ

 "”ةَرْمَح نبا :ليقو «"رْيبُج نب دَبْزَأ 7
 .ركذ هل « هع يبنلا عم رجاه

 نب قاحسإ انث ءصفح نب رمع نب دمحم انث « يلع نب نيسحلا انثدح 4

 ىلإ هَ يبنلا عم رجاه نممو :لاق قاحسإ نبا نع «يبأ انث ءريرج نب بهو انث «ميهاربإ
 .ةزمح نب دبرأ : قاحسإ نبا نع «ريكب نب سنوي لاقو «ريبج نب دبرأ ةنيدملا

 تى ني 2و

 )67/١(. ةباصإلا «(75/1) ديرجتلا )١١9/1(« ةباغلا دسأ )١(
 دعس نبا تاقبط :رظناو «ًالّقثم (رغصم ريمح نبا :رمع وبأ لاقو «ةباصإلاو لصألا يف اذكه (؟)

 .(ةال
 .(1//71) ةباصإلا )77/1١(« دسألا ,(7777/1) باعيتسالا (9)



 '"'يعمّسلا مهر وبأ ديسأ نب بازحأ [[57]

 . ةباحصلا نم ماشلا لزن نميف : يدقاولا دعس نب دمحم هركذ ح

 «نايطوحلا ديز وبأو «باهولا دبع نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 6

 . ح شايع نب يلع انث : الاق

 انث :الاق «رامع نب ماشه انث «ىلعملا نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو ١5

 بيبح يبأ نب ديزي نع «يبيجتلا ديعس نب ةيواعم نع « يسلبارطإلا ىيحي نبا ةيواعم

 :لاق يعمسلا مهر يبأ نع «ينزيلا [أ /84 /11هللا دبع نب دئرم ريخلا وبأ ينثدح :لاق

 مظعأ نم نإو ءريمألا ناسل قرسي نم :قارسلا قرسأ نم نإ» : هَتِفَي هللا لوسر لاق

 نإو «ضيرملا ةدايع : تانسحلا نم نإو ,قح ريغب ملسم ئرما لام عطتقا نم :اياطخلا

 نأ : تاعافشلا لضفأ نم نإو ءوه فيك هلأستو هيلع كدي عضت نأ :هتدايع مات نم

 لبق صيمقلا :ءايبنألا ةسبل نم نإو ءامهنيب عمجي ىتح حاكن يف نيئثا نيب عفشي
 .«ساطعلا : ءاعدلا دنع هب باجتسي امث نإو ,ءليوارسلا

 «ميهاربإ نب قاحسإ انث .نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح 7

 مهر يبأ نع ؛بيبح يبأ نب ديزي ينثدح ءديلولا نب دلاخ ينثدح «ديلولا نب ةيقب انث

 عبر بهذ هكيرش رساع نمو «هرجأ عبر بهذ ًالخن قرح نم» : لاق هلي يبنلا بحاص

 . «هرجأ عبر بهذ ًةميهب رقع نمو '"'هرجأ عبر بهذ همامإ ىصع نمو «هرجأ

 "””نمحرلا دبع وبأ ىعازنخلا ىزبأ [5؟5]

 . نادحولا باتك يف هركذ يراخبلا نأ ركذو «ةباحصلا يف ةاورلا ضعب هركذ ه .

 ريكب نع هللا ديبع نب ماشه ثيدح نم  ىزبأ نبا نع «ةملس يبأ ثيدح هل جرخأو

 )١( ةباغلا دسأ )١17/5( »)184 /1(« ديناسملا عماج )١0/8/1(. ةباصإلا )١/ 1١١(.

 .أطخ وهو «رجأ» : لصألا يف عز

 )*( ديناسملا عماج «(07/1) ةباغلا دسأ )١/ 170(« ةباصإلا )1//1١17(.



 ةباحصلا ةفرعم مدح م

 يبنلا نع ءىزبأ نبا نع هاور ماشهو ةملس يبأ نع «نايح نب لتاقم نع «فورعم نبا

 نع محازم نب دمحم : بهو يبأ ثيدح نم اضيأ هركذو «هيبأ نع :هيف لقي ملو ؛ و

 «هيبأ نع «ىزبأ نب نمحرلا دبع نب ةمقلع نع «نايح نب لتاقم نع «فورعم نب ريكب
 لهس يبأ نب دمحم نع هاور هيوهار نب قاحسإ نأ معزو هِي هللا لوسر نع «هدج نع

 . هلثم ريكب نع «محازم نبا دمحم وهو

 :اميف هاور قاحسإ نإف «هنع ركذ ام فالخ ادوجم قاحسإ هاورو

 انث «يبأ انث ,هيوهار نب قاحسإ نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح 64

 نب ديعس نب ةمقلع نع «نايح نب لتاقم نع .فورعم نب ريكب انث «لهس يبأ نب دمحم
 ىلع ىنثأف موي تاذ هلم هللا لوسر بطخ :لاق هدج نع ءهيبأ نع «ىزبأ نب نمحرلا دبع
 الو مهنوظعي الو مهناريج نوهّقَقُي ال ماوقأ لاب ام» :لاق مث ًاريخ نيملسملا نم فئاوط
 .ثيدحلا (...مهنوهي الو مهنورمأي الو مهنوملعي

 نمحرلا دبع نع دنسب ثيدحلا نإف ؛ "7 هللا ءاش نإ ىزبأ نب نمحرلا دبع ثيدح يف هب يتأن #

 . ةيؤرو ةبحص هلاالو «ةياور ُهّيَي يبنلا نع ىزبأل حصي الو « هني يبنلا نع ىزبأ نبا

 ”هرخألاو [56812١"سطفألا 5"5]

 . ةباحصلا يف نيضاملا نم دحأ امهركذ الو «ةليبق الو مسا امهل فرعي ال د

 : ام امهنع نيرخأتملا ضعب ركذ

 انث «ديِبع نب ريثك انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع هانثدح . 6

 لاقي هَ يبنلا باحصأ نم ًالجر تكردأ :لاق ةلبع يبأ نب ميهاربإ نع «ديلولا نب ةيقب
 .رخخ بوث هيلع سطفألا :هل

 .[ب /4ا//؟1نيعلا فرح يف كلذو )١(
 )١//01(. ةباصإلا «(١؟١/7) دسألا 2550 )١/ باعيتسالا (؟)
 .(؟١8/1) ةباصإلا )١/ 07١(« دسألا ء«(73١//١) باعيتسالا (؟9)



 0 اوك ةباحصلا ةفرعم

 . ح دواد نب ناميلس انث : لاق ةبالق يبأ نع «هباتك يف ةمثيخ هانربخأ

 «نامي نب ىيحي انث «دواد نب ناميلس ثدح :لاق «يوغبلا انث ءيرصرصلا هانربخأو

 يذ موي لوقي هِي يبنلا تعمس :لاق هيبأ نع «مرخألا نبا نع «يميتلا هللا دبع وبأ انث

 .(مجعلا نم برعلا هيف فصتنا مويلا» :راق

 ريشب نع «يعبضلا بهشألا نع «ءاوس نب دمحم نع «ينوُكذاّْشلا ناميلس هاور

 . هتَع يبنلا نع ديزي نبا
 م عع 0
 م تي ا 3

 [ب /14/11”يرصب يميمتلا يدعسلا سيق نب فنحألاا ]

 .٠ «كاحضلا همسا نإ :لاقيو «هري ملو ُهّْكَع يبنلا نمز كردأ ءرحب ابأ : ىنكي

 نب نيصح نب ةيواعم نب سيق نب رخص :همساو «نيعستو عست ةنس يفوت «رخص :ليقو

 . رم نب ميت نب ةانم ديز نب دعس نب ورمع نب ثراحلا نب ديبع نب ةرم نب لازن نب ةدابع

 كلملا دبع نب لضفلا نب ءالعلا انث « سنوي نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 0١

 نب ةورع همع نع «ريبزلا نب بعصم نب رمع ينثدح «ريرج نب ءالعلا انث «ةيوس يبأ نبا
 اي :لاقف رتست حتفب باطخلا نب رمع ىلع مدق هنأ : سيق نب فنحألا ينثدح :لاق «ريبزلا

 نم لجر لاقف «ةرصبلا ضرأ نم يهو ءرتست كيلع حتف دق هللا نإ «نينمؤملا ريمأ
 . نب ةرم ينب انع فك يذلا سيق نب فنحألا ينعي اذه ّنِإ «نينمؤملا ريمأ اي : نيرجاهملا

 ينسبحف :فنحألا لاق ءانب اومه اوناك دقو مهتاقدص يف هلي هللا لوسر انثعب نيح ديِبُع

 «بحي ام الإ ينع هيتأي الف ةليلو موي لك يف ينيتأي «ةنس ةنيدملاب هدنع هنع هللا يضر رمع
 ايال : تلق ؟يدنع كتسبح مل يردت له «فنحأ اي :لاقف يناعد ةنسلا سأر ناك املف

 نوكت نأ تيشخف ميلع قفانم لك انرّذح ُهِْيَي هللا لوسر نإ :رمع لاقف «نينمؤملا ريمأ

 . فنحأ ايهللا دمحاف «مهنم

1 
 ا تدي تدي

 م 00 1 1

 )١( باعيتسالا )١/ ةباصإلا «(582/51) ةباغلا دسأ ء(770 )١/ ١٠٠١(.



 '"”يلَجَبلا ورمع نب طسوأ [؟57]

 :ليقو «ليعامسإ نبا : ليقو «ليعامسإ ابأ : ىنكي «هري ملو هِي يبنلا رمع كردأ ح
 .رماع نبا

 «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح 5

 رماع نب ميلس نع-حلاص نبا ينعي  ةيواعم انث «يدهم نب نمحرلا دبع انث «يبأ ينثدح
 تيقلف ةنسب هُم هللا لوسر ةافو دعب ةنيدملا تمدق :لاقو ورمع نب طسوأ نع ؛«يعالكلا

 . لوألا ماع هلي هللا لوسر انيف ماق :لاقف سانلا بّْطْحَي ركب ابأ

 "'وهحللا يبا 5]

 . ربيخ حتف دهش «كلذب فرعف ءمحللا لكأ نع ىبأتي ناك ص

 نب ثيللا انث «ةبيتق انث ءقاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح ١

 4 03 2” ع

 ىلوم ريمع نع« هللا دبع نب ديزي نع «لاله يبأ نب ديعس نع «ديزي نب دلاخخ نع «دعس
 عنقُم وهو «يقستسي تيزلا راجحأ دنع هلي هللا لوسر ىأر هنأ محللا يبآ نع «محللا يبآ
 . ””وعدي هيفكب

 «يلع نب ورمع انث ءايركز نب مساقلا انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح- 84
 «بيرك وبأ انثو :مساقلا لاق : ديبع يبأ نب ديزي انث «ىسيع نب ناوفص انث :الاق «رادنبو

 تنك :لاق محّللا يبآ ىلوم ريمع نع :الاق ''”ديز نب دمحم نع «ثايغ نب صفح انث
 (؟هتبرض مل» :لاقف هلي يبنلا تيتأف ينبرضف هتمعطأف نيكسم ءاجف اًمحل يالومل ددقأ
 .«امكنيب رجألا» :لاقف « هرمآ نأ ريغ نم يلام نم معطي :لاقف

 نبا انث «دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 6
 :لاق «محللا يبآ ىلوم ريمع ينئثدح :لاق دفنق نب ديز نب دمحم نع ةبقع نع «كرابملا

 )١( باعيتسالا )١1/579(« دسألا )١7/8/1١(« ةباصإلا )1/ ١16(.
 )١( باعيتسالا )١/777(, دسألا )١/ 50(.« ةباصإلا )1/ ١(.

 .أطخ وهو عمجلاب «اوعدي» : «لصألا» يف (؟)
 ١77(« /9) مكاحلاو ١145(.« /5) «يقهيبلا نفس» نم بيوصتلاو .أطخ وهو «ديزيا» :لصألا يف (5)

 .(16 )١1/ يناربطلاو



 يل مسقي نأ ىبأف يل مسقي نأ هَ هللا لوسر تلأس تحنُم املف ربيخ يديس عم تدهش

 . عاتملا يثرخ نم يناطعأو

 2و
1 2 

 ب
 اند 00 2

 /"”ىسيع وبأ دادزي : ليقو «ُداَدزأ أ 59]

 . ةباحصلا نم هدع نم سانلا نمو «هل ةبحص ال لسرم وه : يراخبلا لاق

 ىيحي نب ايركز انث ءنايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح -57

 ناك» :لاق هيبأ نع «ذادزإ نب ىسيع نع «ةعمز انث ءناميلس نب رمتعملا انث ءزارخلا

 . «تارثن ثالث هركذ رثن لاب اذإ هِيَ هللا لوسر

 نأ هيبأ نع « ىسيع نع [أ/40 ]١/ قاحسإ نب ايركز نع «ةدابع نب حور هاور

 . «تارثن ثالث هركذ رتني ناك» : هَ ىبنلا

0 0-1 
 تي تن 3

 "”ىسرافلا زمره نب درم ذازأ[ 78 ]

 هللا دبع نب ريرج : هنع ىور ءهري ملو هلي يبنلا كردأ «ىرسك ةرواسأ نم

 . ةباحصلا يف هريغ رخأتم الو مدقتم هدعي ملو نيرخأتملا ضعب هركذ «يلَجَبلا

 «يلمآلا دامح نب هللا دبع انث : لاق ثراحلا نب دمحم نب هللا دبع نع هانثدح 7

 نب ةمركع انث ءدمحم نب زيزعلا دبع يبأ انث «يلمرلا يطساولا زيزعلا دبع نب دمحم انث

 نب ريرج هدج نع «هيبأ نع « هللا دبع نب ريرج نب ديزي نب ريرج ينثدح «يدزألا ميهاربإ

 ىرسك باب ىلع نحن انيب : لاق ىرسك ةرواسأ نم ناكو  زمره نب درم ذازآ نع هللا دبع

 ةوق الو لوح ال : موقلا نم لجر لاقف ءانرجضو رحلا ّدتشاو نذإلا انيلع أطبأف نذإلا رظتنن

 :لاق ؟تلق ام يردت :موقلا نم لجر لاقف «نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش ام هللاب الإ

 )١( ةباغلا دسأ )١/ ديرجتلا «(ا/لال )١/ ١7(« ةباضإلا )19/1(.

 ةباغلا دسأ (؟) )١/ ديرجتلا «(ا/ال )١/ ١7(« ةباصإلا )١١7/1(.



 !ينثدح : تلق :لاق ؟اذه ريسفتب كثدحأ الأ : يل لاقف ءاهبحاص نع جري هللا نإ !معن
 أيهتت امك يل تأيهت يرفس نم تمدق اذإ تنكف «ءاسنلا لمجأ نم ةأرما يل ناك :لاق
 «ةنالف :تلقف «ةخسو ةرّبغُم ةئعش يه اذإف ةرفس تمدقف :لاق ءاهجوزل سورعلا
 : تلاق ؟ىضم اميف يل يئيهتت تنك امك يل يئيهتت مل كلام :تلق «ةنالف :تلاق
 كالوم حرب ةنالف اي :تلاقف اهل ةيراج تدانف :لاق «تمدق ةعاسلا :تلق ءتحربو
 املف «ةخوخ باب ىلع يل ريح يف اهثدحأ انأ انيبف .تتكسف :لاق ءال :تلاق «نالف

 لجر ينإ :لاقف «يتروص يف وه اذإف هيلإ تجرخف يلإ أموأ لجر اذإ باجسحلاب تراوت
 نأ امإ رتخاف «كلذ ركدت الف كتروص يف اهيتآ تنك دقو كتأرما تقشع دقو نجلا نم
 ينعار ينجلا ىلو املف :لاق «ليللا يلو راهنلا كل نوكي وأ راهنلا يلو ليللا كل نوكت

 الو كب سيخأ ال نأ يلع :لاق ءال :لاقف ءراهنلا كلو ليللا كل :تلقف ,ينعزفأو كلذ

 . بحت ام الإ ينم ىرت

 تثكمف :لاق «ليللا كلو راهنلا يل :تلق :لاق .هتشحوو ليللا يف تركفتف :لاق

 وه لخديف انأ جرخأف يل ئمويف ةخوخلا باب ىلع فقي .ثكمأ نأ هللا ءاشاام يتأرما عم
 ينأ تنظ اهيلع لخد اذإف «هب ةأرملا ي ينفرعت تناك يتلا يمالكو يتالاح عيمجو يتوص يف

 تجرخف ّيلإ أموأف ةيشع تاذ يناتأ مث .ثكمن نأ هللا ءاش ام كلذب انثكمف :لاق ءوه انأ
 فيك :تلق :لاق ءريخ :لاق ؟مل :تلق «ةليللا كلهأ عم نك «نالف :يل لاقف «هيلإ
 ءال : يل لاق ؟اًئيش ينم تركنأ له ؟كلهأ عم نك : يلايللا نيب نم ةليللا هذه يف تلق
 . ءامسلا نم عمسلا '"”قرتخن يذلا انتبون ةليللا هذه نإ :لاق ؟يل تلق ملف :هل تلقف

 :تلقف معن :لاق ؟ءامسلا نم عمسلا ""اوقرتخت نأ نوعيطتست متنأ :تلق :لاق
 ال نأ فاخأ : لاق معن : تلق ؟يعم ءيجت نأ بحتأ معن : : يل لاقف «هيلع تدعأف !متنأ
 بحتأ :لاقف «يتعاجشل الإ ىرسك نم هذه يتلزنم تغلب امهللاو :تلق ؛ .كبلق ىوقي
 ريزنخ ةروص يف وه اذإف يهجو تلوحف :لاق «كهجو لوحف :لاق معن : تلقف ؟كلذ

 ىتح ضرألاو ءامسلا نيب يب رم مث هرهظ ىلع تدعصف ء«دعصا : يل لاقف ؛ناحانج هل

 نبال هازعو «(الال )١/ ةباغلا دسأ يف امل قفاوم وهو ««اوقرتسي» ««قرتسي» :هلعلو « لصألا يف اذك 2000
 . باوصلا وه هتبثأ امو «نوقرتخت» : : لصألا يفو. فئنصملاو هدنم
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 نم ايوه انثكمف «[ب 4١/ /11 ةجرد رخآ يف انأ تثكمف «مئاقلا ملسلاب هيبش ىلإ انيهتنا
 وه دعصف :لاق «لوألا ماقم لوألا تحت يذلا دعصف «لوألا قرحأ دق باهش اذإف «ليللا

 انثكمف «لوألا ناصقنل همادق ناك يذلا مادق دحاو لك دعصف همادق وه يذلا ماقم ماقف

 قرتخي ةعباسلا ءامسلا نم توص اذإو «ىلب :تلق ؟اًنوص عمست : يل لاقف ليللا نم ايوه

 هللا ءاش ام هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لوقي وهو ايندلا ءامس ىلإ ىهتنا ىتح ءامس ءامس

 يف وهو انأف «تعقوف :لاق ءهب قعص الإ دحأ هللاو انم قبي ملف «نكي مل أشي مل امو ناك

 تدعقف رجفلا ءاضأ نيح لدجنم يبناج ىلإ“ '"[وه] اذإف ترظنف «ىرأ اميف برتلا عطقنم
 ولخيو بهذيف عضوملا اذه يف ينكرتي نأ يب دارأ يذلا رمألا اذهب :تلقف «نيزح انأو

 .راهنلاو ليللا هل نوكتف يتأرماب

 انيقل ام تيأر ام «نالفاي : يل لاقف «ناج هنأك دعقو ضفتنا دق وه اذإف ةعاس تثكمف

 ؟كتأرماب ولخأف انهه ككرتأو بهذأ نأ كسفن يف تركفت كنإ :لاق «معن : تلق ؟ةليللا

 اذإف يهجو تلوحف «كهجو لوح «كب سيخأ الأ هللاب يلع كل لاق :لاق «معن :تلق

 انأو الإ ترعش امف هرهظ ىلع تدعصف ءدعصا :لاقف «ناحانج هل ريزنخ ةروص يف وه

 نم ءيشب اهملعأ ال تيبلا تلخدف « يل راج دنع تب ينأ الإ نظت الو :لاق «يراجإ ىلع

 تلخد ةليل نع اهثدحأ انأو «كلذ يتريح يف دعاق ةيشع مويلا كلذ ىلع انأ انيبف كلذ

 . اننيب اميف نوكي ثيدح ذلأ يف نحنف سورع يهو اهيلع
 ىتح «حربأ نأ تيبأف يلإ ًاموأو «حربأ نأ تيبأف يلإ ًاموأ .باجحلاب تراوت املف

 ءرمألا اذه يف انأ ىتم ىلإ : يسفن يف تلقف «نادقتت ناترمج امهنأك هينيع تراص

 امإ «ءامسلا نم تعمس اًئيش نلوقأل هللاو :تلق هرّيغُي نأ عيطتسي الف هتأرما ىتؤت "”لجر

 امو ناك هلل ءاش ام « هللاب الإ ةوق الو لوح ال :تلقف «حيرتسأف هلتقأ نأ امإو «ينلتقي نأ

 نيرشع اهعم كلذ دعب تثكمف ءاّدامر راص ىتح قرتحي هللاو لزي ملف «نكي ملأشي مل
 .بحأ امالإ اهنم تيأر امف ءادالوأ ينم تدلوف ةنس

 ذازآ نع «ريرج نع : هيف لاقو ءزيزعلا دبع نب دمحم نع « لهس نب ىسوم ىور #

 .«الجر» : لصألا يف (؟) . قايسلا اهيضتقي ةدايز )١(



 . مالسإلا كردأ دق ناكو « درم

 انث .يبساورلا رشعم يبأ نب ميحد انث .فيرط نب دمحم نب دمحأ ديز وبأ هاورو *

 ةيسداقلاب تنك :لاق ريرج هّدج نع «هيبأ نع « هللا دبع نب ريرج نب ميهاربإ نب ناميلس
 دقل :لاقف .هل كيرش ال هدحو هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لوقأ انأو سراف ينعمسف
 .درم ذازآ مسي ملو هوحن ركذ مث «ءامسلا نم مالكلا اذه تعمس

 هللا دبع نب ريرج نع برح نب كاّمس نع ةملس نب دامح نع ريرضلا رمع وبأ هاورو *
 الإ ةوق الو لوح ال هللا ءاشام : تلقف اهقاوسأ ضعب يف تررمف سراف ىلإ تجرخ :لاق

 نم هتعمس ذنم دحأ نم هعمسأ مل يذلا مالكلا اذهام :لاقف لجر ينعمسف :لاق « للاب
 .درم ذازآ مسي ملو هوحنركذف « ؟ءامسلا

07 07 
 يزد 0 26



 («ءابلا بابو

 لالب همسا نم

 ,ورمع وبأ :ليقو «هللا دبع وبأ حابر نب لالب 73

00) 0 3 

 ميركلا دبع وبأ :ليقو

 لَ هللا لوسر عم اهلك دهاشملاو اردب دهش «نيلوألا نيقباسلا نم « ةمامح همأ مساو ح

 يدلوم نم ءركب يبأ برت ناكو .هقتعأف قيدصلا هارتشاف « هللا ىف نيبَذعملا نم ناك

 وهو «هلام تيب ىلع هنزاخ ناكو ءارضحو رفس هتايح هَّلِكَي هللا لوسرل نّدؤي ناك «ةارسلا

 . ةشبحلا قباس

 «يردخلا ديعس وبأو ءدوعسم نب هللا دبعو «يلعو «رمعو « ركب وبأ : هنع ىور

  باهش نب قراطو «رباجو «ةرجع نب بعكو ءرمع نباو «ةريره وبأو «ءاربلاو

 .  مهنع هللا يضر

 : ليقو «نيرشع ةنس ريغصلا بابب نفدو «ةنس نيتسو عضب نبا وهو قشمدب يفوت
 .نيعبرألا بابي نفدو [أ /41 /1] بلحب يفوت : ليقو «ةرشع نامث ةنس

 فيفخ رعشلا ريثك «ىنجأ اًقيحن ةمدألا ديدش ناكو ركب يبأ برت لالب ناك :ليقو

 . بضخي ال «ريثك طمش هل . نيضراعلا

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح 6

 : ةرم نب ميمت ينب نم أردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم نع حيلف نبا

 .ركب يبأ ىلوم حابر نب لالب

 :لاق ريكب نب ىيحي ينثدح «عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 648

 دنع نفدو « نوعاطلا يف قشمدب ركب يبأ برت هنإ :لاقيو ءركب يبأ ىلوم لالب يفوت

 يدلوم نم وهو «ةرشع نامث وأ عبس ةنس يف هللا دبع ابأ : ىنكيو ءريغصلا باب

 )١( ةباصإلا «(؟ 57 /١)ةباغلا دسأ )١/ ١76(« باعيتسالا )١/508(.



 9 ةباحصلا ةفرعم ا

 .ورمع ابأ ىنكي :لاقيو « ''”هايارسلا

 «قاحسإ نب دمحم انث :الاق ةلبج نب دماح وبأو هللا دبع نب ميهاربإ انثدح- ٠

 هللا يضر ركب وبأ قتعأ :لاق هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ليعامسإ نب متاح انث «ةبينق انث

 . ةريهف نب رماعو لالب : مهنم «ةعبس هللا يف بدعي نم  هنع

 زيزعلا دبع انث ءسنوي نب دمحأ انث هرفعج نب نيسحلا انث :لاق ,يحلطلا انثدح ١
 هللا يضر  باطخلا نب رمع ناك :لاق «رباج نع ءردكتملا نب دمحم انث «نوشجاملا نبا
 . الالب ينعي  انديس قتعأو انديس ركب وبأ : لوقي  هنع

 سابعلا وبأ انث :الاق لضفلا نب دمحم نب دمحأو « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح 5
 : ةعبس مالسإلا رهظأ نم لوأ :لاق دهاجمم نع ءروصنم نع ريرج انث «ةبيتق انث .يفقثلا

 لعجف «ةيمس همأو ءرامعو «لالبو «بيهصو .«بابخو ءركب وبأو « هن هللا لوسر
 هموق ىلع ناهو « هللا يف "'”هسفن هيلع تناه «دحأ دحأ :لوقيو «ًآلالب نوُفّتعُي نوكر شملا
 نوبعلي اولعجف « مهنايبص ىلإ هوعفدف «فيل نم ًالبح هقنع يف اولعج مث «هوفتكف هوذخأ

 . هوكرتف هولم ىتح ةكم يبشخأ نيب هب

 انث ءديعس نب ةبيتق انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح ١

 قيدصلا ركب يبأ لضف باطخلا نب رمع ركذ :لاق ديعس نب ىيحي نع دعس نب ثيللا
 . ركب يبأ تانسح نم ةنسح لالب انديس اذهو "مث «هبقانم فصي لعجف ءامهنع هللا يضر

 :هثيدح ديناسم نمو اب

 انث ءملس نب دمحم نب نمحرلا دبع ىيحي وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح - ١4
 . ح نامي نب مثيهلا

 ةبابش انث «يحلطلا دمحم نب ليعامسإ انث .يمرضحلا انث «يحلطلا ركب وبأ انثدحو

 . «ةارسلا) : ريبكلا مجعملا يف هدنع يذلاو «يناربطلا قيرط نم هاور دقو «لصألاب اذكه 00(
 . «هفسن١ : ىلإ لصألا يف تفرحت (؟)
 . «لاق مث» :اهلعلو «لصألاب اذكه (*)



 1: كفن ةباحصلا ةفرعم
 اك

 لالب نع ؛قيدصلا ركب يبأ نع رباج نع «ردكتملا نب دمحم نع رايس نب بويأ انث :الاق
 .«مكل ريخ هنإف حبصلاب اوُحِبصأ .لالب ايد : هي هللا لوسر لاق :لاق

 انث يروصلا لمؤملا نب دمحم نب دمحأ انث «رفعج وبأ دمحم نب دمحم انثدح ١0

 ,ردكنملا نب دمحم نع رايس نب بويأ انث ءراوس نب ةبابش انث «يلمتسم ا ديزي نب دمحم

 يف ري ملف هلي يبنلا جرخف ةدراب ةادغ يف تنّذأ :لاق «لالب نع ءركب يبأ نع «رباج نع

 بهذأ مهللا» :لاقف ءرقلا مهسبح :تلقف « (؟لالب اي سانلا نيأ» :لاقف اًدحأ دجسملا

 . ةالصلا يف نوحورتي مهتيأر دقلف :لاق .«دربلا مهنع

 .ركب ابأ ركذي ملو «هلثم بويأ نع «هريغو ينامحلا هاورو

 لالي وبأ انث ءيسودسلا صفح نب رمع انث ءنسحلا نب بيبح انثدح 5

 ديعس نع «ةزمح يبأ نع « عيبرلا نب سيق انث «ثراحلا نب دمحم نب سادرم :يرعشألا
 رّيختف رمق يدنع هني هللا لوسرل ناك :لاق «لالب نع «باطخلا نب رمع نع «بيسملا نبا

 اذه "”[ام1» :لاق هنم ُهَّتِيَم يبنلا ىلإ تمّدق املف عاصب نيعاص هتعبف قوسلا ىلإ هتجرخأف

 وأ ةضفوأ بهذب انرمت عب مث .عيبلا ددرا ؟تيبرأ ؛ًالهم» :لاقف هتربخأف (؟لالب اي

 ةطنحلاو لغم ًالثم رمتلاب رمتلا» : هيي هللا لوسر لاق مث ««ارمت هب رتشا مث

 اذإف ؛نزوب اًنزو ةضفلاب ةضفلاو «نزوب اًنزو بهذلاب بهذلاو ,لثمب ًالشم ةطنحلاب

 .(ةرشعب دحاو سأب الف ناعونلا فلتخا

 ملو «لالب نع «بيسملا نب ديعس نع «ةزمح يبأ نع ءروصنم نع ريرج هاور #
 .[س/١1/١9]رمع ركذي

 مشاه انث «ركاش نب دمحم نب رفعج انث هدمحم نب رفعج نب دمحم انثدح ١3

 وبأ ينثدح :لاق «ناوزغ نب ليضُف نع «هايس نب زيزعلا دبع نب ديزي انث ءدحاولا دبع نبا
 نأ لالب نع ثّدحف باطخلا نب رمع نب هللا دبع دنع اًسلاج تنك :لاق يميتلا ةناقهد

 نيعاص تذحأف اًنود رمتلا ناكف :لاق ماعطب هيتأي نأ هرمأف فيض هاتأ هلي هللا لوسر

 . 09184 )١// يناربطلا مجعم نم ةدايزلاو «ءلصألا نم طقس [ ]نيب ام (1)



 :لاق عاصب نيعاص تلدبأ ينأ هتربخأف رمتلا نع ينلأسف «هتيتأف : لاق ؛عاصب امهتئدبأذ

 .«(انرمت انيلع در» :لاقف

 .هوحن ناوزغ نب ليضُف نع «ينانّيسلا ىسوم نب لضفلا هاور *

 انث «يلع نب مصاع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ اثدح -

 :لاق هللا دبع نع «قورسم نع «باّثو نب ىيحي نع «نيصح يبأ نع « سيق

 اي :لاق (؟لالب اي اذه ام» :لاقف ءرمت نم ربص هدنعو لالب ىلع ُهْنيَي يبنلا لخد

 ًالالب قفنأ ,رانلا يف ٌراَخُب هل نوكي نأ ىشخت امأ» :لاق .كنافيضلو كل « هللا لوسر

 . الالقإ شرعلا يذ نم شخت الو

 . هلثم سيق نع ,يدهنلا ناسغ وبأو ءدواد وبأ هاور *

 ءسّلغم نب ةرابج انث «يرقُمْلا بوقعي نب دمحأ انث ءرفعج نب دلخم انثدح ١9

 : هلي هللا لوسر لاق : لاق لالب نع «قورسم نع .قاحسإ يبأ نع « «يفنحلا دامح وبأ انث

 اي ءيش كدنع يقب» :لاقف هب هتكجف ءمعن :تلقف . (؟ءيش كدسع لالب ايد

 يذ نم شخت الو لالب قفنأ» :لاق ءةضبق ردق الإ ءيش يدنع يقب ام :تلقف «؟لالب

 . (ًالالقإ شرعلا

 هل تضبقف .«ارمت لالب ايانمعطأ» :لاقو قاحسإ يبأ نع «ليئارسإ هاور *

 .هوحن ركذف «تاضبق

 ملسم وبأ انث :الاق «يباطخلا قورافو «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 ؛ ةريره يبأ نع «نيريس نب دمحم نع «ناوع نب هللا دبع انث « ينيريسلا راكب انث «يشكلا
 :لاقف ءرمت نم ربص هدنعو لالب ىلع لخد ُهْْكَع ع هللا لوسر نأ

 هل نوكي نأ فاخت امّوأ ! لالب اي كحيو» :لاق «هرخّدأ رق :لاق (؟لالب اي اذه امد
 . «ًالالقإ شرعلا يذ نم شخت الو لالب قفنأ .! ؟رانلا يف راخب

 . دمحم نع ناسح نب ماشه هاورو *
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 نب برح انث .ناحيس نب رشب انث «ىبايرفلا انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح 0١

 داع هلقَع يبنلا نأ «ةريره يبأ نع « نيريس نب دمحم نع «ناسح نب ماشه انث «نوميم

 .هوحن ركذف رمت نم اربص هل جرخأف الالب

 .٠ نيريس نب دمحم نع «ديبع نب سنوي هأورو *

 يدادغبلا حور نب نوراه نب دمحأ انث «ءنايح نب دمحم وبأ هانثدح ١5

 سنوي نع «ةلاضف نب كرابم انث «دواد نب ىسوم انث «قاحسإ نب ركب وبأ انث « ىجيدربلا

 نم ربص هدنعو لالب ىلع لخد هني هللا لوسر نأ «ةريره ىبأ نع دمحم نع «ديبع نبأ

 . ثيدحللا ...رمت

 جام م
7 2060 
1 1/4 3 23 

 ©"”يِنَرمْلا ثراحلا نب لالب 1*4
 8ع 01 5 5 5 8 نى و

 دحا «نمحرلا دبعوبأ روث نب ةبلعث نب ةوالح نب ةرم نب ديعس نب ميكع نبا وهو

 3 . 3 00 ا . هللا . ٠
 ءارو رعشألا لزنف «سمخ ةنس نم بجر يف ةنيزم دفو يف هلي هللا لوسر ىلع دفو نم

 . ةنس نينامث نبا وهو «نيتس ةنس ةيواعم مايأ رخآ يفوت . ةئيدملا

 . لالب نب ثراحلا هنباو ءصاّقو نب ةمقلعو «ينزملا فوع نب ورمع : هنع ىور #*:

 تام :لاق «ريكب نب ىيحي انث «جرفلا نب حور انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح “١١57

 . ةنس نونامث هئسو نيتس ةنس ثراحلا نب لالب

 ينثدح .«قاحسإ نب دمحم انث :لاق ءدمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح 88

 دبع ابأ ىنكي ءيَنَرْا ثراحلا نب لالب يفوت :لاق ءرذنملا نب ميهاربإ انث ءسنوي وبأ

 يتأيو . '"'”درجألاو ءرعشألا نكسي ناكو «ةنس نينامث نبا وهو نيتس ةنس «نمحرلا

 . ةنيدملا

 )١( ةباصإلا «(557 /1) ةباغلا دسأ )١/ ١84(« باعيتسالا )١/7531(.

 ماشلاو ةنيدملا نيب ةنيهج البج درجألاو رعشألا ةفإ .



 «نوراه نب ديزي انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 606

 انك :لاق .هدج نع هيبأ نع ةمقلع نب ورمع نب دمحم انربخأ :الاق «رماع نب ديعسو

 نبا اي مله : ةمقلع هل لاقف «فرش هل «ةنيدملا لهأ نم لجر هب ٌرمف قوّسلا يف هعم اًسولج

 ملكتي نأ هللا ءاش امب مهدنع ملكتيو «ءارمألا ءالؤه ىلع لخدي هتيأر دق ينإ : لاقف «يخأ

 ملكتيل لجرلا نإ» :لاق هِيَ هللا لوسر نأ ينربخأ ينزملا ثراحلا نب لالب نإو «هب

 موي ىلإ هناوضر اهب هل هللا بتكي ءتغلب ثيح غلبت نأ ىري ام هللا ناوضر نم ةملكلاب

 هل هللا بتكي ,تغلب ام غلبت نأ ىري ام هللا طخس نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإو .هاقلي

 برف ؟لوقت امو هب ملكت [أ /47 /1] اذام كحيو رظناف .«ةمايقلا موي ىلإ هطخس اهب

 . ثراحلا نب لالب نم تعمس ام هنم ينعنم دق مالك

 .«يدرواردلا زيزعلا دبعو «ةنييع نباو «يروثلا نايفس هاور «نوراه نب ديزي ظفل

 رّشب نب دمحمو ء«يلمسقلا ملسم نب زيزعلا دبعو .حيلف نب دمحمو «رفعج نب ليعامسإو

 لالب نع «هيبأ نع .ءورمع نب دمحم نع سنأ نب كلامو «نالجع نيب دمحم هأورو

 .هدج اركذي ملو «ءهلثم

 نع ءميهاربإ نب لمحم نع «ورمع نب دمحم نع .ةملس نب دامح هاورو

 . ثراحلا نب لالب نع «''”ةمقلع

 .لالب نع .ةمقلع نع «ةبقع نب ىسوم نع « كرابملا نبا هاورو

 هدذج نع «ورمع نب لمحمم نع «ةبقع نب ىسوم نع :نامهط نب ميهاربإ لاقو

 .لالب نع «ةمقلع

 زيزعلا دبع انث «يبنعقلا انث ءزيزعلا دبع نب يلع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 5

 )١( هدعب فنضملا دنع ركذ اذك «باوصلا وه تبثأ امو ««ةملع» لصألا يف ءاج .
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 هلع يبنلا نع «ثراحلا نب لالب نع هدج نع «هيبأ نع «ورمع نب دمحم نع «دمحم نبأ

 .(هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا» : لاق

 انث ءروصنم نب ديعس انث «ىنثملا نب ذاعم انث .سابعلا نب نمحرلا دبع انثدح- ١17

 : لاق هيبأ نع «ىَتَرْلا ثراحلا نب لالب نب ثراحلا نع «ةعيبر نع «دمحم نب زيزعلا دبع

 .«ةصاخ انل لب» :لاق ؟ىتأ نمل مأ ةصاخ انل جحلا خسف هللا لوسر اي :تلق

 (”ىيحي نب لالب [ 7 ]

 بحاص وهو .يفوكلا يسبعلا يدنع هارأو «نادحولا يف نايفس نب نسحلا هركذ
 عع

 يبأ نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم انثئدح .

 نع «ىبحي نب لالب نع «ميلس نب بيبح انث «يشرقلا نامثع نب دمحم انث «يمدقملا ركب
 هللا يزخ لوأ نإو ءايندلا يف هتائيس هيلع رتسي نأ دبعلا هللا ةافاعم لوأ نإ» :لاق هلم يبنلا

 . (هتاكيس هيلع رهظي نأ دبعلا

0 2 01 2 00 57 

 )١( ةباصإلا «(557/1) ةباغلا دسأ )١/ ١87(« ديرجتلا )05/1(.



 («ءاربلا همسا نم»

 مّضُمَّض نب رضنلا نب كلام نب ءاربلا 1

 "”يراّجْنلا كلام نب سنأ وخأ
 ناك .هتوص نسحل هيزاغمو هرافسأ يف هيدي نيب زجتريو ٠ هيَ يبنلا مداخ ناك ح

 (ةرأزلا نابزرم زراب «هيف كراش نم ىوس ةزرابم نيكرشملا نم ةئام لتق ءامادقم اعاجش

 . هبأس هذخأو «هلتقف رتست موي

 ءرمع ةفالخ يف رتست موي لتق ««هربأل هللا ىلع مسقأ ول» : ُهتيَ يبنلا هيف لاق

 . ميلس مأ هّمأ ءاهلك دهاشملاو .قدنخلاو اًدحأ دهش «نيرشعو ثالث ةنس لتقف : ليقو

 نع «قازرلا دبع انث «ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثئدح. 484

 نب ءاربلا ىقلتسا :لاق .كلام نب سنأ نع «نيريس نب دمحم نع «بويأ نع ءرمعم
 سنأ يأ :لاقف ءاّسلاج ىوتساف «يخأ يأ :سنأ هل لاقف « مّنرت مث .هرهظ ىلع كلام

 . هلتق يف تكراش نم ىوس ةزرابم نيكرشملا نم ةئام تلتق دقو «يشارف ىلع تومأ ينارت

 نب ىسوم انث « يعازخلا يلع نب دمحأ انث «رفعج نب دمحم نيب هللا دبع انثدلح

 وهو كلام نب ءاربلا ىلع سنأ لخد :لاق «نيريس نب دمحم انث «لاله وبأ انث «ليعامسإ

 هل لاق «ىلب :لاقف «هنم كل ريخ وهام هللا كملع دق .يخأ اي :لاقف ءرعشلا لوقي

 ةئام تلتق دق «يايإ هللا ءالب كلذ نوكي ال هللاو ءيشارف ىلع تومأ نأ ىشختأ :ءاربلا
 . هيف تكراش ام مهنمو هلتقب تدرفت ام مهنم نيكرشملا نم

 نع تباث نع دامح انث «جاجح انث .ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدح. ١

 .هسوق رّثوُي وهو «ىنغتي وهو عجطضم وهو كلام نب ءاربلا ىلع تلخد :لاق «سنأ
 هللاوف ءيشارف ىلع تومأ نأ فاخت «سنأ اي :لاق ؟اذه ىتم ىلإ ! هللا ناحبس اي :تلقف

 .رتست موي لتقف :لاق هيف تكراش نم ىوس نيعبسو اًعضب تلتق دقل

 )١( دسألا ,(؟739//١) باعيتسالا )5١7/1(« ةباصإلا )١1/ ١57(.

 مدقملا سيئرلا : نايزرملاو ءاهيف دسألا ريثزل ةرأزلا تيمسو (؟) .
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 ةمامُث نع هللا دبع نع « قاحسإ نب دمحم انث « ةدبع انث «هنم تعمس ىنأ يدنعو «دامح

 ىف هلي هللا لوسرل زجري ناكو «توصلا نسح ءاربلا ناك :لاق سنأ نع « هللا دبع نبا
 .[ب /97 ]١1/ هرافسأ ضعب

 أبنأ ديزي انث «ميهاربإ نب بوقعي انث .قاحسإ نب دمحم انث ,دماح وبأ انثدح ١١01

 . لاجرلا يداح ناكو «ءادحلا ديج ءاربلا ناك :لاق سنأ نع تباث نع «ةملس نب دامح

 نب دهللا دبع انث ءىفقثلا سابعلا وبأ انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح ١64
 دلاخ نأ كلام نب سنأ نع « نيريس نبا نعو « نسحلا نع « سنوي نع «ميشه انث  عيطم

 هللا دمحف ءهسرف ءاربلا بكر :لاق ءارب اي مق : ةماميلا موي كلام نب ءاربلل لاق ديلولا نبا
 لمح مث «ةنجلاو «هدحو هللا وه امنإو «مكل ةنيدم ال «ةنيدملا لهأ اي :لاق مث «هيلع ىنثأو
 «ءاربلا هبرضف ةماميلا مكحم ءاربلا يقلف «ةماميلا لهأ مزهناف ءهعم سانلا لمحو

 . عطقنا ىتح هبرضف ةماميلا مكحم فيس ذخأف ؛هعرصف

 «رمعم وبأ انث ءهتسر نب هللا دبع نب دمحم انث «ةزمح نب قاحسإ وبأ انثدح- 0

 : ِهللَع هللا لوسر لاق :لوقي كلام نب سنأ تعمس «ميلَس نب بعصم نع «دمحم نب ديعس انث

 ناك املف .«كلام نب ءاربلا مهنم ,هربأل هللا ىلع مسقأ ول هل هبؤي ال نيرمط يذ بر»
 يأ « كيلع مسقأ :لاقف «كبر ىلع مسقأ «ءارب اي : هل اولاقف سانلا فشكنا رتست موي

 .دهشتساف , هلِلَع كيبنب ينتقحلأو مهفاتكأ انتحنم الابر

 . هلثم سنأ نع ءيرهزلا نع ليقع هاور *
 :دنسأ امثو ©

 نب دمحم انث « لضفلا نب دمحم انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح ١7
 يبأ يقل : لاق كلام نب سنأ نع «ةداتق نع « ىيحي نب يرسلا انث «ديزي نب دلاخ انث ءهرمع ساعا ع 0 و

 ىتح لكأف «ءاجف ءارمتو اقيوس :لاق ؟يهتشت ام يخأ اي :لاقف كلام نب ءاربلا بعك نبا

 كلذ لعف اذإ ءرملا نأ ءارب اي ملعا» :لاقف ُهْلَْع يبنلل كلذ كلام نب ءاربلا ركذف «عبش



 ةكئالملا نم ةرشع هلزنم ىلإ هللا ثعب , اًروكشالو ًءازج كلذب ديري ال هللا هجول هيخأب

 لثم هل بتُك لوحلا ناك اذإف .ًالوح هل نورفغتسيو هنورّبكيو هنوللهيو هللا نوسدقُي

 كلمو دلخلا ةنج يف ةنجلا تابيط نم مهمعطُي نأ هللا ىلع قحو ةكئالملا كئلوأ ةدابع

 . (ديبي ال

 هوم هدم تنم

 '"'يملّتسلا مث يراصنألا روُرْعَم نب ءاربلا [؟76]

 ءةملس نب بعك نب منغ نب يدع نب ديبع نب نانس نب ءاسنخ نب رخص نباوهو 0

 . هلام ثلثب ىصوأو ةلبقلا لبقتسا نم لوأو «ةبقعلا ةليل عياب نم لوأو «ءابقثلا دحأ

 . هربق ىلع ىّلص ةنيدملا هنت يبنلا مدق املف ٠ هّْْيَت يبنلا دهع ىلع مالسإلا لوأ يفوت

 . ةداتقوبأ و كلام نب بعك : هنع ىور

 رمعم نع «قازرلا دبع انث «ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح- ١7

 نب ءاربلا مهنم ءراصنألا نم مهلك ءابقنلا :لاقق رباج نع «رباج ينبا نع «مارح نع

 ش . ةملس ينب نم رورعم

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح 67 ١

 ذئموي ملكت نمت ناكو «ةبقعلا ةعيب ركذ يف يرهزلا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا
 اوفوو « هللا ةاضرم ىلع اوقتلا نيذلا رفنلا نم ناكو «تماصلا نب ةدابعو رورعم نب ءاربلا

 هلام ثلثب ىصوأ نم لوأ وهو رورعم نب ءاربلا ةملس ينب ''”(نم) مهسفنأ نم طرشلاب

 . اًبيقن ناكو «هدالبب وهو ةبعكلا لبقتساو

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح- ١48

 .ح يبأ انث ء.دعس نب ميهاربإ نب بوقعي

 نب ىبحي نب ديعس ينئدح «قاحسإ نب دمحم انث «دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدحو

 )١( ةباغلا دسأ )7١1//1(« ةباصإلا )١/ ١54(« باعيتسالا )١1/777(.

 /؟) يناربطلا مجعم نم ةدايزلاو «لصألا نم تطقس (؟) 274 .



 0 00 50 كلا ةباحصلا ةفرعم

 «يريراوقلا رمع نب هللا ديبع انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 .ح يبأ انث ءريرج نب بهو انث

 هللا دبع نب دمحم انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو :لاق |

 . حريكب نب سنوي انث «ريمُت نبا

 نب باجنم انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثو

 :لاق قاحسإ نب دمحم انث :اولاق هللا دبع نب دايز انث .فسوي نب ميهاربإ انث «ثراحلا

 راصنألا صلخأ نم ناكو بعك نب هللا دبع هاخأ نأ كلام نب دبعم ينثدح [أ/1/"4]
 :لاق ءاهب هِيَ هللا لوسر عيابو «ةبقعلا دهش نمم ناكو كلام نب بعك هابأ نأ هثدح

 انريبك رورعم نب ءاربلا انعمو ءانهقفو ءانيلص دقو نيكرشملا نم انموق جاجح يف انجرخ
  ةبعكلا ينعي  رهظب ينم ةينبلا هذه عدأ ال نأ تيأر دق «ءالؤه اي :انل ءاربلا لاق انديسو

 نأ ديرن امو «ماشلا ىلإ الإ يلصي هني انيبن نأ انغلب ام هللاو :انلقف :لاق ءاهيلإ يلصأ نأو
 ترضح اذإ انكف :لاق «لعفن ال انكل : هل انلق :لاق ءاهيلإ يلصمل ينإ :لاقف ءهفلاخن

 ام هيلع انبع انك دقو :لاق ءةكم انمدق ىتح ةبعكلا ىلإ ىلصو ءماشلا ىلإ انيلص ةالصلا

 ش . هيلع ةماقإلا الإ ىبأو عنص

 تعنص امع هلأسأ ىتح هني هللا لوسر ىلإ قلطنا «يخأ نبا اي :لاق «ةكم انمدق املف
 :لاق «هيف يايإ مكفالخ نم تيأر امل ءيش هنم يسفن يف عقو دق هللاو هنإف ءاذه يرفس يف
 اذإف دجسمملا انلخدف :لاق «كلذ لبق هرن مل «هفرعن ال انكو هلي هللا لوسر لأسن انجرخف

 نب ءاربلا لاقف :لاق ءهيلإ انسلج مث انملسف «سلاج هعم هي هللا لوسرو سلاج سابعلا
 :مالسإلل لجو رع هللا يناده دقو ءاذه يرفس يف تجرخ ينإ « هللا يبن اي :رورعم
 «كلذ يف يباحصأ ينفلاخ دقو ءاهيلإ تيلصف ءرهظب ينم ةينبلا هذه لعجأ ال نأ تيأرف

 ول ةلبق ىلع تنك دقل» :لاق ؟ هللا لوسر اي ىرت اذامف « كلذ نم يسفن يف عقو ىتح
 ءماشلا ىلإ انعم ىلصف ٠ ُهّتيَي هللا لوسر ةلبق ىلإ ءاربلا عجرف :لاق ««اهيلع تربص
 هب ملعأ نحن ءاولاق امك كلذ سيلو «تام ىتح ةبعكلا ىلإ ىلص هنأ نومعزي هلهأو :لاق



 «قيرشتلا مايأ طسوأ نم ةبقعلا هَ هللا لوسر اندعاوف جحلا ىلإ انجرخو :لاق «مهنم

 ءاجو ءاجف هيي هللا لوسر رظننتن بحّشلاب ةليللا كلت انعمتجاف :لاق جحا نم انغرف املف

 ذخف هللا لوسر اي مّلكتف «تلق ام انعمس دق :هلانلقف «سابعلا مّلكتف سابعلا هعم

 يف بّغرو هللا ىلإ اعدو نآرقلا ىلتف هلي هللا لوسر مّلكتف «تببحأ ام كبرلو كسفنل

 :لاق ؛«مكءانبأو مكءاسن هنم نوعنمت ام ينوعدمت نأ ىلع مكعيابأ» :لاقو ءمالسإلا

 ءانرزأ هنم عنمن امم كعنمنل قحلاب كثعب يذلاو ءمعن :لاق مث «هديب رورعم نب ءاربلا ذخأف

 رباك نع رياك اهانثرو ةقلحلا لهأو بورحلا لهأ هللاو نحنف ٠ هلي هللا لوسر انعيابف

 ينب فيلح ناهيتلا نب مئيهلا وبأ هّنِيَي هللا لوسر مّلكي ءاربلا و لوقلل ضرتعاف :لاق

 نم لوأ ناك :لاق بعك هيبأ نع ؛هيخأ نع «بعك نب دبعم ينثدحو :لاق لهشألا دبع

 . موقلا عيابي مث ,رورعم نب ءاربلا هَ هللا لوسر دي ىلع برض

 . بعك نب هللا ديبع نع « هللا دبع نب دايز :لاقو «دعس نب ميهاربإ ظفل

 "”يثراحلا مث يراصنألا بزاع نب ءاربلا 3

 هدهاشم لوأو ءهنس رغصل دحأو ردب نع هّليَع هللا لوسر هّدر .ةرامع ابأ : ىنكي ه

 مايأ ةفوكلاب اراد ىنب «ةوزغ ةرشع عبرأ هيَ هللا لوسر عم ازغو «دحأ :ليقو «قدنخلا

 . ةنيدملا ىلإ عجر مث ءاهلزنتف بعصم

 ثراحلا نب ةثراح نب ةعدجم نب مشج نب يدع نب ثراحلا نب بزاع نب ءاربلا وهو |

 .[ب /9” ]١/ ريبزلا نب بعصم نامز يفوت «سوأ نب كلام نب ورمع نبا

 يبأ نع ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح

 .ردب موي رمع نباو انأ ترغصتسا : لوقي ءاربلا عمس قاحسإ

 «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انئدح 0١

 )١( ةباغلا دسأ )١/ 86 75١(« ةباصإلا )١/ ١57(« باعيتسالا )١1/5794(.
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 او انأ تضرُع :لاق «ءاربلا نع «قاحسإ يبأ نع «فرطم نع « سيردإ نب هللا دبع ان ع

 . ادحأ اندهشو ءانرغصتساف ءردب موي هَ ِهَلِلَع هللا لوسر ىلع رمع

6 

 .ريهزو كيرشو «يروثلاو « شمعألا هاور #

 ىيحي نب دمحم نب دمحأ انث «دمحأ نب نادبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدلح

 ترغصُّتسا :لاق ءاربلا نع ؛قاحسإ يبأ نع شمعألا نع ريمت نب هللا دبع انث «ديعس نبا
 .اهدهشن ملف ردب موي رمع نباو انأ

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح ١١7

 ءاربلا نع ةجسوع نب نمحرلا دبع نع قاحسإ يبأ نع قيزر نب رامع انث «مدآ نب ىيحي
 .ادحأ اندهشو ردب موي هِي هللا لوسر ىلع رمع نباو انأ تضرع :لاق بزاع نبا

 رمعو «ةبعش انث دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح . 5
 نع مترَرَقُأ ةرامعابأ اي : :لجر هل لاقو ؛ءاربلا تعمس قاحسإ يبأ نع «ةدئاز يبأ نبا
 . رفي مل هع هلع هللا لوسر نكل : ءاربلا لاقف ؟نيِنَح موي هلي هللا لوسر

 وبأ انث «ءسنوي نب دمحم انث «نايرلا نب مساقلا نب دمحأ نسحلا وبأ انثدح- 6

 4 املكام :لاق بزاع نب ءاربلا نع ؛قاحسإ يبأ نع «نايفس انث «يرييزلا دمحأ

١) 

 ءانباحصأ هانثدح نكلو « ِهَّنِكَي هللا لوسر نم هانعمس هلي هللا لوسر نع هومكتدحن

 .:لبإلا ةيعر انلغشت تناكو

 . هلثم دمحأ ىبأ نع لبنح نب دمحأ هاور #

 :لوقي نينح موي ُهّْتِيَع يبنلا تعمس : ءاربلا نع «قاحسإ يبأ نع «نايفس انث ءمصاعوبأ

  .(«بلطملا دبع نبا انأ بذك ال ىبنلا انأ»

 يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم ىلع وبأ انثدح ب7

 يبأ نع ءورمع نب كمرد نع نابأ ني دمحم انث ءحلاص نب ديمحلا دبع انث «ةبيش



 نأ رثكأ» :لاقف ةشحولا هيلإ ىكشف هِيَ ىبنلا ىلإ ءاج ًالجر نأ ءاربلا نع «قاحسإ

 ةزعلاب ضرألاو تاومسلا تلّدج ,حورلاو ةكئالملا بر .سودقلا كلملا ناحبس : لوقت

 .هنع بهذف لجرلا اهب لاقف «(«توربجلاو

 ليعامسإ انث :لاق «يناهبصألا نابأ نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح - 07

 :بزاع نب ءاربلا يل لاق :لاق قاحسإ يبأ نع «ريطم نب ىسوم انث «يلجبلا ورمع نبا

 بهذلا اوسفانت دق سائلا تيأو اذإ» :لاق ؟ هني هللا لوسر هينملع ءاعد كملعأ الأ

 ةميزع كلأسأو ءرمألا يف تابغلا كلأسأ ينإ مهللا :تاوعدلا هذهب عداف ةضفلاو

 اضرلاو ,كتدابع نسحو .كئالب ىلع ربصلاو ,كتمعن ركش كلأسأو ,.دشرلا

 نم كب ذوعأو ملعت ام ريخ نم كلأسأو اًقداص اًناسلو اًميلس اًبلق كلأسأو ,كئاضقب

 .(ملعت امل كرفغتسأو ملعت ام رش

 نب ديوس انث «رايس نب دمحم نب هللا دبع انث «نادمح نب ورمعوبأ انثدح 4-١

 نأ بزاع نب ءاربلا نع «ينادمهلا قاحسإ يبأ نع غئاصلا رانيد نب ريبكلا دبع انث ءرصن

 . هلل دبع تنأ» :لاق معن :لاق (؟ كمسا ام» : هل لاقف ًالجر ىأر هلي هللا لوسر

 دع د

 ©”دلاخ نب سوأ نب ءاربلا [ ”ا/1/]

 . هتاوزغ دحأ ُهِيَي يبنلا عم دهش 0

 ةعصعص نب دمحم نب بوقعي نع «يدقاولا رمع نب دمحم هثيدح ىور. ١8

[6/1/]. 

 )١( ةباغلا دسأ )١/ 27١0(« ةباصإلا )١/ ١57(« باعيتسالا )١//7719( .



 (رشب بابو

 "”يمّلُتملا مث يراصنألا روُرْعَم نب ءاربلا نب رشب 7,3

 ةاشلا نم هلكأ نم ربيخب يفوت « اديس هيَ ع يبنلا هامسو ًردبو ةبقعلا دهش

 .ةمومسملا

 نبدمحم انث .رذنملا نب ميهاربإ انث : لاق ليلخلا نب دايز انث «قوراف انثدح_

 وهو «ءاربلا نب رشب : : ةبقعلا دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم نع حيلف

 .ربيخ موي اهيف مس يتلا ةاشلا نم هي هللا لوسر عم لكأ يذلا

 نب زيزعلا دبع انث :لاق يلفونلا ناميلس نب رفعج انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ب

 نأ هيبأ نع «كلام نب بعك نبا نع ؛يرهزلا نع ءدعس نب ميهاربإ انث ءيسيوألا هللا دبع
 « لخُبي هنزن انأ ىلع سيق نب دجلا : اولاق (؟ةملّس ينب اي مكديس نم» : لاق ِهْنِكَع ع يبنلا

 نب رشبو : :لاق ؟ هللا لوسر اي انديس نمف : اولاق (!؟ لخبلا نم أودأ ءاد يأو» :لاقف

 .(رورعم نب ءاربلا

 . هلثم باهش نبا نع «سنوي نع بهو نبا هاورو *

 نب دمحم انث «يزارلا دلاخ نب ميهاربإ انث «يلع نب دمحأ نب قاحسإ انثدح. 0١

 نب رباج نب كلملا دبع نع «ءاطع نب نمحرلا دبع نع «ليعامسإ نب متاح انث «نارهم

 سيق نب دج :اولاق (؟ةملس ينب اي مكديس نم» :لاق ُهلْيَع يبنلا نأ رباج نع «كيتع

 ابا نم رشي ضبا عكذيس لب ؟لضملا أون اذ أد :لاق هيف لخب ىلع

 "”ورمع نب نصحِم نب ورمع نب رشب [؟079]
 يف هدادع «يراصنألا ةرمع وبأ راجنلا ينب نم مث لوذبم نب ورمع ينب نم

 )١( ةباغلا دسأ )5١8/1(« ةباصإلا )١/ ١5١(« باعيتسالا )١//91410(.

 ةباصإلا (؟) )2١94 /1١(« ةباغلا دسأ )١1/  22777باعيتسالا )١/  »)5014(ريشبلا :رمع وبأ لاقو .



 نم هريغ لاقو «رشب همسا نأ دارفألا يف يزارلا دوعسم وبأ ركذ ءاردب دهش «نييندملا

 هل تدلوف , هلع يبنلا مع موقملا تنب هتحت ناكو « ديسأ :ليقو «ريشب همسا نإ :هدالوأ

 . نمحرلا دبعو هللا دبع

 نب هللا دبع نب ةبلعث نب ىيحي نب ناميلس نع ينارحلا سنوي نب سيردإ هركذ- ١7

 نب ةبلعث وخأو ءورمع نب ريشب ةرمع يبأ مسا :لاق ةبلعث نب ىبحي هيبأ نع «ةرمع يبأ

 . اردب ةبلعث دهشو «نصحم نب ورمع

 نب ديعس انث «يرصملا بيلغ نب نسحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١7

 .حريفع

 بهو نبا انث ىيحي نب ةلمرح انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 اي : ليق هنأ 2 هلي هللا لوسر نع الإ كلذ ملعأ ال : هيبأ نع ةرمع ىبأ نب نمحرلا دبع

 . (انعم ككئلوأو انم كئلوأ

 . ءاوس امهظفل *

 ةرمع نب نمحرلا دبع نع ورمع نب ركب نع «ثيللا ثيدح نم ةاورلا ضعب هركذ

 .. هيبأ نع

. 
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 "'يزهّبلا :ليقو يرافغلا ميحس نب رشب ]
 ميمغلا عارك نكس : يدقاولا '"”دعس نب دمحم لاق «هريغو ريبج نب عفان هنع ىور

 .نانجضو
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 )١( الأسد)771/1١(« ةباصإلا )١51/1(« باعيتسالا )719/1(.
 .رهاظ أطخ وهو ««عساو نبا» : لصألا يف (؟)



 أبنأ ءنوراه نب ديزي انث .ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نبركب وبأ انثدح 8

 .ح ةبعشو « ةأطرأ نب جاجحلا

 نب دمحأ انثدحو .ح ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث « هللا دبع انثدحو
 «تباث يبأ نب بيبح نع «نايفس انث نابأ نب زيزعلا دبع انث ءدمحم نب ثراحلا انث ,فسوي

 دانف قلطنا» : هيَ هللا لوسر يل لاق : لاق ميحس نب رشب نع «معطم نب ريبج نب عفان نع

 .(نهوموصت الف برشو لكأ مايأ قيرشعلا مايأ نِإو ,ةملسم سفن الإ ةنجلا لخدي ال هنإ
 . جاجحلا ظفل

 ةزمحو ءرعسمو دايز يبأ نب , ديزيو ءروصنمو «يعيبسلا قاحسإ وبأ هاور *

 بيعش نب دامحو «عيبرلا نب سيقو [ب /44 ]١1/ يدوعسملاو «تايزلا

 ,رانيد نب ورمع نع «ةنييع نب نايفسو «ةناوعوبأو «جيرج نباو «نادامحلا هاورو *

 . ح رشب نع « عفان نع

 .ًالسرم رانيد نب ورمع نع «ناميلس يبأ نب كلملا دبعو .يئاوتسدلا ماشهو «بويأ هاورو #

 دع دع 0 7

 (”ىيفقثلا نايفس نب مصاع نب رشب [؟8]

 . ةنيدملا نكس «نزاوه تاقدص ىلع باطخلا نب رمع هلمعتسا ال

 انث .ناهبصأب ثعشألا نب ناميلس نب هللا دبع انث «رادنب نب دمحأ انثدح 0

 نب ديوس انث «دلاخ نب دومحم :لاق «قاحسإ نب نيسحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثو

 نبا الإ «ملعلا لهأ رثكأ لوق اذكه : 9 (؟07 )١/ باعيتسالا يف ربلا دبع نبا ورمع وبأ لاق قوز

 نسب هللا دبع نب مصاع نب رشب : :لاقف هبسنو «يموزخملا لاقف «ةباحصلا هباتك يف هركذ هنإف ,نيدشر

 2(857١ص) ةفيلخ تاقبط : رظناو ((1ا/١ /؟) ديناسملا عماج يف ريثك نبا هعبتو .موزخم نب ورمع

 .(977 )١/ ةباغلا دسأو «(87 )١/ عناق نبال ةباحصلا مجعمو الا /؟) ريبكلا خيراتلاو



 ةباحصلا ةف ش .

 0 ىلع مصاع نب رشب لمعتسا

 ١ :لوقي هلي هللا لوسر تعمس نكلو «ىلب : لاق ؟ةعاطو عمس كيلع انل امأ ؟كفلخ

 ناك إف «منهج رسج ىلع فقوُيىتح ةماجقلا موي هب يأ «بملاسلا رمأ نم ايش يلو
 .(اًفيرخ نيعبس هيف ىوهف ,رسجلا هب قرخنا اًئيسُم ناك نإو ءاجن اًنسحم

 ام :لاق ؟انيزح ابيثك كارأ يلام :لاقف «رذ وبأ هيقلف ءاّئيزح اًبيثك رمع جرخف :لاق

 هللَي هللا لوسر تعمس : لوقي مصاع نب ب رشب تعمس دقو ءاًئيزح اًبيثك نوكأ نأ ينعنمي

 منهج رسج ىلع فقوي ىتح ةمايقلا موي هب يتأ نيملسملا رمأ نم اًميش يلو نم» :لوقي
 .(اًفيرخ نيعبس هيف ىوهو ,رسجلا هب قرخنا اًئيسم ناك نإو ءاجن اًنسحم ناك نإف

 تعمس ينأ دهشأ :لاق ال :لاق ؟ هَ هللا لوسر نم هتعمس امو :رذ وبأ لاق

 ىلع فقوي ىتح ةمايقلا موي هب يتأ سائلا نم ادحأ يلو نم» :لوقتي هلي هللا لوسر

 هيف ىوهف ,رسجلا هب قرخنا اًميسُم ناك نإو ءاجن '”(انسحم) ناك نإف منهج رسج
 عجو دق امهالك :لاق ؟كبلقل عجوأ نيثيدحلا يأف «ةملظم ءادوس يهو ءافيرخ نيعبس

 انإ امأ ءضرألاب هدخ قصلأو هفنأ هللا تلس نم :رذ وبأ لاق ؟اهيف امب اهذخأي نمف «يبلق

 . اهمثإ نم وجنت ال نأ اهيف لدعي ال نم اهتيلو نإ ىسعو «ريخ الإ ملعن ال

 يبأ نب ركب وبأ انث :لاق «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح. 57

 ' مصاع نب رشب نع يبسارلا دمحم نع ناوزغ نب ليضف انث «ريمُت نب هللا دبع انث «ةبيش

 هللَي هللا لوسر تعمس ينإ «هيف يل ةجاح ال :لاقف .هدهع باطخلا نب رمع بتك :لاق

 هلوانت هلل اًعاوطم ناك نمف منهج رسج ىلع نوفقويف مهب ءاجُي ةالولا نإ» :لوقي

 بهاي ران نم داو ىلإ رسجلا هب قرخنا هلل اًيصاع ناك نمو ؛هيجني ىتح هئيميب
 .(اًباهتلا

 نم ثيدحما اذه تعمس تنأ :رذ يبأل لاقف ناملسو رذ يبأ ىلإ رمع لسرأف

 هركف ناملس لأسو : لاق «ران نم رخآ داو يداولا دعبو هّللاو معن : لاق ؟ هلع هللا لوسر

 ؛(74/5) ريبكلا يف يناربطلا دنع ثيدسحلاو .(ش) نم تبثأو «لصألا نم طقس [] نيبام 200(

 .(85 )١/ ةباحصلا يف عناق نبا هاور اذكو (119)
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 7 4 را
 يب

 :هينيعو هفنأ هللا تلس نم :رذ وبأ لاقف ؟اهيف امب اهذخأي نم : رمع لاقف ءىشب هربخي نأ

 . ضرألا ىلإ هدخ عرضأو

 نب ةملس نع ىيحي يبأ نب ب رامع ينثدح : لاق يقشمدلا ةزمح نب ىيحي هاورو

 . هلوطب هلثم مصاع نب رشب نع «نايفس نب هللا دبع نع «حابر يبأ نب ءاطع نع « ميم

 هدشص ا تدم م

 اا دبع وبأ يونقلا رشب 3

 يبأ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ١7

 هللا دبع ينثدح :لاق يرفاعملا ةريغملا نب ديلولا انث «بابحلا نب ديز انث :الاق ركب وبأ يمعو

 معنلو ,ةينيطنطسق نحتفتلو» : لوقي هَ يبنلا عمس هنأ هيبأ نع « ىمعثنخلا رشب نبا

 ينلأسف «كلملا دبع نب ةملسم يناعدف :لاق .«شيجلا كلذ شيجلا معنلو ءاهريمأ ريمألا

 .[أ /46 ]١/ ةينيطنطسقلا ازغف هتثدحف

 انث :الاق يحلطلا ركب وبأو «قارولا نيسحلا نب دمحم رذوبأ انثئدحو 8

 « يونغلا رشب يان ديب نع دول ان« بالا نب ديزاث «ءالعلا نب دمحم «يعئاقا

1 

 كي

 "”يرصتلا نَزَح نب رشب [8]

80 0 0 2 0 7 

 نع « ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 84

 هللَع يبنلا دنع منغلاو لبإلا باحصأ رختفا :لاق «يرصنلا نزح نب رشب نع «قاحسإ يبأ

 2 1//700609) ةباصإلا

 .(181/1) ةباصإلا «(578 /؟) ديناسملا عماج «(714/1) ةباغلا دسأ )١(



 . (دايجب ىلهأل اًمنغ ىعرأ انأو انأ تفعبو

 . هل هريغ ةعباتمب دواد وبأ هاور اذك *

 وهو نزح نب ةدبع نع «قاحسإ يبأ نع «ةبعش نع :هريغو يدع يبأ نبا هاورو

 . مهريغو ليئارسإو «ةدئاز يبأ نب ايركزو «يروثلا هيلع هقفاو  باوصلا

 ةدبع نع «قاحسإ يبأ نع «ةبعش نع ءدواد يبأو .يدع يبأ نبا نع رادنب هاورو

 .نزح نيا

 ©)دهوراجلاب بقليو يدّبَعلا رذنملا وبأ ىّلعملا نب رشب [ 585

 أبنأ «نوراه نب ديزي انث ,ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح ٠

 لاقوأ :تلق :لاق «دوراجلا نع «يمذجلا ملسم يبأ نع .ءالعلا ىبأ نع «يريرجلا

 تدجو نإف «؛بيغت الو متكت الو اهدشنا :لاق , اهدجن ةطقللا» : هلي هللا لوسر

 . «ءاشي نم هيتؤي هللا لامف الإو ,هيلإ اهعفداف اهبحاص

 دلاخو «قح نب لالهو «ثراولا دبعو «لضفملا نب رشبو «ةّيلع نب ليعامسإ هاور *

 . ملسم يبأ نع فرطم هيخأ نع ءالعلا ىبأ نع :اولاقف « يريرجلا نع هللا دبع نبا

  هتياور ىف هيلع فالتخا ىلع ديزي نع نيرخآ يف ةداتقو «ءاذحلا دلاخ هاورو *#

 .  هيلإ انيهتنا اذإ ميحجلا باب يف هللا ءاش نإ هركذن

 نع هللا دبع نب ديزي نع «ةداتق نع « ريشب نب ديعس نع «لالب نب راكب نب دمحم هاورو #

 . ثيدحلا . . . ؟لاوّضلا نع ُهِّيَي يبنلا لأس هنأ دوراجلا وهو ورمع نب رشب نع «ملسم يبأ

 325 00 3 ل 00 اذ 3

 .(193/1) ةباصإلا «(787 /؟) ديناسملا عماج «(177 /1) ةباغلا دسأ )0(



 < كال ةباحصلا ةفرعم

 "رسب هباوصو  ريعلا يعار نب رشب [6]
 هباوصو «يشرقلا شاحج نب رشب كلذكو «عوكألا نب ةملس ثيدح يفّركذ هل ه

 . ريشبو رسب همسا نميف مهركذ ىلع يتأن «ريشب هباوصو «ةبرقع نب رشبو ءرسُب

 "”يئاّدكبلا ةيواعم نب رشب []

 .نييزاجحلا يف دعي ,ةعصعص نب رماع نب بالك ينب نم 0

 يبأ نب ىيحي وبأ انث ءيسوطلا بويأ نب نسحلا نب نيسُملا نع هانثدح 0١

 نب ءالعلا نب رغاص نب نارمع ينثدح «يرهّزلا ىسيع نب دمحم نب بوقعي انث «ةرسيم

 نب ةيواعم هيبأ عم مدق هنأ ةيواعم نب رشب نع «هيبأ نع يبأ ينثدح « يئاكبلا ةيواعم نب رشب

 : ةباؤذ هلو مدق موي رشب هنبال لاق ءروث نب ةيواعم ناكف « هّلكَي هللا لوسر ىلع نّيدفاو روث
 مالسلا :لق !نهيلع دزت الو نهنم صقنت ال تاملك ثالث لقف ُهِْلَي هللا لوسر تئج اذإ

 «ةكربلاب يل وعدتو «كيلإ ملسُنو «كيلع ملسأل هللا لوسر اي كتيتأ « هللا لوسر اي كيلع

 يف تناكو «ةكربلاب يل اعدو «يسأر ىلع هلي هللا لوسر حسمف «نهتلعفف :رشب لاق

 هْللَ يبنلا بتكو ءأرب الإ اًئيش حسمي ال ناكف «ةرغ اهنأك هي يبنلا ةحسم ههجو

 املف «هل ةنوعم ةّنس ةرشع يتنث هماع ةقدص نم هل بهوو اًباتك روث نب ةيواعمل [ب /40 /1]

 يلامنإو «ريثك لام يلو ءادغوأ مويلا ةماه انأ :لاق «ةداتق غلبو ةيواعم هدنع نم جرخ

 ,ودعلا ةدياكم نم ىرت ثيح اهعضف «ينم اهذخ هللا لوسر اي :لاقف هيلإ عجرف «نانبا

 .هنم اهلبقف (ةيواعم اي تبصأ» :لاق «لاملا ريثك رسوم ينإف

 ميهاربإ انث «ةلمرلاب يليبرسلا هللا دبع نب دمحم انث «ميهاربإ نب دمحم انثدح ١7

 هيبأ نع «يبأ ينثدح «بلاط نب دعاص يئاكبلا مثيهلا وبأ انث ءناورم نب دمحأ نبا

 رشب نعو «روث نب دلاجم هيبأ نع «لهاك هيبأ نع « لصاو هيبأ نع « طاير هيبأ نع «ساون

 )١( ةباغلا دسأ )١/ 757١(« ديرجتلا )١/54(« ةباصإلا )١5/8/1(.

 ةباصإلا (؟) )١00 /1(« ةباغلا دسأ )١/ 7١0(« باعيتسالا )١/ 706١(.



 هلل دمحلاو «نيساي امهمّلعف ُهفَي يبنلا ىلع ادفو امهنأ .همأل دعاص دج وهو ءروث نب ةيواعم نبا

 مهمّلعو «سانلا برب ذوعأ لقو «قلفلاو ءدحأ هللا وه لق «ةثالثلا تاذوعملاو «نيملاعلا بر .

 . هلوطب ثيدحلا . . . تآارقلاو ةالصلا يف اهب رهجلاو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب ءادتبالا

 ش دع دع

 يملسلا عفار وبأ رشب 7]

 "”رسب :لاقيو ءريشَب :ليقو
 .حصأ وه :لاقو ءرسب همسا نميف دمحأ وبأ يضاقلا هركذ ص

 انث «ىنثملا نب دمحم انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح

 نب عفار نع «رفعج وبأ يلع نب دمحم انث ءرفعج نب ديمحلا دبع انث «رمع نب نامثع

 ران جرخي نأ كلشوي» :لاق هلي هللا لوسر نأ هيبأ نع-نامثع كش  يملسلا رسب وأ ءرشب

 تدغ :لاقي ,حورتو ودغت ليللا ميقتو ,راهنلا لبإلا ةئطب ريس ريست ليس سبح نم
 اوحورف ,سانلا اهيأ رانلا تحار اوليقف سانلا اهيأ :رانلا تلاق ءاودغاف سانلا اهيأ رانلا

 . (هتلكأ هتكردأ نم

 هورأ :لاق مث «هيلع اوبرضا :لاق «لبس وأ ليس نامثعل انلق : ىنثملا نب دمحم لاق

 . ىنثملا نب دمحم ىسوم يبأ لاخ نامثع ناكو «ينع

 2ك 2

 ""'ةّيطع نبا :ليقو «يثيللا ةمصع نب رشب [[88]

 دمحأ نب ناميلس انث «قاحسإ نب نيسحلا انث .دمحأ نب ناميلس انثدح . 4

 نع «نصح نب ديبع نع «يدبعلا نصحم نب ةعاجم انث ؛مساقلا نب ريرج انث «يطساولا
 .مهنم انأو يتم دزألا» : هَ هللا لوسر لاق :لاق ُهَّلْفَ# يبنلا بحاص ةمصع نب رشب

 )١957/5(. ةباصإلا 2(؟77 /؟) ديناسملا عماج «(7 18 )١1/ ةباغلا دسأ )0(
 . 0717/1 /) ديناسملا عماج «(1617” )١/ ةباصإلا )777/1١(2 ةباغلا دسأ )١١(
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 لاقف . شيرقل كلذ لاق اغِإ 0 اوبضغ اذإ مهل بضغأ

 03 2 م

 فن

 هل تسيل نيعباتلا نم وهو ؛هيف امهاو ةباحصلا ىف ىزورما رابس نب دمحأ هركذ

 .ةيؤر الو ةبحص

 5 عج ك0 9
 '"يئاكبلا عنجهلا نب رشبو [؟40]

 هلع يبنلا ىلع مدق هنإ :لاقي «ةيرضلا لزن ص

 . هنلَع يبنلا كردأ نمت ةسداسلا ةقبطلا يف يدقاولا دعس نب دمحم هركذ #

 75 ني 0

 ("ةبحص ةبحص هل ةفيلخ وبأ رشب [؟91]

 . ةفيلخ هنبا هنع ةياورلاب درفت «نييرصبلا يف دعي

 يمدقملا ركب يبأ نب دمحم انث «مشاه نب ميهاربإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح- ١0

 تنب ةمطاف ينتثدح : تلاق رمع تنب راونلا ينتثدح : لاق ءاربلا رشعم وبأ انثدح [أ/55/١]

 هلام ُهّنلَع يبنلا هيلع درف ملسأ هنأ رشب هيبأ نع ءرشب نب ةفيلخ ينثدح :تلاق ءملسم

 «؟رشب اي اذه ام» :لاقف «لبحلاب نينورقم اًقلط هنباو وه هآرف هَ يبنلا هيقل مث ءهدلوو

 لبحلا هلق يبنلا ذخأف ءاّنورقم هللا تيب نجحأل يدلوو يلام يلع هللا در نئل تفلح :لاق

 .«ناطيشلا نم اذه نإف ءاجح» :امهل لاقو ,هعطقف

 )١( ةباغلا دسأ )١/  4ةباصإلا «(7170 /؟) ديناسملا عماج «(؟7 )7 /1١/ا١(.

 )١؟( ةباغلا دسأ )7577/1١(« ةباصإلا «(01/1) ديرجتلا )١8557/1(.

 )"( ةباغلا دسأ )١/ 5١١(« ديرجتلا )١/584(.« ةباصإلا )165/1١(.



 ”يبَهجلا شاَخشخلا نب ةطفرع نب رشب [؟9؟]
 ريشب يف هركذن ينهجلا ديمح نب هللا دبع هثيدح ىور ءرشب : ليقو 3) معو .. و ب 8 8 8 0)

 نسب هللا دبع نع يدع نب ديمحلا دبع نع «ملسم نب ديلولا هثيدحب ثدح ١1١1

 ٠ ١ دامو 3 2 3 0-4 4 .٠

 املقم افلأ سانلا مامأ انعلط دمحم دنع حتفلا ةأادغ نحنو

 ل 7*2 0/1 7 0 3 4

 (9ىبابّضلا ةمادق نب رشب | ]

 نسب هللا دبع نب دمحم انث «نوراه نب ىسوم انث ,نوراه نب يلع انثدح - 7
 رشب نع «ينانكلا ميكح نب هللا دبع انث ءيرصملا يشرقلا ريشب نب ديعس انث ءمكحلا دبع
 ىلع سانلا عم تافرعب اًمقاو هَ هللا لوسر يبح يانيع ترصبأ :لاق يبابضلا ةمادق نبا
 الو ءاير ريغ ةجح اهلعجا مهللا» :لوقي وهو «ةينالوب ةفيطق هتحت ءاوصق ءارمح هل ةقان
 هللا دبع تلأسف : ريشب نب ديعس لاق « هللا لوسر اذه :نولوقي سانلاو .«ةعمسالو ءابه
 قوُبلا ٌنِإف «ناذآلا ةرّثبملا اهبسحأ :لاق !؟ءاوصقلا امو «ميكح ابأ اي :تلقف «ميكح نبا
 . عمستل اهناذآ رتبي

 د 0 0 0

 )١( مقر ةمجرتلا رظنا ]17١51[.

 دسألا (؟) )7574/1١(« ةباصإلا )١/ ١94(« باعيتسالا )701/1(.



 (ريشب همسا نمو

 نامعنلا وبأ دعس نب ريشب [؟94]

 نبديزنب' ا 02+ نم يل نب دعس نب ريشب وهو «يردب ؛يبقع «يراصنأ

 ١ .ةرشع يعنث ةنس ةماميلا نم ديلولا نب دلاخ عم هفارصنا

 «ريبزلا نب ةورعو «نمحرلا دبع نيديمحو «رباجو «هئبا نامعنلا هنع ىور

 . مهريغو «يبعشلاو

 ينب نم راصنألا نم ةبقعلا دهش :لاق «باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلق نبا

 انث « يبأ انث «ينارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدلح ١

 نب ديز ينب نم مث راصنألا نم اردب دهش نميف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا

 نب ةبلعث نب دعس نب ريشب : جرزخلا نب ثراحلا نب جرزخلا نب بعك نب ةبلعث نب كلام

 . سالج

 ١8 يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث « لضفلا نب دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح- «

 نم هفارصنا دعب ةرشع ىدحإ ةنس رمتلا نيعب ديلولا نب دلاخخ عم نامعنلا وبأ وهو «جرزتلا

 ةماميلا .

 ىيحي نب زيزعلا دبع انث «نانس نب رمع انث « ىنيطقيلا نسحلا نب دمحم انثلح .

 نب ديمح نع «يرهزلا نع «قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث « غبصألا وبأ

 ةمجعلملا ءاخلا حتفب ينطقرادلا هطبض و» :لاقو )158/١(« ةباصإلا يف ظفاحلا اهطبض اذكه )١(

 . 017131 /1) ةباغلا دسأو 20567 )١/ باعيتسالا :رظناو «سالخ : يأ ««ماللا ليقثتو

 امكو 5١(«: /؟) «ريبكلا» يف يناربطلا هبسن امك ««ثراحلا ينب» : هباوص لعلو «لصألاب اذكه (؟)

 . هلبق ةياورلا يف مدقت
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 هل نباب هيَي هللا لوسر ىتأ هنأ دعس نب ريشب هيبأ نع «ريشب نب نامعنلا نع «نمحرلا دبع
 نبا كل» :لاق ءدهشت نأ بحأ انأو اًمالغ ينبا ْتْلَحَت ينإ « هللا ل وسر اي :لاقف «هلمحي
 :لاق غب 5/111 :لاق (؟هتلحن ام لثم تلحن مهلكف» :لاق «معن :لاق (؟هريغ

 نب ريشب هابأ نإ :لاقو «هوحن يرهزلا نع اضيأ يعازوألا هاورو «(يذ ىلع دهشأ ال»

 . ُهَللَم هللا لوسر ىلإ نامعنلاب ءاج دعس

  0١ح دبعم نب نيسحلا نب هللا دبع انث ءمصاع نب ميهاربإ نب دمحم انثدح- .

 نب هللا دبع انث :الاق يضاقلا دمحم نب هللا دبع انث «ميهاربإ نب قاحسإ نب نسحلا انثدحو
 نامعنلا نع «يبعشلا نع دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث «ريثك نب دمحم انث « يمرخملا بويأ
 ءاهظفحف ,يتلاقم عمس دبع هللا محر» : ِهلِلَع هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع ءريشب نبا
 نهيلع لغي ال ثألث .هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برو ,هيقف ريغ ه قف لماح بْرف
 .(مهتعامج موزلو .نيملسملا ةالو ةحصانمو هلل لمعلا صالخإ : نمؤم بلق

 انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم نب دمحم رفعج وبأ انثداح 5
 نب دمحم عمس هنأ يليألا هللا دبع نب مكحلا نع «ةزمح نب ىيحي انث «ىسوم نب مكحلا
 نحنو ةرحلا رهاظب يذلا هضرأ ديري وهو .هعمانأو نيسح جرخ :لاق نيسح نب يلع

 لب : لاقف «بكرا هللا دبعابأ اي : نيسحلا لاقف «هل ةلغب ىلع وهو ءريشب نبا انكردأف يشن
 :نامعنلا لاقف «كلذ لاق ُهلْكَع يبنلا نأ ينتثدح ةمطاف نإف «كنتباد ردصب قحأ تنأ بكرا

 هل نذأ نم الإ» :لاق هنأ هلي هللا لوسر نع ريشب يبأ ينربخأ نكلو «ةمطاف تقدص
 / .نامعنلا ينعي يراصنألا هفدرأو «نيسحلا بكرف :لاق

 ىسوم نب دمحم انث ,فاوصلا دواد نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١١
 «يظرقلا بعك نب دمحم نع كلام نب عفان ليهس وبأ انث ءرفعج نب هللا دبع انث .يشرحلا
 نم نمؤملا ةلزنم» : هني هللا لوسر لاق :لاق لَم هللا لوسر بحاص دعس نب ريشب نع
 هشا ىتمو «سأرلا هل ىكتشا دسجلا ىكتشا ام ىتم .دسجلا نم سأرلا ةلزنم نمؤملا
 .«دسجلا رئاس ىكتشا سأرلا

 6 0 ”9 2 3 ا
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 "دبعم نب ريشب :ليقو ءرشب وبأ يملسألا ريشب [؟15] قفز 507 0 5 ِء 0 5

 .رشب هنبا هنع ىور ءةرجشلا باحصأ نم

 نب سيق انث «ينامحلا انث :الاق «نيصح وبأ انث .ورمع نب دمحم نب رفعج انثدحو

 : لع يبنلا لاق :لاق لِ يبنلا عم ةبحص هل تناكو هيبأ نع «يملسألا ريشب نع عيبرلا

 . (اندجسم نبرقي الف ةلقبلا هذه لكأ نم»

 خلي ثا كل
 كذي تاي بذل

 "”ناميلا وبأ ينهجلا ةبرقع نب ريِشَب [؟95]

 . هلل هللا لوسر عم ةبرقع هوبأ لتقو ءنيطسلف لزن ءرشب : ليقو

 . ح هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح. 0

 نب ديعس انث :الاق يرتستلا قاحسإ نب نيسحلا انث «يرتستلا هللا دبع نب لهس انثو
 نب رمعل ًالماع ناكو «يدنكلا فوع نب هللا دبع نع يلمرلا ثراحلا نب رجحانث ءروصنم

 نب ديعس نب ورمع لتق موي ةبرقع نب ريشبل لاق «كلملا دبع نب ديزي دهش هنأ زيزعلا دبع
 تعمس ينإ :لاقف «ملكتف مقف «كمالك ىلإ مويلا تجتحا دق ينإ «ناميلا ابأ اي : صاعلا

 ةمايقلا موي هللا هفقو ةعمسو ءاير الإ اهب سمتلي ال ةبطخب ماق نم» : لوقي هلع هللا لوسر
 .(ةعمسو ءاير فقوم

 . روصنم نع ديعس نع هللا دبع نب نوراه هاور

 فلخ يبأ نع .ءاطع نب نامثع نب هللا دبعو «يروصلا كرابملا نب دمحم هاورو *#

 . هلثم ريشب نع يمرضحلا ديبع نب حيرش هاورو «يناسغلا ينيطسلفلا ثراحلا نب رجح

 .ح قرع نب دمحم نب ميهاربإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 1

 )١(. باعيتسالا )١/565(« دسألا )١/ 77*0(, ةباصإلا )109/1(.

 باعيتسالا (؟) )١/ 7506(, ةباصإلا 2( /) دسألا )١/  22١67(رشب# هل مجرتو .



 باهولا دبع انث : الاق ينارحلا نب دمحم نب نيسحلا انث «ميهاربإ نب دمحم انثدحو

 هنأ ديبع نب حيرش نع ةعرز نب مضمض نع .شاّيع نب ليعامسإ انث «ءكاحضلا نبا

 : صاعلا نب ديعس نب ورمع لتق موي ينهجلا ةبرقع نب ريشبل لاق ناورم نب كلملا دبع دهش

 لوسر تعمس ينإ :لاقف مّلكتف [أ /417 /1] كمالك ىلإ مويلا تجتحا دق «ناميلا ابأ اي

 ةمايقلا موي هللا هفقو «ةعمسو ءاير الإ اهب سمعلي ال ةبطخب ماق نم» : لوقي ُهْنَِي اع هللا

 .(ةعمسو ءاير فقوم
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 و هم و نب ريشب همأ ىلإ بسنو ِهّمأ ةّيصاصخلاو ةّيصاصتخلا [؟91ا/]

 قفز . 3 0

 «يسودسلا سودس نب : ”بابض نب عبس نب ليحارش نب دبعم نب ريشب وهو ه

 . نييرصبلا ىف هدادع ءاريشب ُهْنِيَي ىبنلا هامسف

 قفا 6 000 ٠ ى|ا ما عارم
 «بيلك نب ىرجو «يدبعلا ' ىنثملا وبأ ةزافع نب رثومو «كيهن نب ريشب : هنع ىور

 . ىليل هتأرماو

 .ح دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 7

 . ح لاهنم نب جاجح انث «يشكلا ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدحو

 :اولاق ميهاربإ نب ملسم انث «زيزعلا دبع نب يلع انث .دمحأ نب ناميلس انثدحو

 2 ريشب ينثدح . كيهن نب ريشب ينثدح «ريمش نب دلاخ ينثدح «نابيش نب دوسألا انث

 لبق همسا ناكو « اريشب هامس هل ام هللا لوسر ناكو «ةيصاصخلا نب ريشب هلم هللا لوسر

 : ىل لاق ذإ يديب ذخآ :لاق وأ هديب ذخآ ُهئِلَع هللا لوسر ىشامأ انأ انيب :لاق ءمحز: كلذ

 ةيلحلا يفو )519/1١(« ةباغلا دسأو «(191) «(107 )١/ باعيتسالا يف اًضيأ ذكه :ةظحالم )١(

 يف و )١59/1(« ةباصإلا يف اذكو ««يرابض» :(57ص) ةفيلخ تاقبط يفو .فرابض» :(55/)

 «هدنع فيحصت وهو (رابص» «(57 /7) يناربطلل «ريبكلا» يفو ««ىباضا (88 )١/ عناق نبا

 .رابض اهلعلو
 .[1919] بيرقتلا يف امك تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «ىنثملا وبأو : لصألا يف (؟)



 ال : تلق « هَ /ع هللا لور يشامت تحبصأ ؟هللا ىلع مقنت تحبصأ ام ةيصاصخلا نبا ايا

 ىتأف :لاق «يب هللا عنص ريخ لك هللا يب عنص ريخ لك يمأو تنأ يبأب اًميش هللا ىلع مقنأ
 اريخ ءالؤه قبس , اريثك اريخ ءالؤه قبس» :لاقف نيكرشملا روبق ىلع هيَ هللا لوسر
 لاقف ءنيلعَتلا يف روبقلا نيب يشم لجر اذإف «ةرظن هللا لوسر نم تناح مث ؛؛اريثك
 ىمر هلي هللا لوسر ىأر املف :«كييتبس قلأ نييتبسلا بحاص ايو : هيي هللا لوسر
 .امهب

 نب هللا دبع انث .باشخلا قاحسإ نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 يبأ نع «ميحس نب ةلبج نع ةسينأ يبأ نب ديز نع ورمع نب هللا ديبع انث «يقرلا رفعج
 طرتشاف هعيابأ هلي هللا لوسر تيتأ :لاق ءيسودسلا ةيصاصخلا نبا نع «يدبعلا ىنثملا
 «ناضمر موصتو «سمخلا يلصتو هلوسرو هدبع دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت يلع
 الف ناتنثا امأ هللا لوسر اي :تلقف « هللا ليبس يف دهاجتو «تيبلا جحتو «ةاكزلا يدؤتو
 داهجلا امأو ,نهتلومحو «يلهأ لسر نهدوذ ةرشع الإ يلام هللاوف «ةاكزلا :امهقيطأ
 «يسفن تعشج لاتق ينرضح اذإ فامخأف « هللا نم بضغب ءاب دقف ىلو نم هنأ نومعزيف

 مبف ؛:داهج الو ةقدص ال» :لاق مث ءاهكرح مث هدي هِيَ هللا لوسر ضبقف «توملا تهركو
 . نهلك نهيلع هعيابف (؟ ةنجلا لخدت

 . ميحس نب ةلبج نع عيبرلا نب سيق هأور #

 نب سيق انث «ةرابج انث ءحلاص نب دمحم انث «رفظملا نب دمحم هانثدح ١89
 تيتأ :لاق ةيصاصخلا نب ريشب نع ؛ةزافع نب رثؤم نع ءميحس نب ةلبج ينثدح «عيبرأ
 . ثيدحلا . .هدي دمف هللا لوسر اي ينعيابت ام ىلع : تلقف .هعيابأل هلع يبنلا

 ديعس انث :لاق ىسوم نب رشب انث .نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح

 . ح روصنم نبأ

 . ح يلع نب مصاع انث ءيسودسلا صفح نب رمع انث «نسحلا نب بيبح انثو

 . هللا ديبعانث :اولاق «يسلايطلا ديلولا وبأ انث ءيشكلا ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثو



 ةيصاصخمللا نبا ريشب ةأرما [ب /1//91] ىليل تعمس «ثدحي يبأ تعمس ءدايأ نبا

 لأس هنأ ريشب ينربخأ :تلاق محز كلذ لبق همسا ناكو ءاَريشب هامس هلي هللا لوسرو

 الر :لاق ؟دحأ مويلا كلذ ملكأ الو ةعمجلا موي موصأ هللا لوسر اي :لاقف هلي هللا لوسر

 نأل يرمعلف ءادحأ ملكت ال نأ امأو رهش يف '”[وأ] اهرخآ وه مايأ يف الإ ةعمجلا مصت

 .«تكست نأ نم كل ريخ ركنم نع ىهنتو فورعمب رمأت ؛ملكت

 ديبع نب دمحم نب نيسحلا انث «ئرقملا دمحم نب دمحم رفعج وبأ انثدح

 يبأ نب قاحسإ انث «ينابيشلا ةريغملا ''”[نب] ةبقع انث ءدوعسم نب تلصلا انث «يلجعلا

 هتقحلف هيَع يبنلا تيتأ :لاق «ةيصاصخلا نب ريشب نع «هيبأ نع «ينابيشلا قاحسإ

 :هل لاقف يعسش عطقناف «نينمؤملا نم رايدلا لهأ ىلع مالسلا» :لوقي هتعمسف ( عيقبلاب

 اي» :لاقف «يموق راد:نع تيأنو «يتبوزع تلاط هللا لوسر اي :تلق ««كمدق شعنأ»

 تأفكنا مهالول نأ نوري موق نيب نم مالسإلا ىلإ كتيصانب ذخأ يذلا هللا دمحت الأ ريشب

 . (اهيلع نمب ضرألا

 نب دمحم انث « يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ انث «سابعلا نب نمحرلا دبع انثدح

 .ح يسودسلا سايإ نع سيق يبأ نب ورمع نع «ةريغملا نب نوراه انث ءديمح

 نب ريشب نع «ريشب ةأرما ىليل نع دايأ وهو «سايإ يباتك يف عقو اذك : خيشلا لاق

 .معشقلا ةعيبر نم كب ءاج يذلا هللا دمحا» : هلي هللا لوسر لاق :لاق ء«ةيصاصخلا

 . « هلي هللا لوسر يدي ىلع تملسأ ىتح

 . (دحأل اذهب وعدأ تسلو» :لاق «كلبق ينتيمُي نأ هللا عدا ءهللا لوسراي :تلقف

 "”يراصنألا ةبابل وبأ ءرذنملا دبع نب ريشُب [[؟9]

 ءرذنملا دبع نب ةعافر نب ديز نب ةيمأ ينب نم مث « فوع نب ورمع ينب نم ءيسوألا

 )١( لصألا يف طقس [ 1نيبام .
 باعيتسالا (؟) )١/7507(« الأسد) 7 /1١ةباصإلا «(؟7 )١98/1(.
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 ىلع هرمأو ءءاحورلا نم هدرف هَ هللا لوسر عم جرخو هرجأو «.همهسب اردب دهش

 .ةعافر :ليقو « رّيَسب :ليقو «ةنيدملا

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح

 مث «سوألا نم راصنألا نم ادب دهشو : لاق باهش نبا نع ةبقع نب ىسومانث «حيلُق نبا
 نب ريشب ةبابل وبأ :رذنملا دبع نب ةعافر نب ديز نب ةيمأ ينب نم فوع نب ورمع ينب نم

 هل برضو ةنيدملا ىلع هرّمأو «ءاحورلا نم هعجرف ه هيي هللا لوسر عم جرخ ءرذنملا دبع

 . ردب باحصأ عم همهسب

 انث «يقربلا ميحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 4

 رذنملا دبع نب ةبابل وبأ :لاق قاحسإ نب دمحم نع « هللا دبع نب دايز انث ءماشه نب كلملا دبع

 سوألا نب كلام نب فوع نب ورمع نب فوع نب كلام نب ديز نب ةيمأ نب ديز نب ريبز نبا

 لهأ عم هرجأو همسب هل برضو ةنيدملا ىلع هرمأو هدرف ردب ىلإ ُهَّْيَع يبنلا عم جرخ ناك
 .ردب

 انث ءيضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انث ءنسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح. 6

 نبا نع « عمجم نب ليعامسإ نب ميهاربإ نع ,دمحم نب زيزعلا دبع انث «ةزمح نب ميهاربإ
 تاوذ نم ةّيح دراطأ انأو «باطخلا نب ديزو ةبابل وبأ ينآر :لاق هيبأ نع ملاس نع باهش

 . تويبلا تاوذ لتقن نأ اناهن هتيم هللا لوسر نإف هللا دبع اي الهم :لاقف «تويبلا

 انث «ينامحلا ىيحي انث نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدح 7

 هلع يبنلا ىهن :لاق ةبابل يبأ نع «رمع نبا نع «عفان نع « هللا ديبع نع «لالب نب ناميلس

 . تويبلا يف يتلا نائجلا لتق نع

 «دامح نب ميعن انث «حلاص نب نامثع نب ىيحي انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 بتئاسلا نب نيسحلا نع ,يرهزلا نع ةصفح يبأ نب دمحم نع [أ /48/11 كرابملا نبا انث

 هلع هللا لوسر تئج :ةبابل وبأ لاق «ةبابل يبأ ىلع هللا بات امل :لاق هيبأ نع «ةبابل يبأ نبا

 ةقدص يلام نم علختأو «بنذلا اهب تبصأ يتلا يفوق راد رجهأ ينإ هللا لوسر اي :تلقف



 .(كلام نم ثلثلا كنع ئزجي» : هتف هللا لوسر لاقف «هلوسرو هللا ىلإ

 نام خام ثامي
 د مما 3

 "”عفار وبأ يملتملا ريشُب [؟99]

 دمحم انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «ئرقملا دمحم نب دمحم انثدح.

 يلع نب ىسيع انثدح :لاق رفعج نب ديمحلا دبع نع مصاع وبأ انث «ناطقلا ىسوم نبا

 ءيضت رانلا جرخت» :لاق هلي هللا لوسر نأ هيبأ نع «ريشب نب عفار نع «يراصنألا

 «حورت وأ ودغت «ليللا ميقت ,راهنلا ريست لبإلا ةئطب ريس ريست ىرصبب لبإلا قانعأ
 سانلا اهيأ رانلا تدغ اوليقف سائلا اهيأ :رانلا تلاقو ءاودغاف رانلا تدغ دق :لاقي

 . (هتلكأ هتكردأ نم ءاوحورف سانلا اهيأ ءرائلا تحار ءاودغاف

 نب دمحم انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب دمحم هانثدلح 4

 نع ؛يراصنألا يلع نب ىسيع نع «رفعج نب ديمحلا دبع انث «تباث نب يلع انث «متاح
 ركذف «...ران جرخت نأ كشوي» :لاق هي يبنلا نع «هيبأ نع « يملّسلا ريشُب نب عفار

 .هوحن
 5 55 ب جام 26

 ]٠*[ هللا دبع نب ريشب الأنصاري” 

  0.دنسي مل «ةماميلاب دهشتسا

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح

 نم راصنألا نم ةماميلا موي دهشتسا :لاق باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلُف نبا

 هللا دبع نب ريشب : جرزخلا نب ثراحلا ينب .

 نوي تي ح2 جم خل 0

 )١( باعيتسالا )١/507(« الأسد) 2770 /1١ةباصإلا )١85/1(:

 )( باعيتسالا )١/ 75080(, الأسد)١/577(, ةباصإلا )١158/1(.



 '"'”يعبضلا ديزي نب ريشب 66]

 . ةيلهاجلا كردأ دق ناكو «نييرصبلا ىف هدادع ن ,

 انث ءيشكلا ملسم وبأ انث :الاق يباطخلا قورافو «دمحأ نب ناميلس انثدح ١

 ريشب ينثدح «يعبضلا بهشألا ينثدح «ءاوس نب دمحم انث «ينوكذاشلا دواد نب ناميلس

 لوأ اذه» : راق يذ موي هلي هللا لوسر لاق :لاق ةيلهاجلا كردأ دق ناكو يعبضلا ديزي نبا

 .(مجعلا نم برعلا هيف فصتنا موي

 تا ميز يزن تلا كا

 "”يرافغلا ريشب *]

 . ةريره ىبأ ثيدح ىف ركذ هل ن

 انث «عيبرلا نب نسحلا انث «نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ انثدح

 ةريره يبأ نع ينيدملا ديزي وبأ انث ,نالجع نب مالسلا دبع انث «ثراولا دبع نب دمصلا دبع

 «هنول اًبحاش ءاج مث «مايأ ةثالث هدعقف هلي هللا لوسر نم دعقم هل ناك يرافغلا ريشب نأ

 يبأب :لاق «؟مايأ ")ةثالث ذنم يدنع لزت مل كلام ريشب ايو : هلي هللا لوسر هل لاقف

 ونب ىلع هسبحف «هبلط ىف تنكو «ىلع درشتف «ًالمج نالف نم تيرتشا «ىمأو تنأ

 نإ امأ» : هِي هللا لوسر لاقف «ىنم لانف « ىنم هلبقف «هبحاص ىلع هتددرف هتذخأف «نالف

 (؟مايأ ةثالث ذنم كب ىرأ يتلا ةبوحشلا هذه نإ» :لاق مث ,(هنم دري دورشلا ريعبلا

 ةئس ةئامثالث رادقم هيف نيملاعلا برل سانلا موقي مويب عنصت فيكف» :لاق ءمعن :تلق

 لاقف « «”هلوسرب هللا ناعتسملا :ريشب لاقف :«؟ءامسلا نم ربخ مهيتأي ال ايندلا مايأ يف
 ءوس نم هللاب ذّوعتو ,ةمايقلا موي برك نم هللاب ذّوعتف كشارف ىلإ تيوأ اذإ) :هل

 نبا» :لدب «ديز نبا» :دئعو )١/ ١١(« ةباصإلا :(١/775)دسألا )5601/١(« باعيتسالا )١(

 .لوق وهو «ديزي
 )١351/1(. ةباصإلا «(؟7 5 )١/ دسألا «(5086 )١/ باعيتسالا (؟)

 .نيترم لصألا يف «ةثالث» ةملك ترركت ()
 . لصألا يفاذك (4)



 الحساب(]948/١/ب[.

 . هلثم نالجع نب مالسلا دبع نع ريصن نب جاجحو ىسوم نب هللا ديبع هاور

 داما داع دع
2 20 2 

 ©7كيّدف نب يشب ]*٠"[

 .ةبحص هيبألو «ةيؤر هل نإ : لاقي

 «ناميلس نب كيدف انث .نايفس يبأ نب ميهاربإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7

 لاقف « ُهتِيَع يبنلا ىتأ اًكيدف هدج نأ كيدف نب ريشب نب حلاص نع يرهزلا نع يعازوألا انث

 ثيح كموق ضرأ نم نكساو ,ءوسلا رجهاو .ةاكزلا ىتآو ةالصلا مقأ» : ُهّنْيَع ىبنلا هل

3263 
 .( بكس

 انث «يمرضحلا رفعج وبأ هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثدلح 64

 نع يرهزلا نع «يديبزلا ديلولا نب دمحم نع ةزمح نب ىيحي انث «محازم يبأ نب روصنم
 نم نأ نومعزي مهنإ هللا لوسر اي :لاقف ُهّتِفَم يبنلا ىتأ اًكيدف نأ كيدف نب ريشب نب حلاص

 ءءوسلا رجهاو ءةاكزلا تآو ةالصلا مقأ كيدف اي» : ُهلْيَع يبنلا لاقف .كله رجاهي مل

 .«تكش ثيح كموق ضرأ نم نكساو

 نع يديبزلا نع ةديبع نب ثراحلا نع «يريابخلا رابجلا دبع نب هللا دبع هركذ 3#

 . . . كيدف ءاج :لاق هيبأ نع ءريشب نب حلاص نع :لاقف ءيرهزلا

 "'هاصعابأ : ىنكي ,ىبعكلا ريشب ]٠4"[

 . «!ريشب» : ُهّتيَم هللا لوسر هامسف ءاربكأ) همسا ناك « ثراحلا ىنب دحأ ن

 ىيحي نب دمحم انث 2« ىقرلا ىلع نب دمحم انث «ىحلطلا ركب وبأ انثدح. 06

 )١( ةباصإلا )١594/1(.« ةباغلا دسأ )١/  5تاقثلا «(؟ )"/ 7#( ,

 )( ةباصإلا .(5؟١9/1)دسألا ,.(55ا//١1) باعيتسالا )١517/1(.



 عال ةباحصلا ةفرعم
 م يك يمل

 : لاق هيبأ نع «يرصبلا يثراحلا ريشب نب ماصع '''[نع] «نيعأ نب نسحلا انث «يبلكلا

 .(ريشب تنأ» :لاقف ءربكأ : تلقف (؟ كمسا امد : ىل لاقف هِي هللا لوسر ىلع تدفو

 ةعامس وبأ ملسم نب نمؤملا دبع نب ةريمعو «دعس نب ناو رم نب ديعس هاور *

 . ماصع نع نايواهرلا

 "”يثراحلا : ليقو ,9يواَعُملا ريشَب [".ه]

 . يثراحلا : ليقو ريشب نب بويأ هنبا :هنع ىور «نييندملا ىف هدادع «لاكأ نبا : لاقي

 انث ءمزخأ نب ديز انث «لبقم نب دمحأ نب ركب انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .5

 نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع «نابهص نب دمحم نب رمع انث «يناسربلا ركب نب دمحم
 - مهنيب حلصُي بهذف ةيواعم ينب يفق ئاث تناك :لاق هيبأ نع ريشب نب بويأ نع رمعم

 ينع لأسُي اذه نإ» :لاقف :هل ليقف .«تيرد ال» :لاقف ربق ىلإ تفتلاف . هِي يبنلا ينعي

 .(يردأ ال : لاقف

 ]٠5"[ بوسندم ريغ  يفقثلا "ديشب - (2

 . نيريس تنب ةصفح : هنع تور

 زيزعلا دبع انث «يدقاولا ملسم وبأ دقاو نب نمحرلا دبع انث 1[. . .] انثدح 7

 نيعأ نب دمحم نب نسحلا نإ ثيح ؛قايسلا اهيضتقي ةدايز يهو «لصألا نم طقس [ ]نيب ام 002(

 . يثراحلا يبعكلا ريشب نب ماصع هنع ىور ينارحلا

 . خسانلا نم هعل .فيحصت وهو ««يرفاعملا) ةباصإلا يف (0)

 . ("04/5) ديناسملا عماج «(؟11/ )١/ ةباغلا دسأ «(1//151) ةباصإلا (*)

 :ليقو «ءابلا مضب «ريشب» : ليقو «ءابلا حتفب «ريشَب» :ليقف ءهمسا يف فلتخا دقو :ريثألا نبا لاق (5)

 . ةباصإلا يف اًضيأ فالخلا اذه ظفاحلا دروأو «ميجلابو «ءابلا مضب «ريجب»
 .(9585/5) ديناسملا عماج ١75(« /1) ةباصإلا «(7518/1) ةباغلا دسأ 20(

 . لصألا يف ضايب (7)



 هنأ يفقثلا ريشب نع « نيريس تنب ةصفح نع « ميركلا دبع ةيمأ يبأ نع «ىنامجرتلا نبا

 الو روزجلا محل لكآ ال نأ ةيلهاجلا يف ترذن ينإ :تلقف هلم هللا لوسر تيتأ :لاق

 .«برشت الف رمخلا امأو ءاهلكف روزجلا محل امأ» : ُهْلَي هللا لوسر لاقف «رمخلا برشأ

 . ىنامجرتلا نب نيصحلا نب زيزعلا دبع هب درفت «هنع يرهوجلا ثيللا نب دمجم *

 2 2 ا و 0 7

 يبه 2 ا شاخشخل ثق ا نب ةطفرع نب ريشب [ ٠" ا/ ]

 .[أ /49/1] هل هللا لوسر عم حتفلا دهش ه

 نب ماشه :ناورم وبأ انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح

 لئاق لاق «ينهجلا ديمح نب هللا دبع نع ينهجلا يدع نب ديمحلا دبع انث «ديلولا انث «دلاخ

 2 5 و 0

 :هل رعش يف شاخشخلا نب ةطفرع نب ريشب : ىمسي ةنيهج نم

 ملقم اًفلأ سانلا مامأ انعلط دمحم دنع حتفلا ةادغ نحنو

 املسأ ناك انلبق اًملأ سانلا نم 20دجت نلو لاجر نم ًالوضف اندزو

 امعنأف نمو هاوقتل اناده انبرو ديجملا شرعلا يذةمعنب

 املظأو قعأ اوناك مه بئاتك دمحم نود ءاحطبلاب براضن

 امدلا فعرت وأ تارومعمب سيلف 6 ةعققول موي نهانللتسا اماذإ

 املظم توملا عقان اموي ناك دقو هجايه اندهش دق نينح مويو

 امكح نيح لداع يبنءعاضق مهلك سانلا ىلع ىنميلا انل تناكف

 نب 3
0 

 ركذ دقو ءرشب ةمجرت يف مهتثالث (197 )١/ ةباصإلا 2050 )١1/ ديرجتلا 2(؟7/1) ةباغلا دسأ )١(
 ]191١[. رشب يف اًقباس فنصملا



 "”يراصنألا دوعسم يبأ نب ريشب ["08]

 . ةبحص هيبألو هل . ُهِْيَي ىبنلا كردأ 0

 انث ءسنوي نب دمحأ انث ءزيزعلا دبع نب ىلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 8

 زيزعلا دبع نب ورمع ثدحي ناك ريبزلا نب ةورع نأ مزح نب ركب وبأ انث «ةبتع نب بويأ
 دق امهالك «دوعسم نب ريشب وأ «يراصنألا دوعسم وبأ ىنثدح «ةنيدملا ريمأ ذئمويوهو

 اي :لاقف سمشلا تكلد نيح ُهّلْكَع يبنلا ىلإ ءاج مالسلا هيلع ليربج نأ هْنْيَع يبنلا بحص

 ديبع نب تباث نع رعسم نع ةيواعم وبأ لاقف «هلثم ةبتع نب بويأ نع دواد وبأ هاور *

 72 س6 ٍ تاي 3 4

 ("'رشب وبأ ثراحلا نب ريشَبو ["09]

 هنع يبعشلا ىور «يعبات وهو هيف اًمهاو هِيَ يبنلا كردأ نميف ديمح نب دبع هركذ

 . ىبعشلا نع يدوألا دواد 2

 "هيت نب ريشَب ]٠*[

 .نادحولا ىف ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم هركذ

 انث «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .

 )١( باعيتسالا )١/75605(« الأسد)١/ 777(, ةباصإلا )١158/1(.

 ةباحصلا يف عناق نبال هازعو )1517/١(« ةباصإلا «(١559/1)دسألا )504/1١(« باعيتسالا (6)

 . (91/7 /؟) ليدعتلاو حرجلا يف متاح وبأ اذكو «هلوأ مض و حتفب « عناق نبا هطبضو )1/4١(«

 )١/ ١18٠(. ةباصإلا «(780 /؟) ديناسملا عماج «(778 )١/ ةباغلا دسأ (؟)



 ىداف ُهْلفَع يبنلا نأ ميت نب ريشب نع ةمركع نع «هيبأ نع ؛ حلجألا نبدا دع ان «باجنم

 . ثيدحلا »2 ..كسفن كفو : سابعلل لاقو اًفلتخم ءادف ردب لهأ

 :لاقف سانلا ضعب هيف فحص .ةليمَج وبأ نينسو ]١1١"[

 ("ةلّيَمْخ وبأ ريشب

 ميدقاولا دعس نب دمحم نع كلذ ركذو ءاّئيش هل جرخي ملو ال

 4 َ حام عع
 بزل ايذب

1 
 9و

 "”يسبعلا ةلاؤد نب فوع نب بارغ نب رباج نب ريِشَبو 1
 .رصم حتف دهشو « ُهَّنِيَع يبنلا ىلع دو م

 . ىلعألا دبع نب ديعس وبأ هركذ

 ني تي د جام ع إذ

 )١( نيسلا فرح يف فنصملا دنع يتأيسو «(7578/1) ةباغلا دسأ )١1/ 0709 .

 ( 22ةباصإلا «(778/1) دسألا «(7503/1) باعيتسالا )1//١01(.



0 

 ")رسب همسا نم)»

 "'ينزاملا رسب 73

 ءةيطعو « هللا دبع هينبلو هل ءرسب ىبأ نب رسب :لاقيو ءرسب نب هللا دب عوبأ

 .[ب ]99/١1/ ةبحص ءامصلاو

 انث ءبرح نب ناميلس انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 0١

 « يبأ ىلع لزنف هع يبنلا ءاج :لاق رسب نب هللا دبع تعمس «"””ريمخ نب ديزي نع «ةبعش
 ناكو «هنيمي نع نم لوانف برشف «بارشب ”هاتأف لكأف ء.سيحو قيوسو ماعطب '””هاتأف

 بكر املف ,ىطسولاو ةبابسلا ىلع ناميلس انارأو «هعبصإ ىلع ىونلا ىقلأ رمتلا لكأ اذإ
 مهل كراب مهللا» :لاق ءانل هللا عدا « هللا لوسر اي :لاقف «هماجلب ذخأف يبأ ماق هِي يبنلا

 .(«مهمحراو مهل رفغاو مهتقزر اميف

 . "”[هنبا نع :لاقف «ةبعش نع دامح نب ىيحي هاور ةبعش نع روهشم]

 نب دمحم انث «مصاع يبأ نب ب "”[ ركب وبأ] انث « دمحم نب هللا دبع هانثدح

 نع هثدح هنأ رسب نب هللا دبع نع «ريمخ نب ديزي نع ةبعش انث «دامح نب ىيحي انث « ىنثملا

 .هوحن ركذو «مهب لزن ُهَللَي يبنلا نأ «هيبأ

 انثدح «راكب نب نارمع انث «نيسحلا نب دمحم انث «ميهاربإ نب دمحم انثدح 7

 (””ليضفلا ينثدح :©”[لاق] يديبزلا نع «ملاس نب هللا دبع انث « ميهاربإ نب ديمحلا دبع

 نإ :لوقي ءابأ عمس هنأ هثدح رسُب نب هللا دبع نأ هثدح نادعم نب دلاحخ نأ ةلاضف نبا
 ءاحل غضمي نأ الإ مكدحأ دجي مل نإ» :لاقو «تبسلا موي مايص نع ىهن هك ع هللا لوسر

 مامإلا خيشلا لاق كنوع بر ميحرلا نمحرلا هللا مسب : اهتيادبو 2«سيراب» ةخسن أدبت انه نم 2000

 همسا نما باب : هيلع هللا ةمحر قاحسإ نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ ظفاحلا

 .(ش)ب اهل زمرنو «خلإ . . .«رسب
 .(148/1) ةباصإلا 509 /5) ديناسملا عماج «(514 /1) ةباغلا دسأ (؟)
 .(ش) نم تبثأ امو «لصألاب ةحضاو ريغ (4) . «ديمحل :(نش) يف (*)

 . ؛هاتأو» :(ش) ىف (4)

 . ينآلا دانسإلا دعب «ةبعش نع روهشم :هلوق درو لصألا يفو «(ش) نم ةدايزلا (5)
 . ؟لضفملا» :(ش) يف (4) .(ش) يف تسيل (0



 .(ذئموي موصي الف ةرجش

 اهلأسف «نادعم نب دلاخ اهيلإ ىشمف :لاق «يتخأ اولأساف متككش اذإ : رسب نبا لاقو

 .كلذب تثدحف « هللا دبع ركذ امع

 "رشب :ليقو ءيشرقلا شاحج نب رسب ]١4"[
3 2 ٠. 

 ريفد نب ريبج هنع ىور «نييماشلا يف هدادع .

 مدآو «شايع نب يلع انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح . 5

 «ريقُت نب ريبج نع «ةرسيم نب نمحرلا دبع انث «نامثع نب زيرح انث :الاق «سايإ يبأ نبا

 : لاق مث هعبصأ اهيلع عضوف اًموي هفك يف هَ هللا لوسر قزب :لاق شاحج نب رسب نع
 هذه لثم نم كتقلخ دقو ينزجعت نل .مدآ نبا اي : لوقي لجو ع هللا نإ مدآ نبا ايو

 ,تعنمو ,.تعمجف .ديئو كنم ضرأللو «نيدرب نيب تيشم كتلدعو كتيوس اذإ ىتح
 .(! ةقدصلا ناوأ ىنأو ,قدصتأ : تلق يقارتلا تغلب اذإ ىتح

 نمحرلا دبع نع «ديزي نب روث هاورو «هلثم زيرح نع «ةيقبو نوراه نب ديزي هاور #

 .هوحن ةرسيم نبا

 ةزمح نب ىيحي نب دمحم ''”[نب دمحأ] انث ء.دمحأ نب ناميلس هانثدح 65

 «ةرسيم نب نمحرلا دبع نع «يبحرلا ديزي نب روث ينثدح «هيبأ نع «يبأ انث «يقشمدلا
 رظنف اهيف قصبف هدي جرخأ هلي هللا لوسر "”نأ «شاحج نب رسب نع «ريفن نب ريبج نع
 لثم نم كتقلخ انأو مدآ نبا ينزجعت فيك ] :لوقي لجو زع هللا نإ» :لاق مث اهيلإ
 . ؟ءاوس هلثم ركذف ([! ..هذه

 )١( دسألا ,(؟١1517/1) باعيتسالا )7١8/1١(. ةباصإلا )١58/1(.

 .(ش) نم طقس [ 1نيبام (؟)
 . «اهيف» :(ش) يف ةوفز

 .1[] نيب ام ركذي ملو هوحن ركذف :(ش) يف (5)



 وبأ انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح - 5

 نب زيرح انث :اولاق «ناميلا و بأو «ةريغملاوبأو «بيشألا ىسوم نب نسحلاو ءرضنلا
 0ك تا و ٠و 5-5 8. 5

 .هوحن شاحج نب رسب نع «ريفن نب ريبج نع «ةرسيم نب نمحرلا دبع نع «نامثع

 . ريفث نب ريبج :ديناسألا لك يف ركذو «هدانسإب اًدرفم دحاو لك نع هانثدح

 طقسأف ؛اًناقتإو اًظفح يعّدي نم ضعب ثيدحلا اذهب "”[ثدح]] :خيشلا لاق ه

 رسب نع «ريبج ىلع هرادم امنإ ثيدحلاو !هخيش مأ هطقسأ وهأ يردأ الف ريفُت نب ريبج مسا

 . "هتلع ركذيل هيلإ هيف عجريو "![لأسيو]

 (”يشرقلا ةأطرأ "" يبأ] نب رسب ]

 همز. و 8 و 51 ِِع ِِع

 نب“ ”نانس نب سيلحلا نب نارمع نب ريوع نب ورمع نب ريمع : ةأطرأ يبأ مساو ص

 ةيواعم هالو ءنمحرلا دبع ابأ : ىنكي رهف نب بلاغ نب يؤل نب رماع نب ضيعم نب رازن
 .نميلا ةلامع

 ىلإ يقب : ليقو «نييماشلا يف دعي «ةنيدملاب  هنع هللا يضر 'ةيواعم مايأ يف يّفوتو

 لاقو «نيتنسب هلع [أ/١٠٠ /1] يبنلا ةافو لبق دلو :يدقاولا لاق «كلملا دبع ةفالخ

 . ةبحص هلو « ُهّلْقَع ىبنلا كردأ :هريغ

 نبا انث «ديعس نب ةبيتق انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح_ 17

 نب رسب نع «ةيمأ يبأ نب ةدانج نع «ناتيب نب مييش نع ''”[ سابع نب] شايع نع «ةعيهل
 .«وزغلا يف يديألا عطقت ال» :لوقي ُهلَْع يبنلا تعمس :لاق «ةأطرأ '""[يبأ]

 .(ش) نم طقس [ ] نيبام )١(

 .(ش) نم ةدايزلا

 . «هيلعا :(ش) يف (9)

 )1//١5417(. ةياصإلا «.(١1/١75)دسألا ((7؟٠5 )١/ باعيتسالا (5)

 . «رايس» :(ش) يف (0)

 .«همايأ» :(ش) يف )١(

 .(ش) يف سيل [1نيب ام (0)



 . ةأطرأ ''"[يبأ] نب رسب :لاقو «ةعيهل نبا نع «ملسم نب ديلولا هاور *

 "”[ينربخأ] ءاعيمج 7[ يرفاعملا] ىيحي نب هللا دبعو بهو نب هللا دبع هاورو *
 و 2 ع

 نب] رسب نع «ةدانج نع :اعيمج يحبصألا حيبص نب ديزيو «مييش نع «شايع نع ةويح
 . 27[هلثم ةأطرأ ىبأ

 يحبصألا حبص نب ديزيو مييش نع «ديز نب ديعس نع «كرابملا نب هللا دبع هاورو] *

 .٠ (6)1 لغم : ةأطرأ نب رسب نع «ةدانج نع ءاعيمج

 . 7[ هلثم] رسب نع ةدانج نع « مييش نع ديزي نب ديعس نع «كرابملا نب هللا دبع هاورو *

 . ح رهسم نب ىلعألا دبع انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح

 . 22[ رامع نب ماشه انث ءيزغلا جرفلا نب نسحلا انث ءيسدقملا دمحأ نب يلع انثدحو

 «ةجراخ نب مثيهلا انث «ىناولحلا ىيحي نب دمحأ انث «بلاغ نب رمع نب دمحم انثو

 رسب تعمس :لوقي يبأ تعمس : *[لاق] سيلح نب ةرسيم نب بويأ نب دمحم انث :اولاق

 رومألا يف يتبقاع نسحأ مهللا» 29وعدي ني يبنلا عمس :لوقي ةأطرأ ''”[يبأ] نبا

 .(ةرخآلا باذعو ايندلا يزخ نم ىنرجأو اهلك

 ميهاربإ انث «رامع نب مايثه انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ انثدح 6
 نب رسب ىلوم ديزي يبأ نب ديزي نع « ةديبع نب ديزي تعمس : (*0[لاق] يسّبعلا نابيش يبأ نبا

 يزخ نم "”ينرجأو ءاهلك رومألا يف انتبقاع نسحأ مهللا : وعدي ناك هنأ رسب نع ةأطرأ يبأ 8 )نع .٠ 8ع 3 8 .٠ 5 8ع 1 3 03 5 5 .٠

 ٠ ؟تاوعدلا هذه ددرت لازت ام ءنمحرلا دبع ابأ اي :هل ليقف ءةرخآلا باذع '”[نم]و ايندلا

 .(ش) يف سيل[ 1 نيبام )١(

 ..(ش) نم ةدايزلا (0)
 . (نعاا :(ش) يف مره

 . لصألا يف وهو «(ش) نم طقس [ ] نيبام (4)
 1 .(ش) نم ةدايزلا (5)

 .«لوقي» :(ش) يف (1)
 . «انرجأو» :(ش) يف (0)



 "”رشب :ليقو ءريعلا يعار نب رسب "]

 نايح نب دمحم وبأو دمحأ نب دمحم دمحأ وبأو «دمحأ نب ناميلس انثدح ٠

 نب سايإ نع «رامع نب ةمركع انث « "”[يسلايطلا] ديلولا وبأ انث «ةفيلخ وبأ انث :اولاق

 «هلامشب لكأي ريعلا يعار نب رسب رصبأ هي يبنلا نأ هسيبأ نع . ””[عوكألا نب] ةملس
 هيف ىلإ هنيمب تلان امف . (تعطتسا الد :لاقف «عيطتسأ ال :لاقف .«كنيميب لك» :لاقف

 .دعب

07 0 

 نيف نت

 (9يِبعَل |نايفس نب رسب ["1907]

 . ةيبيدحلا ةصق ىف ةمرخم نب روسملا ثيدح ىف ركذ هل ت

0 2 0 

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح. ١

 روسملا نع «ريبزلا '*”نب ةورع نع «يرهزلا نع «قاحسإ نب دمحم أبنأ «نوراه نب ديزي
 ال تيبلا ةرايز ديري ةيبيدحلا ماع هلي هللا لوسر جرخ :الاق مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب
 «يبعكلا رسب هيقل «نافسعب ناك اذإ ىتح «ةئَدَب نيعبس يدهلا هعم قاسو «ًالاتق ديري

 ليفاطملا ذوعلا اهعم تجرخف كريسمب تعمس دق "”شيرق هذه ! هللا لوسر '”[اي] :لاقف

 .رسبل ىلوم (ش) يف )١(
 )١58/1(. ةباصإلا «(59 /1) ةباحصلا ءامسأ ديرجت )١/ 757١(« دسألا (؟)
 .(ش) نم ةدايزلا (9)
 )١59/1(. ةباصإلا .(١5/1١75)دسألا «.(؟١/557) باعيتسالا ()

 .(377/54) دمحأ دنسم :رظنا .أطخاوهو «انث» :(ش) يف (5)
 . (ش) نم تبثأو «لصألا نم طقس [] نيبام (5)
 : (ش) نم بيوصتلاو ««شيق» ىلإ «لصألا» يف تفحصت 0200
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 ركذو] «ثيدحلا . . . اًدبأ ةونع مهيلع اهلخدت ال نأ هللا نودهاعي رامنلا دولج اوسبل دق

 . "![اهلوطب ةصقلا

 يزن دع د

 "”يلؤّدلا نجحم نب رسب "1

 «نجحم هيبأ نع هحيحصو] ,ملسأ نب ديزي هنع ىور ١ يعبات «ةنيدملا نكس ج

 ةبحص حصتو «ةباحصلا يف سانلا ضعب هجرخأ] [ب ١٠٠١/ /١]7[ةالصلا يف هثيدح

 . 17[ نجحم هيبأ

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح

 تيتأ :لاق هيبأ نع «نجحم نب رسب وأ رشب نع «ملسأ نب ديز نع «نايفس انث «عيكو

 يف تيلص :تلق(«؟تيلصالأو : يل لاقف ىلصف دجسملا يف وهو هِيَ يبنلا

 . ؟[ةالصلا ىف] ثيدحلا . . . لحرلا

 ]١*[ 0ةلضن :لاقيو « ةرّسُب : ليقو «ةرصب «2

 . بيسملا نب ديعس هنع ىور 0

 "”انث «يبأ انث «مكحلا نب ماصع نب باهولا دبع انث «نالع نب نسحلا انثدح 8

 نع «ميلس نب ناوفص نع « ىيحي يبأ نب ميهاربإ انث , "”[نيكسملا] هللا دبع نب ىيحي

 اهدجوف اهب لخدف ''"[اهرتس يف] اركب ''”ةأرما جوزت يرافغلا ةرصب نأ :بيسملا نب ديعس

 .«ثيدحلا» :ظفل (ش) يف ركذي ملو «لصألا يف تسيل (ش) نم ةدايز )١(

 )1١9/9/١(. ةباصإلا )75١17/1(« دسألا «(١؟54 /؟) ريبكلا خيراتلا (؟)

 . (ش) نم طقس [ ] نيب ام (؟)

 . لصألا يف تسيل يهو (ش) نم ةدايزلا (5)
 .(131/1) ةباصإلا «(189/1) لامكلا بيذهت «(1//771) ةباغلا دسأ (0)

 حجرو «نيلوقلا ظفاحلا ركذو ءيزملا اذكو «(779 )١/ الوكام نبا اهطبض امك «ةرضن :ليقو

 .يراصنألا مثكأ نبا وهو .لوألا

 .(ش) نم تبثأ امو «اركب ةأرماب» : لصألا يف (1)



 . امهنيب هَ هللا لوسر قرفف «ىلبح

 .اهجرف نم لحتسا امب قادصلا اهاطعأو ««دحلا اهيلع اوميقأف تعضو أذإ» :لاقو

 لجر نع ءديعس نع «ناوفص نع «ىيحي يبأ نب ميهاربإ نع «قازرلا دبع هاور *
 .«كل دبع دلولاو» : دازو ء«ةرصب :هل لاقي «راصنألا نم

 نع ءناوفص نع « جيرج نبا نع «قازرلا دبع نع «ناليغ نبدومحم هاورو #

 . هلثم ةرصب نع « ديعس

 . « "9[يشرقلا] رشب نب هللا دبع نع « "”ناميلس نب رمعم نع «ناّزولا بويأ هاورو *

 . يرافغلا "”ةرسب نع « بيسملا نب كيعس نب دمحم نع «يورفلا نع

 ف عي حب

 ('"يرافغلا ةرصّب يبأ نب ةرصب "]

 انث . '*”[يدقاولا ]انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ,دالخ نب ركب وبأ انثدح 4

 «ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع «ميهاربإ نب دمحم نع .داهلا نبا نع «رفعج نب هللا دبع

 يطملا لمعت الد :لوقي هلك هللا لوسر تعمس :لاق "'[يرافغلا] ةرصب يبأ نب ةرصب نع

 .(«سدقملا تيب دجسمو .يدجسمو .مارحلا ©"””[دجسملا] :دجاسم ةثالث ىلإ الإ

 . هلثم داهلا نبا نع سنأ نب كلام هاور *

 د د

 .«يقرلا رمعم نعا : ش يف )١(

 ١ .(ش) نم ةدايز (0)

 . «ةرصب# :(سش) يف (©)

 )١57/1١(. ةباصإلا ,.(1//7797) دسألا )777/١(« باعيتسالا (5)
 .«يدقاو» : لصألا يف (0)

 .(ش) يف تسيل )١(
 .«دجسم» :لصألا يف (0)



 "'”يرمّضلا ةيمأ نب ركب ["؟1]
 20050. 3 : 00 ١

 . "'ةيمأ نب ورمع نب نسحلا هنع ىور «نييزاجحلا يف دعي ءورمع وخأ

 نسح نب لضفلا نب نسحلا ىنثدح «قاحسإ نب دمحم انث "”(. . . .) انثدح

 راج ةرمض ينب دالب يف انل ناك :لاق ةيمأ نب ركب همع نع «هيبأ نع «ةيمأ نب ورمع نبا

 ودعي لازي ال لجر انم ناكو ءانكرش ىلع انك كاذ ذإ نحنو «مالسإلا لوأ يف ةنيهج نم

 ام هللاو :لوقنف ءانيلإ هوكشي انيتأيف فراشلاو ركبلا هل بيصيف ينهجلا كلذ انراج ىلع
 ادع ىتح ءاًدبأ هركت ءيشب همد نم كعبتن ال هللاوف « هللا هلتق هلتقاف ءهب عنصن ام يردن

 اهمانس ذخأف ءاهرحنف يداولا نم بعش ىلإ اهب لبقأف «رايخ هل ةقان ذخأف ةرم هيلع
 ِِع .٠ 520 .٠ وب 1 ماه ٍِع

 اهرثأ عبتاف اهسمتلي ءاهدقف نيح اهبلط يف ينهجلا جرخو ءاهكرت مث ءاهمحل بياطأو
 «ثيدحلا . . .باصم فسآ وهو «ةرمض ىنب يدان ىلإ ءاجف ءاهرحن دنع اهدجو ىتح

 . هنع دعس نب ميهاربإو لضفلا نب ةملس

 لا 1 2 2 اء

 «”يراصنألا «”ربج نب رَشَبُم نب ركب [*؟؟]

 .نييندملا يف "دعي « "”[دمحأ وبأ] يضاقلا هركذ "”[اميف] ةبحص هل «ديبع ينب نم 0

 ةينآلا ةمجرتلا تمدقت (ش) يفو )١77/١(. ةباصإلا «(774/1) دسألا «(508/1) باعيتسالا )١(
 . ةمجرتلا هذه ىلع

 لضفلا نب نسحلا نع قاحسإ نب دمحم اهتياورب درفني ةصق يف ركذ هل :(ش) يفو «لصألا يف اذك (؟)
 .ةصقلا ركذف :لاق مث ءانكرش ىلع انك كاذ ذإ : هلوق ىلإ ةيمأ نب ورمع نب نسحلا نبا

 . لصألا يف ضايب (*)
 لامكلا بيذهت اذكو «ميعن يبأ نع ًالقن (9771/5) ديناسملا عماج يفو طوطخملا يف اذكه (4)

 بيذهتلا يف تفحصو «ءا؛ريخ» :(1947/؟) ليدعتلاو حرجلاو «ةيتآلا رداصملا امأو .(؟517/5)
 .اربح» ل (4237/1)

 .(1514/1) ةباصإلا ,.(١551/1)دسألا )5608/١1(, باعيتسالا (6)

 .(ش) يف تسيل (1)
 .(ش) نم ةدايزلا 0

 .(هدعو» :(ش) يفو ءلصألا يفاذك (4)



 1(. ىف ا (0) 1 8 1

 نب ركب ينربخأ :لاق "'[يدع نب لفون ينب ىلوم] ملاس نب قاحسإ ينربخأ «ىبحي يبأ
 هيي هللا لوسر عم ىحضألا مويو ءرطفلا موي ىلصملا ىلإ ودغأ تنك :لاق «يراصنألا رشبم

 عجرن مث هلي هللا لوسر عم يلصنف [أ ]١١١/1/ ىلصملا يتأن ىتح ناحطب نطب كلسنف

 . انتويب ىلإ ناحطب نطب نم

 : 7[ ديعس هب درفت ] *

: . . 
2 

 (”(ريكب» :لاقيو يغيللا خادش نب ركب [ ”؟

 . يثيللا ىلعي نب كلملا دبع هنع ىور ٠ ُهّلْيَع يبنلا مدخي ناك ص

 ءاهب يصمحلا ةديبع نب هللا ديبع نب دمحم نع قاحسإ نب دمحم هانربخأ] 37

 نع .؛يلذهلا ركب يبأ نب فرطم ”")انث «يرئابجلا رابحلا دبع نب هللا دبع انث '”[يبأ انثدح

 هللَع يبنلا مدخي نمت ناكو «يثيللا خادش نب ركب نأ يثيللا ىلعي نب كلملا دبع نع «هيبأ

 ىلع لخدأ تنك ينإ « هللا لوسر اي :لاقف ُهِْيَم يبنلا ىلإ ءاج ملتحا املف «مالغ وهو

 املف «رفظلا هقلو هلوق قدص مهللا : ُهَِّلَع يبنلا لاقف «لاجرلا غلبم تغلب دقو «كلهأ

 :لاقف ربنملا دعصو عزجو رمع كلذ مظعأف .يدوهي ًاليتق لجر دجو رمع ةيالو يف ناك

 الإ ملع هدنع ناك الجر هللا ركذأ «لاجرلاب كتفي ينفلختساو لجو ّزع هللا ينالو اميفأ

 تاهف ؛همدب تؤب «ربكأ هللا :لاقف «هبانأ :لاقف خادش نب ركب هيلإ ماقف «ينملعأ

 اذه تدجوف «هباب ىلإ تئجنف .هلهأب ينلكوو ايزاغ نالف جرخ .ىلب :لاقف «جرخملا
 :للوقي وهو هلزنم يف يدوهيلا

 )١( «ديوس نب ميهاربإ دنع هثيدح» :(ش) يفو «لصألا يفاذك .

 . ؟نعا :(ش) يف قفز

 .(ش) يف تسيل (9)
 .(154 2157 )١/ ةباصإلا «(314 /1) ديناسملا عماج 55٠(« /1) دسألا (4)
 . .«يرئابخلا رابجلا دبع نب هللا دبع دنع هثيدح» :(ش) يفو «لصألا يفاذك (0)



0 ّ 4 
 أمامتلا ليل] هسرعب تولخ ينم مالسإلاهرغ ثعشاأو

 أمازحلاةقحال ءادرج ىلع يسيواهبئارت ىلع تيبأ 1 8 5 ١)

 مائق ىلإنوضهنيمائف اهنم تالبرلا عماجم نأك

4 
 اح دا 2

 يزد نب

 "ينَهجلا ةثراح نب رككب ["75]

 (0[د دل ىبنلا هامس 0

2 

 انث « *”[يبالودلا دامح نب دمحأ نب دمحم رشب وبأ انثدح «(. . .) انثدح]

 هنأ يبأ "”ينثدح « ينهُجلا كلام نب ذفان نب كلام نب رشب نب نسحلا انث ءديوس نب قاحسإ

 ةيرس يف تنك :لاق ينهجللا ةثراح نب ركب ينثدح : لاق هدج نع هيبأ نع ثدحي هابأ عمس

 ذوعتف نيكرشملا نم لجر ىلع تلمحو «نوكرشملاو نحن انلتتقاف « هَ هللا لوسر اهثعب
 امو# : هيلإ هللا ىحوأف «يناصقأو ,بضفف هلع يبنلا كلذ غلبف «هتلتقف مالسإلاب ينم

 .يناندأو ينع ىضرف :لاقق 2197 : ءاسنلا] 4 اًنَطَح لإ انمؤم لتقي نأ نمؤمل َناَك

7 .: 2 2 20 

 02لبج نب ركب ["76]

 1 هم ع 00( 1
 . يبلكلا ورمع نب ثراحلا نب لئاو نب *!ةلبج نب ورمع دبع همسا ناكو

2 10 
 5 10 0 ل

 .(ش) يف وه تبثأ امو ؛«مامت ًاليل» : لصألا يف )١(

 . «ماجللاو ةنعألا درف ىلع» :(ش) يف ءاجو «لصألا يفاذك (؟)
 .(1517/1) ةباصإلا ,(1//711) ديناسملا عماج 54٠(« /1) دسألا (9)

 :(7//7117) فنصملا نع ًالقن ديناسملا عماج يفو «؛ريرب» :(ش) يفو ؛«ريدب» :لصألا يفاذك (:)
 بيبح نب ركب ةمجرت دنع يتآلا ثيدحلا ركذو (ش) يف هل مجرتي مل هنأب املع ءافيحصت هلعلو ««ةديربا

 . (ش) نم طقس هلعلو «لصألا يف ام فالخ ىلع «ةثراح نب ركب» يباحصلا مسا بتكي نأ نود ةيتآلا

 .«نع» :(ش) يف () . «ديوس نب قاحسإ نع هثيدح» :(ش) يفو «لصألا يف اذك (0)
 .(157/1) ةباصإلا «.(05 )١/ ديرجتلا «(529/1) ةباغلا دسأ (0)

 .هرخآ يف ةطوبرم ءاتب «ةلبج» : ةيتآلا رداصملا يفو ءطوطخملا يفاذكه (4)



 نب لهس نع ؛يراخبلا ورمع يبأ نب دمحم نع ؛«قاحسإ نبا انثدح 4

 نب ماشه ''انث :لاق «ناقاخ نب دمحم نع «يراخبلا دمحم نب هللا دبع نع «هيوذاش

 نع «ةيطع نب ىليل وبأو «يبلكلا ورمع نب ثراحلا انث « '"”[يبلكلا] بئاسلا نب دمحم

 :هل لاقي منص هل ناكو  لئاو نب ةلبج نب ورمع دبع لاق :الاق «ريرج نب ةرامع همع

 لبج نب ركب اي :ورمع دبعل لوقي اًوص انعمسف «هدنع ""نربعف :لاق  هنومظعي اوناكورتع

 . هلوطب '*'همالسإ ركذ مث ؟دمحم نوفرعت

 '”يفدحلا بيبح نب ركب ]
 69 ع َُ

 [ يراصنألا عيبر نب هللا دبع نب ركبو

 "”يعازخلا ءاَقرَو نب لْيَدُب [*"؟5]
 هو 5 5

 . يعازخلا نزام نب رماع نب يرج نب ةعيبر نب ىزعلا دبع نب ةعيبر نب ورمع نبا وهو

 « هللا دبع [ب ]1١1/ نونب هل ناكو « هَ يبنلا لبق تامو «همالسإ مدقت :

مجلاب رخآو «نيفصب دحاو لتق «ةملسو نامثعو «نمحرلا دبعو
 . هَع يبنلا هدالوأ كردأو ل

 ماشه انث «يرمعملا يلع نب نسحلا انث «دالخ نب '”فسوي نب دمحأ انثدح -

 )١( «بئاسلا نب دمحم نب ماشه هركذ نع» :(ش) يفو ءلصألا يفاذك .
 .(ش) نم :ةدايزلا (؟)

 .ةباصإلا يف اذكو «(ش) نم بيوصتلاو ««انرثعف# : لصألا يف (7)

 . (ركب مالسإل : (ش) ىفو 2« لصألا ىف اذك 2

 درو دقو ةقباسلا ةمجرتلا ىلع ةمجرتلا هذه مدق ثيح ؛ريخأتو ميدقت (ش) يفو «لصألا يف اذكه )0(

 دقو «ةمجرتلا هذه تحت (1178) مدقتملا ينهجلا ةثراح نب ركبب قلعتملا ثيدحلا دروأ ثيح أطخ اهيف

 300 )٠ مقر ىرخأ ةرم «اهدغب يتلاو ةمجرتلا هذه» لصألا يف ركذي فوسو «كلذ ىلع هيبنتلا قبس

 .انه امهل مقرن مل اذل 0

 51٠(. /1) ةباصإلا «(1/*177)دسألا ١51(« /؟) ريبكلا خيراتلا (1)

 ريسلاو 57١(« /0) دادغب خيرات : :رظناو ءدحاول امهالكو ءدالخ ني ركب وبأ : 02 يف 49

(1/). 



 «درص نب رارض انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انث
 ثراحلا َمأ نع «ناّبح نب ىبحي نب دمحم نع « جيرج نبا نع :الاق مالس نب بعصم انث
 لهأ ىلع قروأ لمج ىلع فوطي ءاقرو نب ليدب تأر اهنأ «ةعيبر يبأ نب شايع تنب
 لكأ مايأ اهنإف ؛مايألا هذه اوموصت نأ مكاهني كَم هللا لوسر نإ :لوسقي ىنمب لزانملا
 ظ . برشو

 نب دمحأ انث : لاق يرمعملا يلع نب نسحلا انث «دالخخ نب ركب وبأ انثدح - ١١

 ليدب هَ يبنلا رمأ :لاق سابع نبا نع «رانيد نب ورمع نع ؛ «حلاص نب لضفم انث «ليدب
 . برشو لكأ مايأ اهنإف ؛مايألا هذه اوموصت ال : قيرشتلا مايأ يف ىدانف «ءاقرو نبا

 نمحرلا دبع انث ءيرصملا يمرضحلا ىيحي نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١45
 ءاقرو نب ليدب نب ةملس نب هللا دبع نب رشب نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحم نبا
 نع ةملس هيبأ نع هللا دبع هيبأ نع رشب هيبأ نع نمحرلا دبع هيبأ نع دمحم يبأ ينثدح]
 "اي :لاقو «باتكلا اذه ءاقرو "نب ليدب] ىلإ عفد : : ةملس لاق '[ءاقرو نب ليا هيبأ
 نمحرلا هللا مسب :٠ مكيف مادام ريخب اولازت نلف «هب اوصوتساف هلي هلل يبنلا باتك اذه ينب

 دمحأ ينإف ءورمع ينب تاورسو .ءاقرو نب ليدب ىلإ هللا لوسر دمحم نم-
 نأو .مكبنج يف عضأ ملو مكلاب مثآ مل ينإف : دعب امأ- وه الإ هلإ ال يذلا هللا
 ل قو ليل نايف يله رك
 لإ ةكم نكاس ريغ هضرأب رجاه لو ؛يسفنل تذخأ م لثم مكنم رجاه نمل تلخأ دق
 الو يلبق نم نيفئاخ ريغ مكنإو ,تملس ذإ مكيف عضأ مل مل ينإ "”[و] اًجاحوأ ءارمتعم
 نم ىلع ارجاهو اعيابو ةذوه انباو ,ةثالع نب ةمقلع ملسأ دق هنإف - دعب امأ_ نيرصحم

 «(114100 ريبكلا يناربطلا مجعم يف كلذك وهو «(ش) نم تبثأو «لصألا نم طقس [] نيب ام )00
(55/0). . 

 .(ش) يف تسيل (؟)
 . لصألا نم طقس [ 1 نيبام (9)



 2 هر ةباحصلا ةفرعم

0 
 22 0 را

 نم انضعب نإو .هسفنل ذخأ ام لثم مكنم ''"[هعبتا] نمل ذخآو ,ةمركع ينب نم مهعبت

 .(مرحلاو لحلا يف ادبأ ضعب

 يبأ نب يلع طخ وه :نولوقي انخايشأ تعمس :لاق يبأ ينثدحو :دمحم وبأ لاق

 . هنع هللا ىضر بلاط

 ديعس نب ميهاربإ انث «ةيجان نب هللا دبع انث « "”نالع نب نسحلا انثدح 1١7

 نب ليدبل نبا نع «ةلبع يبأ نبا نع قاحسإ نب دمحم نع «ديعس نب ىيحي انث «يرهوجلا
 ىتح ةنارعجلاب نينح موي لاومألاو ايابسلا سبحي نأ هرمأ هلي هللا لوسر نأ هيبأ نع ءاقرو

5 
2 

. 3 

 يمطنخلا "[يراصنألا] ورمع نب يدب ["؟0]

 .ركذ اميف ةبحص هل ءراصنألا نم 0

 03 ت9 ل

 كلام نب ورمع انث ,هتسر نب هللا دبع نب دمحم انث «(. . .) انثدح] 64

 سيلخلا نع «زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع انث ءناميلس نب ليضفلا انث « "”[يبسارلا
 ىلع تضرع :لاق «يمطخلا ورمع نب ليدب اهدج نع «ةعرافلا همأ نع ءورمع نبا

 . ةكربلاب اهيف يل نذأف «ةيحلا ةيقر لَ هللا لوسر

 تو 5 تو
 53ج 5 5 . ا أ

 .«مهعبت» : يناربطلا يفو (ش) نم وه تبثأ امو ««هعبت» : لصألا يف )١(
 ىلع امهل فقأ ملو :تلق .«قارولا يلع نب نسا يلع وبأ» :(ش) يفو «لصألا يفاذك (؟)

 . ملعأ هللاو . ةمجرت
 .(ش) نم دايزلا (©

 )١5٠/١(. ةباصإلا ١7(« /؟) ديناسملا عماج 7١7(« /1) ةباغلا دسأ ع0

 . حضاو أطخ وهو ««رمع» : ىلإ دسألا يف تفحص :هيبنت
 :ثيدحلا ركذ نأ دعب لاق مث .«ناميلس نب ليضفلا دنع هثيدح» :(ش) يفو «لصألا يف اذك (4)

 . هب ليضفلا انث يبسارلا كلام نب ورمع انثدح «هتسز نب هللا دبع نب دمحم نع تربخأ



 "'نييرصملا يف هدادع بوسنم ريغ ,ليدب ["؟]

 . حابر نب يلع هنع ىور]

 نمحرلا دبع انث «دهف نب ميهاربإ انث «سنوي نب دمحم نب دمحم نع هانثدح 0

 نع هيبأ نع يمخللا ''[حابر نب يلع نب ىسوم انث «دعس نب نيدشر انث «لالخلا رحب نبا
 رحب نب نمحرلا دبع هب درفت «بيرغ] .نيفخلا ىلع حسم ُهّتْيَي يبنلا تيأر: ليدب
 . ””[لالخلا

1 
0 ٍِ 

4 
 9 ل 7 :

 (”ةيرام نب ليدب ["؟9]

 . سابع نباو ةعادو نب '”بلطملا هنع ىور « صاعلا نب ورمع ىلوم

 انث «يرودلا رمع وبأ انث «جرف نب دمحأ انث «يرقملا دمحأ نب ميهاربإ انثدح 57

 نب ليدب مهعم جرخو «يرادلا سوأ نب ميمتو «ءادب نب يدع : اراجت رفن ةثالث جرخ : لاق

 ناكو «ليدب ضرم «ماشلا اومدق اذإ ىتح ءاّملسم ناكو - ص اعلا نب ورمع ىلوم  ةيرام

 املف .هقلاوج يف هحرط مث هرسفو ءهعم ام عيمج '''اهيف ةفيحص يف اًباتك بتكف ءاملسم

 اعجر اذإ هعاتم اعفدي نأ امهرمأف «نيينارصنلا يدع ىلإو « ميم ىلإ ىصوأ هضرم دتشا

 ءةضف نم هيف ناك ءانإ هنم "”اذخأو هاشتفف «هعاتم اضبقف «ليدب تامو :لاق «هلهأ ىلإ

 ىلإ عاتملا اعفدف ةنيدملا امدقف افرصناف «بهذلاب هوم لاقثم ةئامثالث هيف بهذلاب شوقنم

 ءانإلا اهيفو «هعاتم نم اهيف ناك ام ةيمست اهيف ةفيحصلا اودجوف عاتملا اوشتفف «تيبلا لهأ

 )١51/1(. ةباصإلا )١/ 5 257١(« دسألا «(770 )١/ باعيتسالا )١(

 . «ليدب نع هيبأ نع حابر نب يلع نب ىسوم نع دعس نب نيدشر : هثيدح ىورل :(ش) يف قفز

 .(ش) يف تسيل (؟)
 )5( الأسد)75١7/1(« ديرجتلا )١/ 50(« ةباصإلا )١/١5(.

 .«بلطم» :(ش) يف (5)

 .(ش) :نم وه تبثأ امو ««هيف» :لصألا يف )١(
 .(ش) نم وه تبثأ امو .«ذخأو» : لصألا يف (0)



 اهيأ اي» : تلزنف هل كلذ اوركذف هنِلَع هللا لوسر ىلإ امهوعفرف «بهألاب هومملا ةضفلا

 1١١5[. :ةدئاملا] ةيآلا ©... مكنيب ةداهش اونمآ نيذّلا

 ("”ديرب :لاقف «يبلكلا نع قاحسإ نب دمحم هاور #

 (”[دمحأ نبل نسحلا انث ؛نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأهانثالح 1 1/

 ةداهش :  ةيآلا هذه يف ىتأ هنأ «يرادلا ميمت نع «سابع نبا نع «ىن 0

 .ءادب نب يدع ريغو يريغ "اياهنم] سانلا رب :لاق 4 توملا مكدع أ رضح اذإ مكيب

 نم م ميرم يبأ نب ديرب : مهس ينبل ىلوم انيلع م ةضف اج هعم ةراجتب نب دي :هل لاقي « دق :لاقف
 . !ةصقلا هذه ركذف

 1 / 0 25 ا :

 "”ىملُس يبأ نب ريهز نب ريجب 71
 و 8ع

 نب ثراحملا نب ب طرق نب حابر نب ةعيبر : ىملس يبأ مس او «ريهز نب بعك وخأ 6

 ىور «ةبحص هيخأللو هل .ةيزم نب نامدع نب مطل نب ملم نب روم نب امامك نب ةزاس

 رفعج وبأ انث ؛ ينارتكلا بيعش وبأ ان نسل يدمحأ نيدمسم الح ١7١8

 ب صك ةيضأ لإ لس أ نب ريهز نب يجب بنك فئاطلا نم فاستم "[ةيدل]

 هنأو «هيذؤيو هرجهي ناك "'[نمم ةكب] الجر لتق هلع هللا لوسرإ نأ هربخي ريهز

 .«ميرم يبأ نب ليدب» :(ش) يفو ءلصألا يفاذك )١(
 .(ش) يف تسيل (0)

 .(ش) يف تسيل (9)

 .(178/1) ةباصإلا )1//١1917(. دسألا )١/*77(, باعيتسالا (5)
 .«امل» :(ش) يفو 2«لصألا يفاذك (5)

 .(ش) نماطقس [ ] نيب ام 69

 يناربطلل ريبكلا مجعملا نم تبثأ امو «(ش) يف هفورح ضعب ضايبو « لصألا يف [ ]نيب ام (90
 .(ا١/ال/19)



 .هجو لك يف "''اوبره دق بهو يبأ نب ةريبهو "”يرعبزلا نبا شيرق ءارعش نم ("'يقب

 نإو ءاّبئات ءاج ادحأ لتقي ال هنإف هلم هللا لوسر ىلإ رطف ةجاح كسفن يف كل تناك نإف

 « هلع هللا لوسر نم اهيف لان اًنايبأ لاق بعك ناك دقو « «كتاجن ىلإ ئاف لعفت مل تنأ

 يف ناك نم هب فجرأو ءهسفن ىلع قفشأو «ضرألا هب تقاض باتكلا اًبعك غلب املف

 حدتمي يتلا هتديصق لاق ادب ءيش نم دجي مل املف «لوتقم وه :اولاق «هودع نم هرضاح

 ةنيدملا مدق ىتح جرخ مث «هدنع نم هب ةاشولا فاجرإو هفوخ ركذو « هلي هللا لوسر اهيف

 هلع هللا لوسر ىلإ هب ادغف - يل ركذ امك  ةنيهج نم ةفرعم هنيبو هنيب تناك لجر ىلع لزنف
 ءهّللا لوسر اذه :لاقف « هيَ هللا لوسر ىلإ هل راشأ مث ءسانلا عم ىلصف «حبصلا ىلص نيح

 ناكو ءهدي يف هدي عضو ىتح هني هللا لوسر ىلإ ماق هنأ يل ركذف «هنمأتساف !هيلإ مقف

 اًبئات كنم نمأتسيل ءاج ريهز نب بعك نإ « هللا لوسر اي :لاقف «هفرعي ال هيي هللا لوسر
 اي] :لاق .«معن» : هلي هللا لوسر لاقف ؟هب كتئج انأ نإ هنم لباق تنأ لهف ءاّملسم

 . ريهز نب بعك انأ ””[هللا لوسر

 نم لجر هيلع بثو :لاق ةداتق نب رمع نب مصاع ينثدحف :قاحسإ نبالاق

 لَو هللا لوسر لاقف !هقنع برضأ هللا ودعو «ينعد هللا لوسر اي : لاقف ءراصنألا

 هب عنص امب راصنألا نم يحلا اذه ىلع بضغف ««اًعزان اًبئات ءاج دق هنإف ,كنع هعدر

 لاقف «ريخب الإ نيرجاهملا نم لجر ملكتي مل هنإف : ''"لاقو مهبحاص [ب/ 13

 : اهيف لاق امم ناكو « هِي هللا لوسر ىلع مدق نيح اهلاق يتلا هتديصق

 لوتقمل ىملس يبأ نباايكنإ مهلوقواهيبنجب ةاشولا يشمت

 لوغشم كنع ينإ كتيفلأ ال هلمآ تنك قيدص لكلاقو

 .أطخ وهو «(يفن» : (ش) يفو ءلصألا يفاذك )١(

 يناربطلل «ريبكلا» يف امل اًقفاوم تبئأ امو «(«دارعبزلا» : (ش) يفو ««ءاربعزلا# : لصألا يف عهز

 . 2085 /7) مكاحلل كردتسملا اذك و 21777 /15)

 .أطخ وهو ««اوبه» :(ش) يفو ءلصألا يفاذك ()
 .(ش) نم تبثأ امو ءأطخ وه و ««كيئاجن» : لصألا يف (5)
 . (ش) ىف تسيل ةدايزلا (5)
 .«هنأ كاذو» :(ش) يفو ءلصألا يفاذك (3)



 رككو_ 57 ش ةباحصلا ةفرعم
 تن

 لوعفم نمحرلاردق ام لكف مكلابأ ال يقيرط اولحل :تلقف

 لومحم '”'ءابدح ةلآ ىلعاموي 2هتمالس تلاط نإو ىثنأ نبا لك

 لومأمهللالوسردنعوفعلاو 2يندعوأ هللا لوسر نأ تكبن

 ليصفتو ظيعاوم هيف ''”ناقرغلا ةلفان كاطعأ يذلا كاده الهم

 ليواقألا يف ترثك ولو بنذأ ملو ةاشولا لاوقأب ينذحخأت ال

 لولسمهللافويس نمدنهم 2 هبءاضتسي رونل لوسرلا نإ
 اولوزاوملسأاملةكم نطبب مهلئاق لاق شيرق نم ةبصع يف

 ليزاعم ليمالوءاقللادنع 2-فشك الو ساكنإ لازامف اولاز

 ليبانتلادوسلادرعاذإب رض «هبقعي رهزلا لامج يشم نوشمي
 ليبارس اجيهلا يف دواد جسن نم مهسوبل لاطبأ نينارسعلا مش

 لودجم ءاعفقلا قلح اهنأك قلح اهل تكش دق غباوس ضيب

 اوليننإعيزاجماوسيلو موق مهحامر تلان نإ حيرافم اوسيل

 ليلهت تومل ضايح نعمهلامو مهروحن يفالإ نعطلا عقيال

 امتإو «ليبانتلا دوسلا :لاق املف ةداتق نب رمع نب مصاع ينثدحف : قاحسإ نبا لاق

 باحصأ نم شيرق نم نيرجاهملا صخو ءعنص مهبحاص ناك امب راصنألا رشعم ديري

 ركذيو ءراصنألا حدمب ملسأ نأ دعب لاقف راصنألا هيلع تبضغ هتحذم هَ هللا لوسر

 : ![لضفلاو] نميلا يف مهعضومو 3 هلي هللا لوسر "عم مهءالب

 )١( ؟ءايدحلا» :(ش) يفو «ءلصألا يفاذك .

 .(ش) نم وه تبثأ امو ««ناقرف» : لصألا ىف (؟)
 .«مهمصعيلا : يناربطلا يفو « ؟مهضعبلا :(ش) يفو «لصألا يف اذك فرقز

 .«دنعا :(ش) يفو «لصألا يفاذك (5)
 2 .(ش) نم ةدايزلا (0)



 راصتنألا ''يحلاص نم بنقم يف لزيالفةايحلامرك هرس نم

 رابجحلاةنتفو جايهلا موي مهيبنل مهسوفن نيلذابلا

 راطخلاانقلابو يفر شملاب 2مهضايحأ نع سانلا نيبراضلاو

 راصيإلا ةليلك ريغ رمجلاك ا اا نيعأب نيرظانلاو

 رافكلا نم اولتق نمءامدب مهل كسن مهنأك نورهطتي

 راستمي "”يذلا ينقدصلمهيف هلك يملع ماوقألاملعيول

 نب ميهاربإ انث «يدجلا دقرف نب ديعس نب دمحأ انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح 48 ١

 يبأ نب ريهز نب بعك نب نمحرلا دبع نب ةبيقرلا يذ نب جاجح انث «يمازحلا رذنملا
 فازعلا قربأ ايتأ ىتح ريهز انبا ريجبو بعك جرخ :لاق هدج نع ءهيبأ نع «ىملس
 ينعي  لجرلا اذه ينآ ىتح ناكملا اذه يف انمنغ يف تبثا :بعكل ريجب لاقف :""[لاق]

 هيلع ضرعف هِيَ يبنلاءاجف «ريجب جرخو بعك تبثف :لاق «لوقي ام عمسأف  ُهِْكَع يبنلا

 :لاقف اًبعك كلذ غلبف « '””ملسأف «مالسإلا

 ءايركز وبأ رمع نب ىيحي انث ,مصاع يبأ نبا نع هانثدح] ةصقلاو تايبألا ركذف

 . ””[هب رذنملا نب ميهاربإ انث «حيرج هبقلو
 كم خب
 دن ابنت انذق

5 
7 

 .يناربطلا يف امل قفاوم لصألا يف امو ««حلاص نم» :(ش) يف )١(
 . «ىراسأ يذلا» :يناربطلا يفو «(«ش) نم تبثأ امو ««يدل» : لصألا يف (؟)
 .(ش) يف تسيل ()
 .(ش) نم وه تبثأ امو ««ملسأو» : لصألا يف (4)
 .(ش) يف تسيل (4)



 (0) ع
 يئاطلا رجب نب ريجُب "7

 . "![ةمود] رديكأ ةصق يف ركذ هل ل

 رفعجوبأ انث «ينارحلا بيعش وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثئدح

 دلاخ اعد ُهَِكَع هللا لوسر نإ مث :لاق قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «يليفنلا

 ناك «ةدنك نم لجر كلملا دبع نب رديكأ وهو لدنجلا ةمود رديكأ ىلإ هثعبف «ديلولا نبا

 .«رقبلا ديصي هدجتس كنإ» :دلاخل ُهَّلكَي هللا لوسر لاقف ءاّينارصن ناكو اهيلع اًكلم

 لهأ نم بكر يف هيقلف ةرمقم ةليل يهو نيعلا رظنمب هنصح نم ناك اذإ ىتح «دلا جرخف

 هحاصو همد هل نقحف هي هللا لوسر ىلع رديكأب "”هدقو ءاّنَسح هاخأ لتقو هذخأف «هتيب

 هل لاقي ئبط نم [أ/7١١ /1] لجر لاقف «هتيرق ىلإ عجرف هليبس ىّلخ مث «ةيزجلا ىلع

 ةليللا كلت رقبلا اديصي هدجتس كنإ :دلاخ هيي هللا لوسر لوق ركذف ؛ةرجب نب ريجب

 :لاقف ُهْنَِع اء هللا لوسر لوق قيدصتل هجرختسا ىتح

 داه لك يدهيهللا اذنك  ًاليلتارقبلا قئاس كرابت

 داهججلابانرمأدق انإف >١كوبت يذ نع ادئاح كينمف

 رخص نب ةرم نب كراعملا نب خامشلا :همساو « "”يئاطلا يديفلا كراعملا وبأ هاور *

 يف تنك :لاق ةرجب نب ريجب هيبأ نع «يدج نع يبأ ينثدح :لاق ةرجب نب ريجب نبا

 .هوحن ركذف رديكألا ىلإ هّْْكَم يبنلا هثعب نيح ديلولا نب دلاخ شيج

 مساقلا نب عماج انث . عماج نب ميهاربإ نب دمحأ انث .قاحسإ نبا انثدح] 0١

 )١( 21ا1//9) ةباصإلا «(1957/1) دسألا ,(1/*7) باعيتسالا 8"١17(.

 . (ش) يف تسيل ()

 قفاوملا باوصلا وه تبثأ امو «نيونتلا نودب «ناسح» : (ش) يفو «ميملا طقسب «دقو» : لصألا يف فرق

 .قايسلل
 . (ش) نم باوصلاو «(«ديعي» : لصألا ىف تفرحت (4)

 . «يديفلا» ىلع «يئاطلا» مدق :(ش) يف 2(



 م خام نخاع
 انا ميا خ7

 "”ريجب يبأ نب مريجب [ "7]

 .ةياور هل فرعيالو , "”اردب هلي يبنلا عم دهش ال

 ينب نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا

 "هللا دبع نب بيصخلا نب ةديرُب ["#]

 نب ثراحلا نب نزام نب مهس نب يدع نب حازر نب دعس نب جرعألا نب ثراحلا نبا

 «ناساس وبأ :ليقو «لهسوبأ :ليقو « هللا دبع ابأ ىنكي «ىصفأ نب ملسأ نب نامالس

 ماقأو ملسأف ءارجاهم ميمغلاب هليَم يبنلا هب رمف « '*”ملسي نأ لبق رماع همسا ناك :لاقيو

 . ارجاهم '"ةنيدملاب ُهْنَي يبنلا ىلع مدق مث ءدحأو ردب ىضم ىتح هموق يف

 نفدو «تام ىتح ورم نطوتساو ءاّيزاغ ناسارخ ىلإ لقتنا مث «ةرصبلا نكس ت

 ٠ .ةيواعم نب ديزي ةيالو يف ورم ةربقم نيصجلاب

 . "ةوزغ ةرشع '"”فيز هِيَ هللا لوسر عم ازغ

 .(ش) يف تسيل )١(
 .(178/1) ةباصإلا )١9757/1( دسألا ,(577 )1١/ باعيتسالا : يسبعلا وه (؟)
 . اًدحأو ًردب دهش هنأ» : ةباغلا دسأ يف ةرفإ

 )١57/1(. ةباصإلا «(575 )١/ بيذهتلا «(09/1١5)دسألا ١5١(« /؟) ريبكلا خيراتلا (5)
 . عراضملا ىلع لخدت «نأ» نأل ؛ هتبثأ ام باوصلا و «يضاملا لعفلاب «ملسأ» لصألاب (6)

 .(ش) نم تبثأ امو ««ةنيدملا» : لصألا يف ()
 . «ةعضب» :(ش) يف (0)

 .«ةازغ» :(نش) يف (8)



 ري 2١ ةباحصلا ةفرعم

 نيتنثا ةنس ناسارخب] ةباحصلا نم تام نم رخآ "'”[وه]و ,مهقباسو قرشملا لهأ دئاق

]200 
 . روسو

 . يبعشلاو « سواطو ءةملس "”وبأو « سابع نبا : هنع ىور

 انث .قاحسإ نب دمحم انث «لضفلا نب دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح 76

 نب هللا دبع انث «دلاخ نب ذاعم انث « "”نيسحلا وبأ لتاقم نب دمحم انث «ليعامسإ نب دمحم

رب نب هللا دبع تعمس :لاق ''”[ورم لهأ نم] يملّسلا ملسم
 ورمي يدلاو تام :لوقي ةدي

 .ديزي ةفالخ يف تام :لاقيو «ةمايقلا موي قرشملا لهأ دئاق وهو «نيصجاب هربقو

ث «بويأ نب رمع انث «ديمح نب دمحم انثدح .-4
 انث « ىسيع نب ليعامسإ ان

 :لاق هيبأ نع «ةديرب نب هللا دبع نع «ملسم نب هللا دبع نع «ةيطع نب لضفلا نب دمحم

 .(ةمايقلا

 . هوحن ملسم نب هللا دبع نع «دلاخ نب ذاعم نع « لتاقم نب دمحم هاورو *

 : هديناسم نمو ©

 انث «نيكد نب لضفلا انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 6

 توزغ :لاق *ةديرب نع «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «مكحلا نع «ةينغ يبأ نبا

 هتصقنتف اًيلع تركذف هلي هللا لوسر ىلع تمدقف «ةوفج هنم تيأرف نميلا ىلإ يلع عم

 (! ؟مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ تسلأ ةديرُب ايد :لاقو «ريغتي ُهّنلَي هللا لوسر هجو تيأرف

 .(هالوم يلعف هالوم تنك نم» :لاق « هللا لوسر اي ىلب :تلق

 )١( (ش) نم ةدايزلا .

 .«يبأ» :(ش) ىف (0)

 .«نسحلا وبأ» :لصألا يف (0)
 .(ش) يف تسيل (4)
 . حضاو أطخ وهو ««ةديرب نبا» :(ش) يف (0)



 هلثم '”[نيكد نب] لضفلا نع ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور *
 , ؟9[لينح نب] دمحأ نب هللا دبع انث كلام نب رفعج نب دمحأ انثدح 57

 هيبأ نع «ةديرب نب هللا دبع نع .فوجنم نب ديوس نب يلع انث «حور انث «يبأ ينثدح
 حور لاقو «سمُخلا مسقيل ديلولا [ب ]٠١7/1/ نب دلاخ ىلإ هَ هللا لوسر ثعب :لاق
 ىرت الأ : ةديربل دلاخ لاقف :لاق ءرطقي هسأرو يلع حبصأف : لاق .سمخلا ضبقيل :ةرم
 «7تنكف :لاق «يلع عنص امب هتربخأ هي يبنلا ىلإ تعجر املف :لاق ؟اذه '''عنصيام
 ٠ :لاق «معن :تلق :لاق (؟اًيلع ضغبتأ ,ةديرُب اي» :لاقف :'[لاق] ءايلع ضغبأ
 .(كلذ نم رثكأ سمخلا يف هل نإف هبحأف :ةرم حور لاقو -هضغبت

 «نيول انث ءرصن نب ىيحي نب مساقلا انث .لاسعلا دمحأ وبأ يضاقلا هانثدح 61
 هع يبلا نأ] هيأ نع ءةديرُب نبل نع «فوجنم نب يونس نب يلع نع ؛ءاربلا رشمس وب

 وحن '')[ ركذف اًيلع ثعب

 ميهاربإ نب ملسمو ريصن نب جاجح انث «ملسم وبأ انث يباطخلا قوراف انثدح 8

 ةوزغ يف ةديرب عم انك : : لاق حيلما بأ نع «ةبالق يبأ نع « ىبحي أبن ماشم ا : لاك
 .«هلمع طبح رصعلا ةالص كرت نم» : لاق هلي بع يبنلا نإف ؛رصعلا ةالصب اورّدكب : لاقف

 نب زيزعلا دبع انث :لاق ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث دالخخ نب ركب وبأ انئدح 104
 ام» : هَ هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع «ةديرب نب هللا دبع انث ءرجاهملا نب , ريشب انث «نابأ

 .«نامجرت الو باجح هنيبو هنيب سيل نيملاعلا بر هلأسيس الإ دحأ نم مكنم

 يبأ نب ثراحلا انث ؛ دلخم نب يلع نب دمحأ نب دمحم : هللا دبع وبأ انثدح <

 :لاق هيبأ نع «ةديرب نب هللا دبع انث «رجاهملا نب , ريشب انث «نابأ نب زيزعلا دبع انث ,ةماسأ

 بهوو ةلغبلا بكري ناكف «نيتيراجو فابهش ةلغب هيلي هللا لوسر ىلإ طبقلا ريمأ ىدهأ

 .(ش) نم ةدايزلا ()

 .«عنصي ام ىلإ ىرت الأ) :(ش) يف (5)

 .«تنك١ :(ش) يف (9

 . (ش) يف سيل [ ]1 نيبام (5)

 . ثيدحلا اذه ىلع ينآلا )1١57( ثيدحلا مدق (ش) يف )0(



 . هلع يبنلا نبا هل تدلوف ىرخألا ىرستو «تباث نب ناسحل نيتيراجلا ىدحإ

 هللا ديبع ان "”[قرزألا] جرفلا نب دمحم ان « "رحب وبأ نسحلا نب دمحم انثدح 0١

 :لاق هيبأ نع «ةديرب نبا نع « هللا دبع نب ريجح نع «حلاص نب مهلد انث «ىسوم نبا

 .امهيلع حسمو ءامهسبلف نيدوسأ نيجذاس نيفخ هِي هللا لوسر ىلإ يشاجنلا ىدهأ

 نب دالخ انث «ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم "”انثئلح .- 7

 تعمس : لاق هيبأ نع ''”[ثدحي] ةديرب نب هللا دبع تعمس «رجاهملا نب ريشب انث ”ىيحي

 .«ملسم لك حور اهيف ضبقي «ةدراب ةبيط حير ثعبُت ةنس ةئام سأر» : لوقي هع هللا يبن

 «ثراحلا نب ىلعي نب ىيحي انث «غئاصلا رفعج انث ءرفعج نب دمحم انثدح ١١7

 : لاق هيبأ نع «ةديرب نب ناميلس نع «دثرم نب ةمقلع نع « عماج نب ناليغ نع « يبأ انث

 عجرا ! كححيو» :لاق «ينرهط هللا لوسر اي :لاقف هي هللا لوسر ىلإ كلام نب زعام ءاج

 «ينرهط هللا لوسر اي :لاقف ءاج مث «ديعب ريغ عجرف :لاق ««هيلإ بتو هللا رفغتساو

 : لاقف ديعب ريغ عجرف :لاق «هيلإ بتو هللا رفغتساف عجرا كحيو» : هيَ يبنلا لاقف

 ممف» : ُهّيَط يبنلا هل لاق ةعبارلا تناك اذإ ىتح كلذ لثم لاقف ينرهط هللا لوسر اي

 «نونجمب سيل هنأ ربخأف (؟نودج هبأ» : هلع يبنلا "”لأسف ءانزلا نم :لاق (؟ كرهطأ

 : هكَع يبنلا لاقف ءرمخ حير هنم دجي ملف ههكنتساف لجر ماقف (ارمخ برشيأ» :لاقف

 كله دقل : ةقرف لوقت «نيقيرف هيف سانلا ناكف «مجرف هب رمأف «معن :لاق (؟ تنأ بّيثأ»

 ةبوت نم لضفأ ةبوتأ :لوقي لئاقو «هتئيطخ هب تطاحأ دقل «هلمع أوسأ ىلع زعام

 اوثبلف :لاق «ةراجحلاب ينلتقا :لاقف هدي يف هدي عضوف هيَ هللا لوسر ىلإ ءاج ذإ ؟زعام

 .«نسحلا نب دمحم رحب وبأ» :(ش) يف )١(

 .(ش) نم ةدايزلا (0)

 . هيقباس ىلع ثيدحلا اذه مدق (ش) يف ()
 . ؛رحبا# : لصألا يف ءاجو «(ش) نم وه تبئأ ام (5)
 .«لاقف» :(ش) يفو «لصألا يف اذك (5)



 : لاق مث سلج مث ملسف «سولج مهو ُهَّتلَع يبنلا "'ىلإ ءاج مث '''ةثالث وأ نيموي كلذب
 هللا لوسر لاقف :لاق «كلام نب زعامل هللا رفغي :اولاقف :لاق «كلام نب زعامل اورفغتسا
 نم دماغ نم ةأرما هتءاج مث :لاق ؛«اهتعسول ةمأ نيب تمتمق ول ةبوت بات دقل» : هلك

 ««هيلإ يبوتو هللا يرفغتساف يعجرا ! كحيو» :لاق «ينرهط هللا لوسر اي :تلاقف دزألا

 اهنإ :تلاق (؟كاذ امو» :لاق ؟كلام نب زعام تددر امك يندرت نأ ديرت كّلعل :تلاقف

 يعضت ىتح كمجرنال اذإ» :لاق ءمعن :تلاق (؟ تنأ بّيثأ» : "”لاقف ءانزلا نم ىلبح

 دق :لاقف ُهْنْيَع يبنلا ىتأف «تعضو ىتح راصنألا نم لجر اهلفكف :لاق .«كنطب يفام

 (هعضرت نم هل سيل اًريغص اهدلو عدنو اهمجرنال اذِإ) :لاق «ةيدماغلا تعضو
 ا 5 ع يف عع

 . اهمجرف هللا يبن اي هعاضر يلإ :لاقف راصنألا نم لجر ماقف [أ ]1/ 7١١5

 انثدح « مشاه نب ميهاربإ انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم :يلع وبأ انثدح 5

 نب ناميلس نع «دئرم نب ةمقلع نع «ةبعش انث «ةرامع نب يمرح انث «ةرعرع نب ميهاربإ

 : هَ يبنلا هل لاقف ةالصلا تيقاوم نع هلأسف هّتكَم يبنلا ىتأ ًالجر نأ هيبأ نع «ةديرب

 هرمأ مث ءرجفلا علط '؟”نيح حبصلا ىلصو «سّلغب نذأف الالب رمأف (ةالصلا انعم دهشا»

 مث «ةعفترم سمشلاو رصعلاب هرمأ مث ءامسلا نطب نع سمشلا ””تلاز ''”نيح رهظلاب

 رونف دغلا هرمأ مث «قفشلا عقو نيح ءاشعلاب هرمأ مث «سمشلا تبجو نيح برغم اب هرمأ

 «ةرفص اهطلاخت مل ةيقن ءاضيب سمشلاو رصعلاب هرمأ مث «دربأف رهظلاب هرمأ مث .حبصلاب

 كش هفصن وأ ليللا ثلث باهذ دنع ءاشعلاب هرمأ مث «قفشلا عقي نأ لبق برغملاب هرمأ مث

 حيحص ثيدح اذه «تقو تيأر ام نيب ام :؟لئاسلا نيأ» :لاق حبصأ املف- يمرح

 زابكلا مالعألا هب ثدح «ةبعش نع يمرح ثيدح نم هباتك يف ملسم هجرخأ '”[زيزع]

 )١( «اًنالث وأ» : لصألا يف .
 . ؟مهيلإلا :اهلعلو خسنلاب اذكه قفز

 .«لاق» :(ش) يف (9)
 . «ىتح» :(ش) ىف 2

 .«تغاز» :(ش) يف 2(

 .(ش) يف تسيل [ 1نيبام (1)



 . 200 . . 0 عاام 00( /
 نع ينيدملا نب يلع ' "نع يزارلا تارفلا نب دمحأ دوعسم وبأ هب ثّدح « '[يمرح نع]

 فرق
 يمرخ

 انث «يلع نب مصاع انث ءصفح نب رمع انث ,.نسحلا نب بيبح انثدح .60

 هلع يبلا لأس الجر نأ «هيبأ نع «ةديرب نب ناميلس نع «دئرم نب ةمقلع نع «يدوعسملا

 بكرت ءاشت الف ةنجلا هللا كلخدي نإ» :لاق ؟ليخ ةنجلا يف له هللا لوسر اي :لاقف

 : لاقف رخآ لجر ءاجف ««تئش ثيح ةدجلا يف كب ريطي ءارمح ةتوقاي نم سرف ىلع

 هللا كلخدي نإ» : لاق هبحاصل لاق يذلا لثم هل لقي ملف ؟لبإ ةنجلا يف له هللا لوسراي

 .(كنيع تّذلو ,كسفن تهتشا ام اهيف كل نكي ,ةنجلا

 نب ىسوم انث « يطافسألا لضفلا نب ؟*”سابعلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح . 5

 نع ةديرب نب ناميلس نع «دئرم نب ةمقلع انث «ةقدصلا بحاص هللا دبع وبأ انث «ليعامسإ

 «ءاضمرلا يف نطبل ارهظ بلقتي لجر ىلع ىتأ ذإ هل ريسم يف هتيم يبنلا امديب :لاق هيبأ

 تاذ ىضق املف ؟ةنجلا يلخدت نأ نيجرتو ءراهنلاب لطابو «ليللاب مون سفن اي :لوقيو

 مهللا :لاق « هللا كمحري انل هللا عدا :انلق ءمكوخأ مكنود :لاقف « ؟"لانيلإ لبقأ هسفن

 :انلق «مهداز ىوقتلا لعجا مهللا : "لاق ءاندز : ؟"انلق .مهرمأ ىدهلا ىلع عمجا

 . مهبآم ةنجلا لعجا مهللا :لاقف .(هقفو مهللا مهدز» : هلع يبنلا لاقف اندز

 نم رفظملا نب دمحم هاقتناو  يعيبسلا] حلاص نب دمحأ نب نسحلا انثدح 17

 نب فسوي انث «ناورم نب ىسوم انث «يقرلا ناطقلا هللا دبع نب نيسحلا انث ”[.هلصأ

 .(ش) يف تسيل )١(
 )١( «ينيدملا نب نب يلعو» :(ش) ىفو ءلصألا ىفاذك .

 )( ملسم هجرخأ ثيدحلا )09092708/9. 000
 ) )5.«سابع» : لصألا ىف

 . «انيلع" :(ش) ىفو ءلصألا ىفاذك (5)
 ".«انلقف» :(ش) ىف 9©6]

 .«لاقف» :(ش) يف (0)
 . (ش) نم ةدايزلا



 :لاق هيبأ نع «ةديرب نب ناميلس نع «دئرم نب ةمقلع نع ءمسقم نب نامثع نع «قرغلا

 . "7(يف هتبيصم ركذيلف ةبيصمب بيصأ نم» : هلع هللا لوسر لاق

 انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « "7[بساحلا] هللا دبع نب دمحم انثدح 4 ١

 يبأ نب ىيحي نع ,يعازوألا نع «يقشمدلا فسوي نب '”'ديزي انث ءيرعشألا لالب وبأ
 راهنلاب ةءارقلاب رهج نم» : هلي هللا لوسر لاق : لاق ةديرب نع «ةملس يبأ نع « ريثك

 .(رعبلاب هومجراف .

 دم د

 )نيرو نب هللا دبع نب رب :لاقيو ©[هللا دبع نب ] رّيَرُب "1
 ميت وخأ «يرادلا دنه وبأ رادلا نب يدع نب ”عاّرَد نب ةعيبر نب ثّيَمع نبا

 ىللا دبع هلم ىبنلا همس «دنه وبأ : ىنيدملا هللا دبع نب يلع لاقو ءلوحكم :هنع ىور

 207 عا[
 .  ميمتوخاوهو

 نمحرلا دبع وبأ انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح. 6
 لوحكم ينثدح [ب / ١ /1] :لاق دايز نب ديمح رخص يبأ نع «ةويح انث «ئرقملا
 هيخأب ماق نم» :لوقي هلع هللا لوسر تعمس :لوقي يزادلا دنه ابأ تعمس ”[:لاق]

 .(عّمسو ةمايقلا موي هب هللا ءار اير

 )١( (ش) نم هانتبثأ امو «يب هتبيصمب» : لصألا يف .
 . (ش) نم ةدايزلا ()

 .«ليدب» :(ش) يفو «لصألا يف اذك (*)
 . (ش) نم ةدايزلا (5)
 )١53/1(. ةباصإلا ,«(75 /") تاقثلا «(11/1١5)دسألا «(57114 )١/ باعيتسالا )02(
 . ةقباسلا رداصملاو (ش) يف امك تبثأ امو «لاذلاب «عارذ» : لصألا يف ()
 يراخبلا هيف طلغ امب اذهو» :لاقف «ريثألا نبا هرقأو «ربلا دبع نبا هضراعو «يراخبلا هركذ اذكهو (0)

 وه عمتجي امنإو دنه يبأل خأب سيل اًميمت نأ كلذو «بسنلاب ملعلا لهأ دنع هب ءافخ ال اًطلغ
 . يدع نب عارد يف دنه وبأو

 . (ش) نم ةدايزلا (0)



 00[ لبنح نب] دمحأو © [ةيرهار نب] قاحسإو ؛ينيدلا يلع "7[ةمئألا] هب ثّدح
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 انني جي ل

 "'ةريرهوبأ ريرب 6]
ريره يبأ مسأ :لاق «زيزعلا دبع نب ديعس نع «دمحم نب ناورم هامس

 ملو «ريرب ة

لتخاو «ريرب دنه يبأ مسا لوقي نأ دارأ مهو وه امنإ] هيلع عباتي
 ("”[ةريره يبأ مسا يف ف

 93و 1 انني ءاء 2 نام

 ””يحاطلا دسأ نب حريب [( ""5)]

 .هري ملو هتافو كردأف «مالسلا هيلع يبنلا ىلإ رجاه ت

 .ديبل وبأ رابز نب ةزامل : هنع ىور *

 انث «نوراه نب ديزي انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح.

 ءارجاهم ةيحاط نم لجر جرخ :لاق ديبل يبأ نع «تيرخلا نب ريبزلا نع « مزاح نب ريرج

 نب] رمع هآرف :لاق «مايأب هلي هللا لوسر ةافو دعب ةنيدملا مدقف ءدسأ نب حرْيَب :هل لاقي

 لهأ نم :لاق «نامع لهأ نم انأ :لاق ؟تنأ نم :هل لاقف «بيرغ هنأ ملعف ''”[باطخلا

 تعمس يتلا ضرألا لهأ نم اذه :لاقف ءركب يبأ ىلع هلخدأف معن :لاق ؟نامع

 اهب ,رحبلا اهيتبنجب حضني ,نامع اهل لاقي اًضرأ ملعأل ينإ» :لوقي هني هللا لوسر

 .«رجح الو '””[مهسب]] هومر ام “'[هللا لوسر] مهاتأ ول برعلا نم يح

 . جام ى؛
 ني ني 3

 .همسأ يف فلتخاو» : هلوق ىلع رصتقا لصألا يفو «(ش) نم ةدايزلا )١(

 1 )١53/1(. ةباصإلا «(717/1) ةباغلا دسأ (؟)

 ١119/0(. /1) ةباصإلا «(554/1) دسألا )7557/١(« باعيتسالا (")

 .(ش) نموه تبثأ امو (وسر» : لصألا يف 2(

 .(ش) نم ةدايزلا (6)



 قفز م : ايراصنألا“ 9 عموما

 ريع ىلإ اًنيع هِي يبنلا هثعبو اردب دهش ءورمع نب ةسيسب :لاقيو "”[ةسبسب : ليقول
 . نايفس ىبأ

 انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انثدح «يباطخلا قوراف انثئدح ١

 راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نب دمحم
 . مهل فيلح ينهجلا سبسب ب ةدعاس ينب نم

 دمحم انث « ؟©رازبلا ورمع نب دمحأ انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 1
 نع تباث نع ةريغملا نب ناميلس انث « '*”[مساقلا نب مشاه] رضنلا وبأ انث «ميحرلا دبع نبا
 يف امو ءاجف نايفس يبأ ريع عنص ام رظني اًئيع ةسيسب هَ هللا لوسر ثعب :لاق سنأ
 جرخف «ثيدحلا هثدحف «هئاسن ضعب ىنثتسا ام هي هللا لوسر ريغو يريغ تيبلا

 ,[ثيدحلا] (...انعم بكر يلف ًارضاح هرهظ ناك نم» : لاقف ملكتف هلي هللا لوسر
 . "9[ردب ىلإ جرخف]

 تو تاي 3 دم ل

 ©8ينَرْما هللا دبع نب راب 7
 .ينزملا ركب : هنع ىور

 انث «يجنشوبلا ميه اربإ نب , دمحم انث ءرصن نب دمحم نب يلع نع هانثدح ”١

 هللا دبع نب ركب نع «قاحسإ نب نمحرلا دبع نع ةثالع نبا "”[انث] نوصْملا نب ورمسع

 نب دمحم هطبض كلذكو «ةمجرتلا رداصمو ؛(ش) يف امل فالخ وهو ء«سيسب) : لصألا يف )١(
 .نايبذ ىلإ هريغ هبسنو «ةنيهج ىلإ هبسنو 20770 /7) «ةيوبنلا ةريسلا» يف قاحسإ

 . ( 110/9 /1) ةباصإلا «(48/1) ديرجتلا «(71/1) دسألا «(578/1) باعيتسالا (؟)
 («. . .ليقو» :اهدعبو «(ش) نم ةدايزلا (9)

 . «زازبلا ركب وبأ» :(ش) يف (5)
 .(ش) يف تسيل (5)
 )179/١(. ةباصإلا. «(50 )١/ ديرجتلا ٠(« /7) ديناسملا عماج كة ٠0١ /١1)دسألا ن3
 . «ةثالع نبا دنع هثيدح» : (ش )يف »20



 ردو 6 ةباحصلا ةفرعم
 يا

 8ع

 وأ براحم لجر ينإ « هللا لوسراي : تلق :لاق «ينزملا هللا دبع نب ردب نع «ينزملا

 ذإ لق هللا دبع نب ردب اي» : هّتيَي هللا لوسر يل لاقف :لاق «لام يل يمني ال قراحم

 - «يل تيضق امب ينصر مهللا ,يلامو يلهأ ىلع هللا مسب يسفن ىلع هللا مسب : تحبصأ
 تنكف .(تلّجع ام ريخأت الو ترخأ ام ليجعت بحأ ال ىتح ,تيقبأ اميف ينفاعو

 .يلايعو ينانغأو ١ ينيد ينع ىضقو « يلام يل هللا ىغأف نهلوقأ

2 
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 ىمطنلا "هللا دبع وبأردب [""8]

 ©[ هللا دبع نب دمحم] انث «مانغ نب ديبع انث «"”[يحلطلا] ركب وبأ انثدح 5
 هلا 2 0 ىف وا 1 5 (نخ

 يمطخلا هللا دبع نب حيلم نع يملسألا دمحم نب رمع انث . كيدف يبأ نبا انث «ريمت نب

 :نيلسرملا ننس نم ٌسمخ» : هلم هللا لوسر لاق [أ ]١٠١5/١1/ :لاق هدج نع هيبأ نع

 .(رطعتلاو .كاوسلاو ,ةماجحلاو ,ملحلاو ,ءايحلا

 نب ريهز انث ءديعسلا نب نوراه نب ىسوم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح 0

 نأ هيبأ نع «ردب نب هللا دبع نع «ءاربلا نب سيق نب دمحم نع «ةيواعم وبأ انث ءبرح

 7[ لجو زع] هللا هلّوخ ام عتمي نأو ؛هلجأ يف هل كرتي نأ بحأ نم» :لاق هني يبنلا

 .(ههجو اًدوسم ةمايقلا

 9و 3 2١ 001 93 0"

 . « هللا دبع نب ردبلا :(ش) يف ()

 .(9/1"17) ةباصإلا )١١/75(« ديناسملا عماج «(501/1) دسألا (؟)
 .(ش) نم ةدايزلا (9)
 .«يملسألا ورمع نب دمحم :(ش) يف 2



 ©”يراصنألا عيبر نب هللا دبع نب ركب "4 ] ٠

 نامثع نب ورمع انث «نايفس نب دامح نب دمحأ انث «يحلّطلا ركب وبأ انثدح 57

 هللا دبع نب ركب نع هيبأ مع نع «يراصنألا ورمع نب ميلَس نع «شايع نبا انث ءيصمحلا

 ,ةيامرلاو ةحابسلا مكءائبأ اومّلع» : هلي هللا لوسر لاق :لاق يراصنألا "”[عيبر نبا

 .«(كمأ بجأف كاوبأ كاعد اذإو .لزغملا اهتيب يف ةنمؤملا وهل معنو

7 
 زل

 ””يفنحلا بيبح نب ركب "417]

 . 9 [اريرب هَ هللا لوسر هامس «ينهجلا ةثراح نب ركب ثيدح يف ركذ هل] ح

9 7 

 ل 0 ل 6 عع 2

 ”"بوسدم ريغ زهب ["47]
 نايفس نب دامح نب دمحأ انث «يحلطلا ىيحي نب هللا دبع انثثدح_ -١ا/ا/

 ريثك نب تيبُث انث «يمرضحلا يدع نب ناميلا انث «نامثع نب ىيحي انث « '"”[يضاقلا]

 . (ًاربأو أرمأو أنهأ وهو :لوقيو اًنالث سفنتيو اصم برشيو ضرع كاتسي

 نع «تيبث نع '"”[يصمحلا] فسوي نب دابع نع «يدييزلا ءالعلا نب ميهاربإ هاور *
ٍُُ 

 . يريشقلا نع بيسملا نبا نع « ديعس نب ىيحي

 )١(. دسألا )1/551١(« ديرجتلا )١/057(. ةباصإلا )١/١515(.

 .(ش) يف تسيل (؟)
 ظفاحلا هبسنو )1/*١77(« ةباصإلا «(00 )١/ ديرجتلا )751٠/١(« دسألا ٠١(« 5 /1) عناق نبا (*)

 .«يزهبلا :لاقيو «ءيريشقلا زهب» :لاقف

 .ركذ هل مدقت دقو «(ش) نم ةدايزلا (4)
 .(133/1) ةباصإلا «(7؟1//8517) دسألا )7737/١(« باعيتسالا (6)

 .«ىورا :(ش) يف )١(
 .(ش) نم ةدايزلا (0



 . يريشقلا ةيواعم نع :لاقف «يدع نب ناميلا نع ةملس نب ناميلس هاورو

7 
 ين
 6 4 ل 1

 ةرحب : لاقيو « رماع نب "'ةرَحّيَب ["4]

 . ةرصبلا بارعأ يف ذ هدادع

 نب دمحم انث "”[يفنحلا] نادمح نب سابع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -

 يبأ ينثدح «يرمعلا رذنملا نب لاحرلا انث ءدشار نب ىيحي انث «يطساولا ناطقلا ىسوم

 انع عضي نأ هانلأسو انملسأف هلع هلي هللا لوسر «انيتأ :لاق رماع نب ب ةرحييب هابأ عمس هنأ

 ءاش نإ مكنإ» :لاق ءانلبإ بلحب ”لغشن انإ :تلقف «(!!ةمتعلا ةالص» :لاق «ةمتعلا

 . ("”[دشار نب ىيحي هب درفت] .«نولصتو نوبلحتس هللا

 و 00 2 و 2م 2 5ع

 "”ينيعّرلا هتأ نب عبض نب رحب ["44]

 . 0001 د( : : اره مط : ٠
 سنوي ديعس يبأ نع «ةاورلا ضعب *”هركذ . رصم حتف دهشو ُهَّنَِي يبنلا ىلع دفو

 . مهبتك يف اركذ هل نأ '”هعزو «يرصملا ىلعألا دبع نبا

 م ع 7
0 

3 0 1 3 3 5 

 ربلا دبع نبا دنعو «دسألا يف امل قفاوم وهو «ميجلاب «ةرجبو «ةرجيب» :(ش) يفو لصألا يفاذكه )١(

 )١79/5/1١(. ةباصإلا . «ةرجيب» ظفاحلا بوصو ««ةارحب» : ةباصإلا ىفو ««ةأرجب)

 :نابح نبال تاقثلا ىف اذكو «(158/1) ةباصإلا ,.(554/1) دسألا )75017/1١(« باعيتسالا (؟)
 . 21١7 /1) عناق نبال ةباحصلا مجعمو :(478/7) ليدعتلاو حرجلاو 0907 /6)

 . (ش) نم ةدايزلا ()

 .(ش) نم تبثأ امو ««تيتأ» : لصألا يف (5)
 «لغتشنا :(ش) يف )0(

 .(ش) ىف تسيل (5)
 . «رتأ» : ىلإ (ش) يف تفحصتو «(184/1) ةباصإلا «.(144 /1) دسألا «(577/1) باعيتسالا (0)
 . «هاكحا :(ش) يفو «لصألا يفاذك (8)
 .اركذو» :(ش) يف (9)



 '"'مطحق نب كلام : ليقو «نزر : ليقو ءزرب :ليقو ءزلب ["45]

 . ىنكلا ىف "””هثيدح ىلع ىتأن «ىمرادلا ءارشعلا ىبأ وبأ 0

 تي 22 3 ع . 0

 "”يماذجلا ديز نب عدٌرب [* 5]

 . هلع يبنلا ىلع ''””هتوخإو وه دفو «ديز ابأ :ىنكي ,.ةجعبو «ديوسو « ةعافر وخأ

 .[ب ٠١5/ /1] نيطسلف نم نيربج تيب اولزن نم مهو

 انث '””[يبالودلا دامح نب دمحأ نب دمحم رشب وبأ انثدح ( . . .) انثدح] 49

 ةعافر نب ديز نب مالس نب دمحم ينثدح «قيزر نب عيبرلا انث «يلمرلا لهس نب ىسوم
 لاق «ديز نب ةعافر هدج نع «ديز هيبأ نع «مالس يبأ انث «بيبضلا ينب نم يعافرلا

 نب ورمع نب دابع «هدج نع «هيبأ نع ؛ديفر نبا زرحم نب مكمل يدج انثدحو : عيبرلا

 , يموق نم ةعامجو انأ هيَ أَي هللا لوسر ىلع تمدق : لاق '"”ديز نب ةعافر ينثدح «نانس

 .ديوسو عدرب مالسإو هموق ىلإ "”هعوجر هيف ركذ مث «ةرشع انكو

3 0 2 

 ء(557/1)دسألا . دسألا يف ام لثم مطهق نب كلام ةمجرت يف كلذ دعب هركذو «لصألا يف اذكه )00(
 .(1417 /1) ةباصإلا )05/1١(« ديرجتلا

 . ؛هللا ءاش نإ ىنكلا يف هركذ ىلع يتأن» :(ش) يف (؟)
 «عذرب# ىلإ ةباغلا دسأ يف تفحمصت دقو ١156( /1) ةباصإلا «(1//41) ديرجتلا 67 :١4/1)دسألا فرفإ

 . ةمجعملا لاذلاب

 . هوخأ.: (ش) يف ()

 يبالودلا دمحأ نب دمحم رشب يبأ نع تربخأ اميف يلمرلا لهس نب ىسوم دنع هثيدح# : (ش) يف (5)
 . (هنع

 . (ش) نم وه تبثأ امو ««ديز نب ةعافر» : لصألا يف (7)
 .(هعوجر ركذف» :(ش) يف (0)



 ©"يماذجلا ديز نب ةجعَبو 1

 : "”[عدرب وخأ] ص

 نب فورعم نع يلمرلا ديوس نب قاحسإ انث ؛يبالودلا رشب يبأ نع تربخأ 6

 :تلاق مهل ةالوم ةسيهب نع ''”[ةبارح نب] ورمع تنب ةبيط يتمع ينتثدح : لاق فيرط

 هللَع يبنلا ىلإ ًالجر رشع ينثا يف ةلم انبا فينأو «نابحو «ديز انبا ةجعبو «ةعافر جرخ .
 .اوملسأف نيدفاو

6 7 0 
1 1 

38 

 (عيرب نب ةجفرع وأ ةجفرع نب حيرب "7

 نب حيرض : ليقو حيرض نب ةجفرع وه امنإو ءمهو وهو «يراخبلا هلاق اذكه م . 0 . ساق 8 .٠ )2( سف

 ش . "ةجفرع

 ينهجلا "”ةنب 3

 نبا انث «ةلاضُف نب ذاعم انث «يشكلا ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدح- 0

 نوطاعتتي اًموق ىأر هَ هللا لوسر نأ هربخأ ينهجلا "'ةّنب نأ رباج نع ريبزلا يبأ نع ةعيهل

 هللا دبع نب ةجعب# :(ش) ىفو )١57/1١(« ةباصإلا )00/١(.: ديرجتلا )788/1١(« دسألا )1١(
 1 . «يماذجلا

 .(ش) نم ةدايزلا ()

 .«رمع تنب# :هيفو «(ش) يف تسيل (6)
 .(19/94/1) ةباصإلا «(1//57) ديرجتلا )75١9/1(« دسألا (5)
 . «نع ىكحا :(ش) يف (0)
 .«ةجفرع نب حيرض وأ» :(ش) يف (5)

 . ةثب :(ش) يف (0
 نبا ركذف ؛همسا ىف فلتخا دقو )١173/1(« ةباصإلا «(75186 /1) باعيتسالا «(7557/1) دسألا (8)

 هباتك يف نكسلا نبا ركذو : لاق «نعم نبا هلثم لاقو «هيبن ةعيهل نبا نع هاور بهو نبا نأ ربلا دبع
 1 . ةددشملا نونلاو ةيتحتلا ءايلاب «ةني» : ةباحصلا



 : «؟اذه نع هنأ ملوأ ءاذه لعف نم هللا نعل» :لاقف الولسم مهنيب اًفيس

 , ؟0[هلغم

 . "”[يبيجتلا ورمع يبأ نيبو هنيب عمجف ("”ديدشر هاورو *#

 انث ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدح . 5

 ورمع وبأو «ةعيهل نبا انث ءدعس نب نيدشر انث «ينالقسعلا ميحرلا دبع نب سنوي

 موق ىلع رم هلع يبنلا نأ هربخأ ينهجلا "'ةْنب نأ رباج نع «ريبزلا يبأ نع «يبيجتلا

 (لس اذإف ءاذه لعف نم هللا نعل ؟ اذه نع مكهنأ ملوأ» :لاقف «ًالولسم اًفيس نوطاعتي

 .(هايإ هطعيل مث ”'هدمغيلف هبحاص ىلإ هعفدي نأ دارأف ,هفيس مكدحأ

 ني ني 53 37 37 ع

 ©”يراصنألا مئيّهلا نب ريهُب [ ] ٠"
 . يبقع

 انث ءينارحلا '”[دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١187

 نم راصنألا نم ةبقعلا دهش نم ةيمست يف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث « يبأ
 3 ا

 . (8”هثيهلا نب ريهب : ثراحلا نب ةثراح ينب

0 

 ب 0 تو 2 23 5 يل

 .(ش) يف تسيل )١(
 ورمع وبأو ةعيهل يبأ نب عمجم نب نيدشر هاورو» :اذكه ةرابعلا تبتك ثيح ؛«(ش) يف طلخ عقو 002

 . (ىبيجتلا

 . ءاتلاب «ةّنب» :(ش) ىف (7)

 .(ش) : نم وه تبثأ امو ««لساف» : لصألا يف 05

 .(ش) :نم وه تبثأ امو ««دمغيلف» : لصألا يف (5)

 يازلاب «زيهب» دسألا يف عقو .(1//171) ةباصإلا «(558/1) دسألا «(7510 )١/ باعيتسالا )00

 . ارغصم نونلاب «زيهن» همسا ليق :لاقو « خيسانلا نم أطخ هنأ رهاظلاو
 . (ش) : ىف تسيل (0)

 ٠ .«مسقلا) :(ش) يف 000



 '""يموزخغا ةعيبر يبأ نب ريحب "71

 . "'"[اذهب «جيرج نبا نع لضفم نع «ةبيتق ىور « هللا دبع هلي يبنلا هامس ت

7 4 
 د

0 0 2 

 "”بهارلا اريحَب ["657]

 .[أ/١١ 7/١1 هب نمآو هثعبم لبق هنَِع يبنلا ىأر ه

 انث ءديعس نب ينغلا دبع انث ءلهس نب ركب انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 64 ١

 نعو «سابع نبا نع «ءاطع نع «جيرج نبا نع '”[يناعنصلا] نمحرلا دبع نب ىسوم
 بحص «؟”[مهنع هللا يضر] قيدصلا ركب ابأ نأ سابع نبا نع .كاحضلا نع «لتاقم

 يف ماشلا نوديري مهو «ةنس نيرشع نبا هِّيَي يبنلاو «ةرشع نامث نبا وهو هِي هللا لوسر

 بهار ىلإ ىضمو ءاهّلظ يف هَ هللا لوسر دعق «ةردس هيف الزنم اولزن اذإ ىتح «ةراجت
 : هل لاقف ؟ةردسلا لظ يف يذلا لجرلا نم :هل اولاقف !ءيش نع هلأسي اريحُب :هل لاقي

 دمحمالإ ىسيع دعب اهتحت لظتسا ام «يبنهللاو اذه :لاقف « هللا دبع نب دمحم كاذ

 هلع يبنلا ىبن املف «قيدصتلاو نيقيلا ركب يبأ بلق يف كلذ نم ””عقوف «مالسلا امهيلع

 . هعبتا

 . ('![هوحن يرعشألا ىسوم وبأ هاور] * ا

 يبأ نب] نامثع نب دمحم انث « "”[نسحلا نب] دمحأ نب دمحم هانثئدحو 6 ١

 «قاحسإ ىبأ نب سنوي انث «حون وبأ دارق انث : "9[الاق] ركب وبأ ىمعو ىبأ انث 034 (00[ةبيش

 )١( الأسد)١/ 270١(« ديرجتلا )١/55(« ةباصإلا )١/179(.
 . (ش) : نم ةمجرتلا هذه تطقس (؟)

 .(179/1) ةباصإلا ١99(« /1) ةباغلا دسأ )١/ ١79(« ةباصإلا (*”)

 .(ش) :يف تسيل (:5)
 .«عقوو» :لصألا يف (5)

 .(ش) :نم ةدايزلا (5)

 .(ش) :يف تسيل (0)
 .(ش) :نم ةدايزلا (8)



 . "”[اريحب] بهارلا ةصق ركذو «ماشلا ىلإ ةراجت يف شيرق نم خايشأو

2 0 2 
0 33 2 

 "”يلاهشلا ليرب ["ه]

 . مهو وهو ةباحصلا يف سانلا ضعب هركذ

 :كلذكو

7 7-١ 
 نت )1/1 3 2

 ةميذب نب يلع وبأ ةميذب [ "8 5 ] (:35 م < 8 000

 "مهو وهو '”'مهيف سانلا ضعب هركذ

 0 تسع نب حربو ["ه6]

يعس وبأ هركذ « ُهّتِيَي يبنلا ىلع دفو ءرصم حتف دهش
 . "2ىلعألا دبع نب د

 .(ش) نم طقس )١(
 .؟هوحن» :(ش) يف (0)

 )( /1)دسألا 5١17(« ديرجتلا )58/1١(« ةباصإلا )١5477/1(.

 . «يلهاشلا : لاقيو يلاهشلا يازلاو نونلاب ليزن» : لاقف الوكام نبا هطبضو :تلق
 .(19/8/1) ةباصإلا «(55/1) ديرجتلا 5١5(« /1)دسألا (4)
 . ةبحض هذنع هل تبثت تبثت مل يأ .هدعب ام ىلع دئاع وهو «ةباحصلا يف :(ش) يف (4)
 مث ؛(ةباصإلا عجار) ثيدح دانسإ يف عقو طقس ببسب هنأ هتصالخو مهولا ببس ظفاحلا نيب دقو 000

 ريغص وهو رس «ةرساكألا ءانبأ نم وه امماو «ةياور الو ةيؤر الو ةبحص هل سيل ةهذبو : ظفاحلا لاق

 سرفلا لاتق يف
 يأ «لوقاب» :لاقيو : ظفاحلا لاق :(140 /1) ةباصإلا :(1//4) ديرجتلا 5٠ ٠ه١8/1)دسألا (0

 . هيقباس ىلع هتمجرت مدق :(ش) يفو . ماللاب

 . «ىلعألا دبع نب ديعس يبأ نع « يكاحلا هركذب درفت اميف» :(ش) يف 200



 ركو _؟ 7 ةباحصلا ةفرعم

 '"'يموُرلا موقابو [”ه<]

 . صاعلا نب ديعس

 كلام نب ورمع انث «هتسر نب "”[دمحم] انث «نايح نب دمحم وبأ هانثدح 5

 : لاق «يربسلا هللا دبع نب ركب يبأ نع "”[لومسم نب] ناميلس نب دمحم انث «يبسارلا

 . نيتجردو دعقملا ,تاجرد ثالث «ةباغلا ءافرط نم ربنم هلي هللا لوسرل

7 
 2 يل

34 
 3 ترج 01 59

 )١( دسألا «(75178/1) باعيتسالا )١/ ١190(« ةباصإلا )1152/1(:

 .«اق» : لصألا يف تفحصت (0) .(ش) يف تسيل [ ] نيبام (؟)



 (ءاتلا بابو

 2”يرادلا سوأ نب ميك [ ”"ةا/ز

 :ليقو] ©" ”ةيذج نب ديوس نب ةجراخ نب سوأ نب , ميم وهو سيق نبإ : :لاقيو

 رامثأ نب بيبح نب ئناه : ليقو «مخل نم رادلا نب يدع نب عارذ نب ' 7[ةميذج نب داوس نبا

 . ةيقر وبأ أبس نب ورمع نب يدع نبا

 ناك «ةساسجلا ةصق هلي هللا لوسر (””[دمحم نيرخآلاو نيلوألا ديس] هنع ثدح
 نب رمع نذأتساو «نيطسلف نيطسلف لهأ دباعو ''”[هتقو يف مهظعاوو] ؛هرصع يف ةمألا بهار

 . دجسملا يف ””[جارسلا] جرسأ نم لوأو ٠ صقي ناكف « صصقلا يف باطخلا

 ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 7
 قورسم نع « «ىحّسضلا يبأ نع «ةرم نب ورمع نع «ةبعش انث «رفعج نب دمحم انث « يبأ

 هتيأر دقل «يرادلا مي كيخأ ماقم اذه :ةكم لهأ نم لجر "”[يل] لاق :لاق عدجألا نبا.
 ٠ عكريف هللا باتك نم ةيآ أرقي حبصي نأ [ب ٠١/ 1/11 ”[داك] وأ حبصأ ىتح ةليل تاذ

 .[؟١1 7: ةيثاجلا] ةيآلا « تاّئيّسلا اوحرتجا نيذّلا بسح مأ» : يكبيو «دجسيو

 . هلثم ىحضلا ىبأ نع «نيصحو « شمعألا نع . يروثلا هاور *

 نب قاحسإ انث ءنوراه نب ىسوم انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح ١

 صقي نكي مل :لاق ديزي نب بئاسلا نع ؛يرهزلا نع «يديبزلا نع «ةيقب انث «ةيوهار

 «يرادلا ميمت ّصق نم لّوُأ ناكو ءرمع الو ءركب يبأ الو « هي هللا لوسر دهع ىلع

 . امئاق ص قف هل نذأف رمع نذأتسا

 «بيرك وبأ انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث '”[دمحأ نب] ناميلس انثدح- 89

 باعيتسالا )١١9/1(: عناق نبأ مجعم 7(١2نص) ةفيلخ تاقبط ١6١(2 /؟) ريبكلا خيراتلا 000

 .(187 /1) ةباصإلا «.(١505/1)دسألا 5؟ا/٠ )١/
 . ةقباسلا رداصملا ىف امك «باوصلا وهو (ش) نم وه تبثأ امو ««ةميذخ» : لصألا يف (؟)
 ْ .(ش) يف تسيل []نيبام ()
 .(ش) نم ةدايزلا )05(

 . باوصلا وه هتبثأ ام لعلو ءهب قايسلا ميقتسي الو «تدكا :لوصألا يف (4)



 رك 1414 ةباحصلا ةفرعم
 تن

 نم لوأ :لاق ةريره يبأ نع «يربقملا ديعس نع «سايلإ نب دلاخخ نع «ماشه نب ةيواعم انث
 . يرادلا ميمت :دجسملا يف جرسأ

 ديعس ينثدح «ينانمسلا دمحم نب هللا دبع انث ءيحلطلا "”[ركب وبأ] انثدح

 يرادلا ميمتب تررم :لاق «هذج نع «حور هيبأ نع « حور نب رهاط ينثدح «دايز نبا

 . ىلب :لاق ؟اذه كيفكي نم كل امأ «ةيقر ابأ اي :هل تلقف «هسرفل ًاريعش يقني وهو

 : '''[هقيدح ديناسم نمو] *

 انث «بيهو انث «نافع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح. 0١

 . "”[ح] ميهت نع «؛ثدحي ديزي نب ءاطع تعمس' '![لاق] «حلاص يبأ نب ليهس

 دمحأ انث يبرحلا '''[قاحسإ نب] ميهاربإ انث « '"”[مثيهلا نب] رفعج نب دمحم انثدحو

 ا . حريهز انث « سنوي نبا

 انث «ميرم يبأ نب ديعس انث ءفالعلا بويأ نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 . ح ريثك يبأ نب رفعج نب دمحم

 «نايفس نب نسحلا انث :'[لاق] نادمح نب ''”[دمحأ نب دمحم] ورمع وبأ انثدحو

 . ح ''”[يراصنألا ] ديعس نب ىيحي نع « "'”[دعس نب] ثيللا انث ءحمر نب دمحم انث

 «يديمحلا انث ,ىسوم نب رشب انث « "”نسحلا نب دمحأ نب دمحم : يلع وبأ انثدحو

 نم يبأل ناك قيدص  يثيللا ديزي نب ءاطع ينربخأ «حلاص يبأ نب ليهس انث « ''”نايفس انث

 نيدلا ؛:ةحيصنلا نيدلا» : هت هللا لوسر لاق :لاق يرادلا ميه نع  ماشلا لهأ

 .هيبنلو ,هباتكلو هلل» :لاق ؟ هللا لوسر اي نمل :اولاق .«ةحيصنلا نيدلا :ةحيصنلا

 .«مهتماعلو .نيملسملا ةمئألو

 .(ش) :نم ةدايزلا )١(
 .(ش) :يف تسيل (؟)
 . «دمحأ نب دمحم :(سش) يف (9)

  يبأ نب ليهس انث : ةئييع نب نايفس لاقو «ليهس نع :لاق «مهلك :(ش) يفو «لصألا يفاذك (5)



 .هوحنو هلثم بيهوو ١ ىيحيو «دمحم ظفلو ع ؟"ةنييع نبا ظفل
4 

 نب كاحضلاو «ةملس نب دامحو ريرجو «ريهزو «يروثلا [ليهس نع] هاورو *

 «شايع نب ليعامسإو «يطساولا دلاخو «يميتلا ناميلسو «مزاح يبأ نباو ءنامثع
 قفز : ا ا .

 نع «ليهس نع مهلك« مساقلا نب حورو «عزاولا هللا ديبعو «نامهط نب ميفاربإو

 . هلثم ءاطع

' 1 1 1 
 . ةريره يبأ نع «هيبأ نع «ليهس نع ءرفعج نب هللا دبعو «يروثلاو كلام هاورو *

 ءحلاص يبأ نع «مسقم نب هللا ديبعو «ملسأ نب ديزو «ميكح نب عاقعقلا هاورو *

 .ةريره يبأ نع

 . ح ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -

 «ميعُن وبأ انث :الاق يبرحلا نسحلا نب قاحسإ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو
 :لوقي يرادلا ميّت عمس بهوم نب هللا دبع نع «زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع انث ءأد5 فضا #21 5

 ىلع ملسي رفكلا لهأ نم لجرلا يف ةنسلا ام ! هللا لوسر اي :تلقف هِي هللا لوسر تلأس

 . (هتاممو هايحمب سانلا ىلوأ وه» : هني هللا لوسر لاقف : لاق ؟نيملسملا نم لجرلا '؟”ىدي

 يف شايع نب ليعامسإو «عيكوو ؛ثايغ نب صفحو « ةيواعم وبأ هاور #

 . ميمتو بهوم نبا نيب بيؤذ نب ةصيبق لخدأف «يقشمدلا ةزمح نب ىيحي.هاورو *

 ("انث «رامع نب ماشه انث ءنايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ هانثدح “١7917

 بهوم نب هللا دبع تعمس :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع انث «ةزمح نب ىيحي

 . «هلثمو هوحن نوقابلاو» :(ش) يف 2غ(

 . ضعب ىلع ءامسألا هذه ضعب ميدقت :(ش) يف (؟)
 .«اميمت تعمس :لاق» :(ش) يف ()
 . (دي ىلع» :(ش) يف 2

 . «انث :لاق» :(ش) يف (5)



 : تلق ؛!'[ : لاق] يرادلا ميمت نع «بيؤُذ نب ةصيبق نع «زيزعلا دبع نب رمع نع «ثدحي

 : لاق ؟نيملسملا نم لجرلا "يدي ىلع ملسي رفكلا لهأ نم لجرلا يف ةنسلا ام هللا ل وسر اي

 ملسأ لجر يف هب ىضق زيزعلا دبع نب رمع تعمسو :لاق .«هتاممو هايحمب سانلا ىلوأ وه»

 . ةيقبلا هالوم ىطعأو «فصنلا هتنبا '””[رمع] ىطعأف ءهل "اةّنبا كرتو ء.تامف لجر يدي ىلع

 . بهوم نب هللا دبع نع «قاحسإ يبأ نب سنوي هاورو *

 نب دمحم انثدح [أ ]1//١١1/ ةلئان نب ميهاربإ انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح. 5

 نب هللا دبع نع «قاحسإ '*1[يبأ] نب سنوي انث «يفنحلا ركب وبأ انث «يربنعلا نمحرلا دبع

 ىلع ملسي نيكرشملا نم لجرلا « هللا لوسر اي :تلق :لاق «يرادلا ميمت نع ءبهوم

 . (هتامثو هايحمب سانلا ىلوأ وهو :لاق ء«نيملسملا نم لجر يدي

 ([دمحم نب هللا دبعو دمحأ نب ناميلسو «نايح نب دمحم وبأ انثدح] 6

 «ةريمض نب هللا دبع نب نيسح انث «سيوأ ىبأ نب ليعامسإ انث « "”ةليج نب ىلع انث :اولاق

 سيلو :مارح لكشم لك» :لاق هَ هللا لوسر نأ يرادلا ميمت نع «هدج نع .هيبأ نع

 .(لاكشإ نيدلا ىف

 ثيللا انث ءديعس نب ةبيتق انث ,نوراه نب ىسوم انث ءدمحم نب دمحم انثدلح -.-65

 ىلإ . هعفر  يرادلا ميمت نع « هللا دبع نب رهزألا نع «ةرم نب ليلخلا نع "””[دعس نب]

 مل ءادمص ءادحاو الإ .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم» : لاق هنأ هم يبنلا

 .(ش) نم ديز[1نيبام )١(
 . دي ىلع» :(ش) ىف (؟)
 . باوصلا وه تبثأ امو «فاتتبا» : خسنلا يف ()
 .(ش) نم طقص[ ]نيب ام (5)
 يف دمحأ نب ناميلسو «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انربخأ» :(ش) ىف ءاجو ءلصألا يفاذك (5)

 ْ ٠ . «ةلبج نب ىلع انربخأ :اولاق ةعامج
 .(07 /؟) يناربطلا ةياورل قفاوملا وهو (ش) نم هتبثأ امو ««ديعس نب يلع» : لصألا يف (7)
 1 .(ش) يف تسيل ةدايزلا 00)



 فالآ عبرأ هل هللا بتك تارم رشع .دحأ وفك هل نكي ملو ءادلو الو ةبحاص ذختي

 .(ةنسح

 9 00 اذن
0 2 0 3 

 (”ديسأ نب ميم [ "همز

 نكس ٠ اهتداعإو '''مرحلا باصنأ ديدجت هل يبا ءالو «يعازتلا دسأ نبا لاقيو ه

 ورمع انث ل اة رج يح نيا يع تلح

 نبا نع «ليفّطلا وبأ ينثدح «ميثخ نبا انث «ناميلس نب ليضفلا انث «يبسارلا كلام نبا
 ميهاربإ ناكو «مرحلا باصنأ ددجي « يعازُلا دسأ نب ميمت ثعب هلي هللا لوسر نأ «سابع

 . ""[مالسلا هيلع] ليربج ؟”هايإ اهيري ءاهعضو "”[مالسلا هيلع]

(0) 
 ديز نب ميمت [( "ه9]

 . نييندملا ىف هدادع «دابع هنبا : هنع ىور

 «ئرقملا نمحرلا دبع وبأ انث .لولم نب نوراه انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 4

 تيأر :لاق «هيبأ نع ميمت نب داّبع نع دوسألا وبأ ينثدح «بويأ يبأ نب ديعس أنك

 . هيلجرو هتيحل ىلع ءاملاب حسمو ًأضوت هَ هللا لوسر

 : ئرقملا نع. سانلاو ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور *

 )١( دسألا «.(7596 /5) دعس نبا تاقبط )١/ ةباصإلا «(؟550 )1١/ ١187(.

 «مارحلا» : ىلإ لصألا يف تفرحت (؟) .

 .(ش) نم ديز [ 1 نيب ام (؟)
 . ءاهلا طقسب «ايإ» : ىلإ لصألا يف تفرحت (5)

 .(186 )١/ ةباصإلا ؛(١/7568) دسألا )77/١/١(. باعيتسالا (0)



 . هب ئرقملا انث ءركب وبأ انث «يمرضحلا انث : لاق دمحم نب دمحم هانثدح . 48

 و
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!هدغ ينب ىلوم ميهت ["50]
" 

 . يردب «ةثراح نب سوألا نب كلام نب ملّسلا نبا ج

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح

 هلع يبنلا عم  اردب دهش نم ةيمست يف -باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلُق نبا
'''[سوألا نب كلام نب] ملسلا نب منغ ينب نم

: 
 . ملسلا نب منغ ينب ىلوم «ميمت

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم اانث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ٠١

 عم اردب دهشو :لاق قاحسإ نبا انث « هللا دبع نب دايز انث .فسوي نب ميهاربإ انث باجنم
 0520 0 5 8 . 0 للص

 . منغ ينب ىلوم ميمت [سوألا نب كلام نب] ملسلا نب منغ ينب نم « هَلْكَع يبنلا

1 25 1/7 
77 

1 3 

 ""ةّمصلا نب شارخ ىلوم ميمت ["51]

 . اردب دهش «يراصنألا ه

 انث « "”[ينارخلا] دلاخ نب ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 نم اردب دهش نم ةيمست يف ريبزلا نب ةورع نع دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا انث ( يبأ

 .ةمصلا نب شارخ ىلوم ميمت :راصنألا

 انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث '*”[يباطخلا] قوراف انثدح 0

 نم ةيمست يف - باهش نبا نع «ةبقع نب [ب ٠١1/11/ ىسوم نع حيلف نب دمحم
 ميك :ةملس ينب نم مث « جرزخلا نم *”[راصنألا نم] هلي هللا لوسر عم  ًاًردب دهش

 )١187/1١(« الأسد)١/ 505١(. ةباصإلا «(7؟١01 )١/ باعيتسالا )١(

 .(ش) يف تسيل [ 1نيبام (؟)
 )18507/1١(. ةباصإلا «(؟١/5508)دسألا )١/ 717١(. باعيتسالا (*)

 .(ش) نم ةدايزلا (4)



 د ع

 "'يراصنألا راعي نب ميمت ["5؟]

 .اردب دهش «يردخلا مث 0

 انث « "”[ينارحلا] دلاخ نب ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 ينب نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا انث «يبأ
 -. >ذّ -. ىأ 5 1 55 ٠

 . يدع نب سيق نب راعي نب ميت : جرزخلا نب ثراحلا نب فوع نب ةردخ

 :نب] ميهاربإ انث « '"”[ليلخلا نب] دايز انث « ()[يباطخلا] قوراف انثدح_66٠٠

 دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم انث « "'[رذنملا

 . ةيمأ نب يدع نب سيق نب راعي نب ميم : راصنألا نم هَ هللا لوسر عم اردب

 دج د

 "”يشرُلا يمهتسسلا سيق نب ثراحلا نب مينت ]

 ٠ . نيدانجأ موي لتق 0

 انث « "9[ينارحلا] دلاخ نب ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 موي دهشتسا نم ةيمست يف '؟”[ريبزلا نب] ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث « يبأ

 نب ثراحلا نب ميمت :صيصه نب مهس ينب نم مث «شيرق نم مث «نيملسملا نم نيدانجأ

 دمحم انث « "”[رذنملا نب] ميهاربإ انث « ''”[ليلخلا نب] دايز انث قوراف انثدح

 نيملسملا نم دهشتسا نم ةيمست يف باهش نبا نع ةبققع نب ىسوم ان « ('[حيلف نبا]
 0183 /1) ةباصإلا «(701 /1) دسألا )514/١1(« باعيتسالا )0(
 .(ش) يف تسيل (0)
 .0185 /1) ةباصإلا «(37 01 )١/ دسألا ,(574/1) باعيتسالا ةفإ
 .(ش) نم ةدايزلا (5)



 26 ةباحصلا ةفرعم
 يك

 . يمهسلا سيق نب ثراحلا نب ميمت : نيدانجأب

1 
10 

1 
 00-0 7 6 انزل

 "”ديسأ نب ميّت ]

 . يودعلا ةعافر وبأ سايإ نب ''”[ميت] : ليقو د

 .ةرمس نب نمحرلا دبع عم ناتسجسب يفوتو «نييرصبلا يف دعي

 . ميشأ نب ةلصو « "”نمحرلا دبع نب ديمح :هنع ىور *

 نب مشاه :رضنلا وبأ انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح

 ل يبنلا تيت تأ :لاق «ةعافر يبأ نع «لاله نب ديمح نع «ةريغملا نب ناميلس انث «مساقلا

 هلع يبنلا لبقأف :لاق !هنيد ام يردي ال هنيد نع لأسي ءاج بيرغ لجر :تلقف بطخي وهو

  هلِلَم هللا لوسر دعقف :لاق ؛ديدح همئاوق تلخ يسركي ىنأ مث ؛هتبطخ كرتو '*' [يلع]

 .اهرخآ متأف «هتبطخ ىتأ مث « هللا همّلع امم ينملعي لعج مث

 . رضنلا يبأ نع «ينيدملا نب يلع هاور

 : ةريغملا نب ناميلس نع «نابيشو « يلع نب مصاع هاورو *

 . ح يلع نب مصاعانت « صفح نب رمع انث «نسحلا نب بيبح هانثدح . 4

 نب ناميلس انث :الاق نابيش انث « نايفس نب نسحلا انث ,.نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 ش .هوحن ةريغملا

 .هلثم ناميلس نع «راوس نب ةبابشو «ةماسأ وبأ هاورو

1 32 0 2 

 )١( باعيتسالا )١/١/ »)71الأسد١١/ 7568(.: ةباصإلا )١/ 18(.

 ) )0.(ش) يف سيل []نيبام
 . «لاله نب ديمحا :(ش) يف (9)

 .(ش) نم تطقس (4)



 "'يملسألا سوأ "”وبأ] رجح 2 نب ميت [( "5

 دعس نب دمحم هلاق «جرعلا ةيحان نم ملسأ دالب لزني ناك « نايفس نب ةديرب دج

 نع ءرجح نب هللا دبع نب سوأ نب كلام نب سايإ : هحيحصو !!هيف مهوو «يدقاولا

 ءادوعسم هالوم "”[هعم] ثعبو ءًارجاهم هب هِيَ يبنلا زايتجا ةصق «سوأ هدج نع « هيبأ

 . سوأ همسا نميف ''”[هركذ] مدقت دقو

 تف دي -3 ب . 0

 (”يراصنألا مامُحلا نب ميمت [”55)]

 «مامُحلا نب ريمع وه امنإو هيف فحصو «نيمهاولا ضعب هركذ ءردبب "لتق

 نم «يراصنألا مامُحلا نب ريمع هنأ ريسلاو يزاغملا باحصأو قاورلا نع ”تاياورلا تقفتاو

 .[أ8/11١١/1] ةملس نب بعك نب منَغ نب بعك نب مارح ينب

 (*![دلاخخ نب] ورمع نب دمحأ انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع هانثدح ٠

 نب ناميلس انث "”[مساقلا نب مشاه] رضنلا وبأ انث «ميحرلا دبع نب دمحم انث "”[زازبلا]

 [نم]1» :لاق ردبب نيكرشملا ىلإ ُهّلْيَ يبنلا جر امل :لاق سنأ نع تباث نع «ةريغملا
5 

 نم تارمت جرخأف ماملا نب ريمع ماقف (؟ ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنج ىلإ موقي"”

 « ةليوط ةايحل اهنإ هذه يتارمت لكآ ىتح تييح انأ نئل :لاقف «نهنم لكأي لعجف «هنرق
 . لتق ىتح لتاق مث «رمتلا نم هعم ناك امب ىمرف

 .(ش) نم ةدايزلا ()

 )١( باعيتسالا )١/  71/7الأسد)01//1١”(« ةباصإلا )1١/ ١184(.

 )*( (ش) نم وه تبثأ امو «لصأللا نم طقس [ ] نيب ام .

 .(ش) ىف تسيل (5)
 .(189 /1) ةباصإلا «(09/1) ديرجتلا «(568/1) دسألا (4)
 . «دهشتسا» :(ش) يف (1)

 .«لصألا يف وه تبثأ امو «ةاورلا ةياور تقفتا» :(ش) يف (0)
 ْ . (ش) نم ةدايزلا ()

 .(ش) يف تسيل (9)



 دمحم انث « (37[رذنملا نب] ميهاربإ انث '''[ليلخلا نب] دايز انث «قوراف انثدح 0١

 نم «راصنألا نم دهشتساو '"[:لاق] باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث « '"'[حيلف نبا]
 نب مامحلا نب ريمع : مارح ينب نم مث «ةملس ينب نم ردبب هلي هللا لوسر باحصأ

 . حومجلا

 ىبأ ىتثدح « 27[لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث « كلام نب ركب وبأ انثدح
7 

 ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «هيبأ نع «دعس نب ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرُق :لاق
 نب بعك نب منغ نب] بعك نب مارح ينب نم «راصنألا نم ردبب نيملسملا نم دهشتسا نم
 . مامحلا نب ريمع : "[ةملس

 فيحصتلا اذه ىلع سانلا ضعب هعباتو ] "”يبلكلا بحاص ناورم نب دمحم هفحصو
 دمحم ان «يرودلا رمع وبأ انث جرف نب دمحأ انث ءدمحأ نب , ميهاربإ هانربخأ ام وهو هيف اًمهاو

 نمل اولوقت الو إ) : لجو زع هلوق يف سابع نبا نع «حلاص يبأ نع "”[يبلكلا نع ناورم نب
 . مامُحلا نب ميت مهنم : ""[لاق] [165 : ةرقبلا] 4ِهّللا ليبس يف لعق

0 2 3 
 تي تي 23

 ''ينزاملا ورمع دبع نب ميمت [”51/]

 . فينح نب لهس هيلإ جرخ نيح ةنيدملا ىلع بلاط يبأ نب يلعل ًالماع ناك «نسحلا وبأ

 انث «يقربلا ميحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 17
 دج ينزاملا نسحلا وبأ :لاق قاحسإ نب دمحم نع هللا دبع نب دايز انث «ماشه نب كلملا دبع

 ةنيدملا ىلع بلاط يبأ نب يلع هلمعتساو «ورمع دبع نب ميمت :همسا «ىيحي نب ورمع

 . فينح نب لهس هيلإ جرخو «قارعلا ىلإ جرخ نيح

1 - 
 2 2 2 ١ ني :

 .(ش) يف سيل[ 1نيبام )١(
 .(ش) نم ةدايزلا (؟)

 . يدسلا ناورم نب دمحم همسا يف فحصملا :(ش) يفو «لصألا يفاذك (؟)
 .(1804 /1) ةباصإلا «(970/1) دسألا «(71/1/1) باعيتسالا (4)



 ''"لوهجم ءديز نبا :ليقو «ديزي نب ميمقتأ ]

 «نسحلا نب "”دلخم انث « '”[ :لاق] «يرهوجلا ثيللا نب دمحم نع تثدح 4

 دقو «ءابق دجسم انلخد :لاق ديزي نب ميهت نع «يفعجلا مشاهوبأ انث «يقرلا حيلملا وبأ انث

 . "![ثيدحلا ركذ مث] مهب يّلصي نأ اًذاعم رمأ ُهِيَي يبنلا ناكف ءاورفسأ

 '”يفقثلا ةملس نب ناليغ نب ميت ["59]

 . حص نإ '''يعينملا هركذ « قي هللا لوسر دهع ىلع دلو هنإ :لاقي
 ملسم نب دمحم انث «ةفيذح وبأ انث «يتربلا انث «ةزاجإ ةمثيخ انربخأ]. 06

 ,”[ناليغ نب ميمت هيبأ نع «يفقثلا ةملس نب] ناليغ نب ميمت نب لضفلا انث « ''”[يفئاطلا
 ايراصنأ امإ رخآ ًالجرو «ةبعش نب ةريغملاو "”[برح نب] نايفس ابأ هلم هللا لوسر ثعب :لاق

 لعجمن نيأ « هللا لوسر اي :اولاق فيقث ةيغاط اورسكي نأ مهرمأف «ديلولا نب دلاخ امإو

 .«دبعي ال ناك ثيح ©![لجو زع] هللا دبعي يك مهتيغاط تناك ثيح» :لاق ؟مهذجسم

0 
 2 4 ع 2 101 3 م

 (""بوسندم ريغ ( ميت ]

 هثيدح «حصي الو يرادلا ميمت هنإ : ليقو ءأبس ةصق يف نيصح نب ديزي :هنع ىور 0

 )١( الأسد)1١/75051١(« التجريد)١/ ( 2ةباصإلا )١/ ١86(.

 .(ش) نم ةدايزلا (؟)
 .«ليمز يبأ نب دلخم» :(ش) يف ()
 00 .(ش) يف تسيل ةدايزلا (5)
 )١//181(. ةباصإلا «(570 /1) دسألا "١91(« /؟) ريبكلا خيراتلا (5)

 . «ةباحصلا يف يوغبلا يعينملا» :(ش) يف ()

 نب ميمت نب لضفلا نع يفئاطلا ملسم نب دمحم دنع هثيدح» :(ش) يفو «لصألا يفاذك [ ]نيب ام 00)

 .«خلإ. . .ناليغ

 .(ش) يف سيل [ 1 نيب ام (4)
 .(189/1) ةباصإلا «(5 07 /؟) ديناسملا عماج «(771 /1) دسألا (9)



 رك 101 ةباحصلا ةفرعم

0 
 « يلع نب ىسوم نع «دعس نب ثيللا نع ءورمع يبأ نع «يطوحلا باهولا ''[دبع] دنع

 وأ ناك ًالجرأ ءأبس نع ُهّللَ يبنلا ماكس :لاق ميمت نع «نيصح نب ديزي نع

 . ةلاهجو ةراكن هيف ورمعوبأ

 '”[يماشلا] نيصح نب ديزي نع «هيبأ نع "7[يلع نب] ىسوم نع هريغ هاورو * قفز 5 5 0 )2غ( 1 .٠
 .[ب /١8/1١١]1اًميِت ركذي ملو ءأبس نع ُهْلقَع يبنلا لثس : لاق

 تي دي 3 30 3 130

 (”بلطملا دبع نب سابعلا نب مامت [”01]

 . هتبحص يف فلتخم «رفعج هنبا هنع ةياورلاب درفت «مثُق نب مامت : ليقو

 نب] ةصيبق انث «ىقرلا رمع نب صفح انث « "”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 5

 , (”طامغألا عايب رفعج نع «لقيصلا يلع يبأ نع ءروصنم نع «نايفس انث « "”[ةبقع
 660 500 شا

 .ح  هيبأ نع «سابعلا نب مامت نبا وأ « سابعلا نب مثقف نب رفعج نع

 . ماشه نب ةيواعم انث «بيرك وبأ انث ءايركز نب مساقلا انث «ديمح نب دمحم انثدحو

 5 03 5 5 ع 5 5 3-5 ع 8 1

 :لاق ءهيبأ نع مشق نب مامت نبا وأ  مامت نب مثقف نع «لقتصلا يلع يبأ نع «نايفس نع

 «يتمأ ىلع قشأ نأ الولف ءاوكاتسا ؛اًحلق ”نوتأت مكارأ يل ام» : هلم هللا لوسر لاق

 .(ش) نم ةدايزلا )١(

 .(ش) يف تسيل (0)
 .(1851/1) ةباصإلا ((7017 )١/ دسألا «(71/7 )١/ باعيتسالا )١/*١١7(« عناق نبا مجعم (')

 .«يطاغألا» :(ش) يف (4)

 ةرشابم لوألا دانسإلا دعب ثيدحلا ركذ :(ش) يفو «يناثلا دانسإلا دعب ثيدح ار كذ لصألا يفاذك (5)

 نب ةيواعم انث بيرك وبأ انث ايركز نب مساقلا انث «ديمح نب دمحم هانثدح» . ثيدحلا بقع لاق مث

 ملو فلثم» هلع يبنلا نع هيبأ نع مثق نب مامت وأ مامت نب مثق نع يلع يبأ نع نايفس نع ماّشه

 . «ارفعج الو [روصنم ركذي

 .«ينوتأت» :(ش) يف (5)



 .٠ "71 يروثلا فلاخف روصنم نع ريرج هاورو] *

 «يبأ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم يلع وبأ هانثدح 7

 لاق :لاق «هيبأ نع سابع نب مامت نب رفعج نع «يلع يبأ نع ءروصنم نع «ريرج انث
 يتمأ ىلع قشأ نأ الولف ءاوكوست ءاًحلق ىلع نولخدت مكل ام» : هلي هللا لوسر

 .(ةالص لك دنع اوكوستي نأ مهترمأل

 نع «هيبأ نع «مامت نب رقعج نع «لقيصلا يبأ نع «روصنم نع] نابيش هاورو #

 . هوحن ُهقَي يبنلا

020( 
 .  [سابعلا نع

 ©0ةديبغ نب ماهت "7]

 عم ةنيدملا ىلإ رجاه نم «نادود نب منع ينب نم '*”[ةديبع نب ريبزلا وخأ]

 مدق مث :لاق] قاحسإ نب دمحم نع ءريكب نب سنوي نع «يدراطعلا هركذ *

 عم ةنيدملا ىلإ اوبعوأ دق مالسإلا لهأ نادوُد نب منغونب تناكو ًالاسرأ نورجاهملا

 . 2©[ةديبع نب ريبزلا هوخأ ةديبع نب مامت مهئاسن عم رجاه نممف «هّنيَع هللا لوسر

07 . 00 
 نت مد دج

 .(ش) نم ةدايزلا )١(

 . «ريرج ةياورك روصنم نعرابألا صفح وبأو نابيش هاورو» :(ش) يفو «لصألاب اذك (1)
 .(187 )١/ ةباصإلا )08/١(« ديرجتلا «(7554 )1١/ دسألا (*)
 .(ش) نم طقس [ ]نيب ام (4)



 (”ةبَلْعَت نب بلتلا ["7]

 « ماقله وبأ ميمت نب ورمع نب ربنعلا نب بعك نب رفجم نب '''فنحألا نب ةيطع نب ةعيبر نبا

 باوصلاو « ددشم ءاثلاب بلث :لوقي ةبعش ناكو «ةرصبلا نكس « ماقلم وبأ :ليقو

 0 . ”2ءاتلاب

 ملسم وبأ انث :الاق '*”[نسحلا نب] بيبحو « '؟”[يباطخلا] قوراف انثدح 4

 هللا دبع مأ نع «بلتلا نب , ةرجح نب بلاغ انث «يشاقرلا هللا دبع نب دمحم انث « '”[يشكلا]

 داز امف ,مايأ ةثالث ةفايضلا» :لاق ُهّنِكَع يبنلا نأ «بلتلا هدج نع ءاهيبأ نع «ماقلم تنب

 .(ةقدص وهف

 نب يمرح انث «يبرحلا ميهاربإ انث « '””[مئيهلا نب] رفعج نب دمحم هانثدح 48

 هلي يبنلا نع «بلتلا هيبأ نع ءاهيبأ نع « هللا دبع مأ ينتثدح ] "”ةرجح نب بلاغ انث «صفح

 . ””[بجاو هارق مزال قح :لاقو ىهلغم

 اند « « ليعامسإ نب ىسوم انث « يكملا دواد نب دمحأ انث «دواد نب ناميلس انث] - 1

 اي :لاقف ُهّْكَع يبنلا ىتأ هنأ هثدح "”بلتلا نأ .«بلتلا نب ماقله ينثدح '"”[ةرجح نب بلاغ

 ءاش ام ربغف :لاق ««كل نذؤي ىتح وأ «كل نذأ اذإ) 22[: لاقف] ىل رفغتسا هللا لوسر

 ('"”[ابلت محراو ] .بلتلل رفغا مهللا» :لاقو «ههجو ىلع هدي حسمف هاعد مث «هللا

 ةبعش» :لاقو ةباصإلا يف ظفاحلاو «ةفيلخو «ريثألا نباو « عناق نبا اذكو «,فنصملا اهطبض اذكه 2000(

 نبااهطبضو «كلذ يف نيعم نبا ىيحيو دمحأ هأطخو «حصأ لوألاو ءهلوأ يف ةئلثملاب : لوقي

 .ماللا رسكو اهلوأ حتفب ««بلت» الو كام
 ةفيلخو )751/1١(« دسألاو )١//77(, باعيتسالاو )١1١/1(« عناق نبا مجعم :رظناو
 .(1417 )١/ ةباصإلاو .(١/4١20)لامكإلاو ١178(« :57ص)

 نب ربنعلا نب» :(ش) ىفو ««فيخألا» دسألا ىف اذكو «فيخأ» ةباصإلا ىفو «ثاطوطخملاب اذكه (؟)
 ١ ١ .«ورمعا : نم ًالدب «ربنع

 . «ءاتلا باوصلاو» :اهيف طقسو ءةمجعم ءاثلاب :لوقي ةبعش ناكو :(ش) يف ()

 .(ش) نم ةدايزلا (5) .(ش) يف سيل []نيبام (4)
 .(ش) نم تبثأ امو «لصألا يف تسيل [] نيب ام (0) .«ةريجح» : ىلإ لصألا يف تفرحت (1)

 . اًثالث_«همحراو بلتللو» :(ش) يف (4) «بلتلا تنب ماقله ينتثدح» :(ش) يف (6)



 ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع انث ءيرصبلا نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح- ١
 يبأ نع ءاذحلا دلاخ نع «ةبعش انث ءرفعج نب دمحم انث ء صفح نب سيق انث «يقرودلا

 ملف ''”كولمم يف هل اًبيصن قتعأ ًالجر نأ '[بلتلا] هيبأ نع بلتلا نبا نع «يربنعلا رشب

  5١؛دنغ انث «بايش انث «نايفس نب نسحلا انث ؛نادمح نب ورمع وبأ انثدح_ 5 5

 «”هفيهلا يبأ وبأ ناهّيتلا 71

 . يراصنألا '*”[ناهيتلا نبا]

 نب دانه انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم انث , ''"قاحسإ نبا لاق :لاق ريكب نب سنوي انث «ىرسلا

 رماعل ربيخ ىلإ هريسم يف لوقي هلع يبنلا عمس هنأ هيبأ نع ناهيتلا نب ب مثيهلا يبأ نع يميتلا

 . هلي هللا لوسرل زجتري لزنف ««كتاده نم انل ذخ» :اًنانس عوكألا مسا ناكو « عوكألا نبا

 . ”[هيبأ نع .ناهيتلا نب مثيهلا يبأ نبا :هباوصو ءريكب نب سنوي لاق اذك]

 «ديعس نب دمحم نب رفعج انث «كلام نب نسحلا نب رمع نع هانثدح 8

 «ةقوس نب دمحم نع «يفعجلا هللا دبع وبأ "”[ورمع] انث «ميهاربإ نب لوخم انث *”[لاق]
 عمسو « هلي هللا لوسر عمس هنأ «هيبأ نع ,يراصنألا ناهيتلا نب دعسأ ينثدح :لاق

 . هلوق لثم لاقف نذؤملا

 يبأ نبا' ””[ميهاربإ] : لوألا باوصو ءرظن و لاقم هيف هلبق يذلاو ثيدحملا اذه *

 .(ش) نم طقس (0)

 . (رفعج نب دمحم : (ش) ىف (6) . كولم نم :(ش) يفو «لصألا يفاذك (؟)
 2 .20189/1) ةباصإلا «(5371 /1) دسألا )١17/1(« عناق نبا (5)
 .(ش) نم ةدايزلا (6)

 . (ش) نم وه تبثأ امو ««سابع نبا» : لصألا يف (7)



 . هيبأ نع «ناهيتلا نب مثيهلا

 تي ني 2 0 1

 ("”ناخذ وبأ مأوتلا ["ا7ه]

 «قرزألا "”[لضفلا نب] سابعلا "'انث ءيسوسرطلا ةيمأ ىبأ دنع هئيدح 6

 نع] هدج نع هيبأ نع مأوتلا نب ناخدلا نب ةبعش نع (؟”[يلهابلا] دوعسم نب ليذه "”انث

 .(برعلا مالك نم عجس رعشلا اذه نإ» : لاق "”[هنأ هَ يبنلا

 )١( عناق نبا مجعم )١/ 01٠١١ ١١١(« دسألا )1١/57١( /1)ديرجتلا 5١0(« ةباصإلا )١187/1(.
 )( .2«نع» :(ش) يف

 . (ش) يف تسيل (9)
 .(ش) نم طقس [ ] نيبام (5)



 (ءاثلا بابو

 ("7ساّمشلا نب سيق نب تباث 1

 ابأ : ىنكي «جرزخلا نب ثراحلا نب كلام نب سيقلا ئرما نب ريهز نب ةبلعث نبا 0
 ةماميلاب دهشتسا «ةنجلاب ُهَتِفَي ىبنلا هل دهش «توصلا ريهج ءراصنألا بيطخ ناك «دمحم

 . "![ةرشع يتنثا ةنس]

 نب نمحرلا دبعو « سيقو « ليعامسإو «دمحيم هولبو « كلام نب سنأ : هنع ىور]

 . "”[هتوم دعب ]هتيصو تذفنأف «هتوم دعب ىصوأ ."![مهريغو «ىليل ىبأ

 انث « قاحسإ نب دمحم انث دمحم نب دمحأ : ")[ةلبج نب] دماح وبأ انثدح ١5

 :لاق قاحسإ نب دمحم نع دايز انث «يبأ انث ''”[يدسألا] نسحلا نب دمحم نبا رمع

 عم '”راصنألا ىلع هرّمأ دق ركب وبأ ناكو «ةماميلا موي سامش نب سيق نب تباث دهشتسا

 .ديلولا نب دلاخ

 دامح انث «جاجح انث '؟![يشكلا] ملسم وبأ انث « ''”[يباطخلا] قوراف انثدح

 :هنافكأ سبلو «طّتحت دقو ةماميلا موي ءاج '*![سيسق نب] تباث نأ سنأ نع تباث نع

 هل تناكو لتقف «ءالؤه عنص امث كيلإ رذتعأو ءءالؤه هب ءاج امم كيلإ أربأ ينإ مهللا :لاقف

 يف نوناكلا تحت ردق يف يعرد نإ :لاقف « مئانلا ىري اميف لجر هآرف «تقرسف عرد

 .اياصولا اوذفنأو ءاهودجوف عردلا اوبلطف ءاياصوب ىصوأو ءاذكو اذك '””[ناكم]

 . سنأ نع « سنأ نب ىسوم نع «فوع نبا هاور *

 هارأ سنأ ينب ضعب نع «بويأ نع « عزاولا نب هللا ديبع نع «كرابملا نبا هاورو *

 .«سامشا :(ش) يفو «لصألا يفاذك )١(
 .(195 /1) ةباصإلا «(717/8 )١/ دسألا )77/7/١(« باعيتسالا

 . ةماميلا ةملك دعب تمدقت :(سش) ىف (*) .(ش) يف تسيل (0)
 ١ .(ش) ىف سيل [ ]نيبام (8)
 .«يراصنألا» : ىلإ لصألا يف تفحصت )0(
 .«(عضوم» :(ش) يف (1)



 .هوحن سنأ نع «ةمامث

 نب ورمع انث «يضاقلا فسوي انث ''”[لدعملا] نسحلا نب ''”كلملا دبع انثدح 4

 هنأ ءيراصنألا دمحم نب ليعامسإ نع «باهش نبا نع «سنأ نب كلام انث «قوزرم

 («؟ملود» :لاق «تكله نوكأ نأ تيشخ دقل هللا لوسر اي :لاق سيق نب تباث نأ هربخأ

 نأو ؛ءاليخلا نع اناهنيو «دمحلا بحأ لجر انأو «لعفن مل امب دمحلا نع هللا "”ىهني :لاق

 لاقف ,توصلا ريهج لجر انأو «كتوص قوف انتاوصأ ”عفرن نأ اناهنيو «ءالينخلا بحأ

 .(؟ةنجلا لخدتو ,ًديهش تومتو اًديمح شيعت نأ ىضرت امأ تباث ايد : هني هللا لوسر

 «يرهزلا نع «نيرخآ يف يرمعلا ””[رمع نب] هللا ديبعو ديزي نب سنوي هاور *
 «يفدصلا ىبحي نب ةيواعمو «يعازوألا مهفلاخو «ليعامسإ نع "”[هنع] «كلام ةياورك

 اوركذي ملو تباث نع تباث نب دمحم نع يرهزلا نع :اولاقف ءهرضخألا يبأ نبا حلاصو

 . ليعامسإ

 دبع] هيبأ نع «ىسيع هيخأ نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم هاورو #

 .هوحن سيق نب تباث نع '*”[ىليل يبأ نب نمحرلا

 «تارفلا نب دمحأ :دوعسم وبأ انث ءرفعج نب "”[دمحم نب ]هللا دبع انثدح 8

 نب فسوي نع «ىيحي نب ورمع نع ؛«نمحرلا دبع نب دواد انث ءىسيع نب ميهاربإ انث
 بهذأ) :لاقف ضيرم وهو هداع ُهّْنْفَع يبنلا نأ هدج نع «هيبأ نع « سيق نب تباث نب دمحم

 حدق يف هلعجف ءاحطب نم امك ذخأ مث «سامش نب سيق نب تباث نع «سانلا بر سأبلا
 . هيلع بصف '''هرمأ مث ءام نم )3

 . هلثم دواد نع «بهو نب هللا دبع هاور #

 . حزازبلا مثيهلا نب دمحأ انث «ىلع نب دمحأ نب دمحم انثدح

 .(ش) نم وه تبثأ امو ««نسحلا نع كلملا دبع» : لصألا يف )١(
 .«هللا اناهني» :(ش) يفو «لصألا يفاذك () .(ش) نم ةدايزلا (؟)
 . (ش) يف سيل [ ]نيب ام (6) .«عفرن نأ نع» :(ش) يف (4)

 .«هب رمأ مث” :(ش) يف ()



 . ح هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدحو

 . ح77[ هللا دبع نب دمحم] يمرضحلا انث ءيحلطلا ''”[ركب وبأ] انثدحو

 انث :اولاق «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 نب نمحرلا دبع نع «ىسيع نع ىليل يبأ نبا انث « يبأ انث « ىليل يبأ نب نارمع نب دمحم
 مكنم نوعمسيو نوعمست» : ُهَّلَي هللا لوسر لاق :لاق سيق نب تباث نع «ىليل يبأ

 نمسلا نوبحي نامس موق كلذ دعب يتأي مث .مكنم نوعمسي نيذلا نم عمسيو

 .(اودهشتسي نأ لبق نودهشي

 ع دام عع
 ني دنت دنت

 «””يراصنألا ءاروعز نب شقو نب تباث ["ا/17]

 .دحأي دهشتسا ص

 رفعج وبأ انث «ينارحلا بيعش وبأ انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح . ١

 نب رمع نب مصاع ينثدح :لاق «قاحسإ نب دمحم نع ةملس نب دمحم انث «يليفنلا

 ناميلا وهو لسح عفر دحأ ىلإ ليي هللا لوسر جرخ امل :لاق «ديبل نب دومحم نع «ةداتق
 ءاسنلا عم ماطآلا يف ءاروعز نب [ب ١٠١4/11/ شقو نب تباثو « ناميلا نب ةفيذح وبأ

 دحاول يقب ام هللاوف «رظتنت ام كل ابأ ال :ناخيش امهو هبحاصل امهدحأ لاقف نايبصلاو

 هلل هللا لوسرب قحلن مث انفايسأ ذخأت الف ءاًدغ وأ مويلا ةماه نحن امهنإ رامح ئمظك الإ انم
 الو «سانلا يف الخد ىتح امهفايسأ اذخأف « هلي هللا لوسر عم ةداهشلا انقزري نأ هللا لعل

 فايسأ هيلع تفلتخاف لسح امأو «نوكرشلملا هلتقف شقو نب تباث امأف ءامهب ملعي

 ١ .هولتقف هنوف رعي ال مهو نيملسملا

 دلع دلع د

 1 .(ش) نم ةدايز )١(
 نبا» : هبسن يف ربلا دبع نبا دازو )2١977/١« ةباصإلا 2(؟١/١8)دسألا «(؟١/1/4) باعيتسالا (؟)

 .ريثألا نبا هبوصتساو ءاروعزو شقو نيب «ةبغز



 "''كاحضلا نب تباث [أ 31

 . " [لهشألا دبع نب بعك نب يدع نب ةبلعث نب] "'”[يراصنألا] ةفيلخ نبا

 ىلإ هلع يبنلا ليلدو] ءكاحضلا نب ةريبج يبأ وخأ هنإ :لاقُي « ديز ابأ : ىنكي

 «قدنخلا موي هلي يبنلا فيدر ناك] . ”[ةيبيدحلاب] ةرجشلا دهش « "”[دسألاءارمح

قف '*”سانلا ضعب مهوف ©9[ةيبيدحلاب دسألا ءارمح ىلإ هليلدو
 دهش : يراخبلا لاق :لا

 «ةيبيدحلا لهأ نم هنأ : عماجلا يف يراخبلا ركذ اغإو «تبثي الو "'![هللَع يبنلا عم] اردب

 . ”"[هنع] ةبالق يبأ ثيدحب دهشتساو

 نكسو «ريبزلا نبا ةنتف يف يفوت] .ةبالق وبأو لقعم نب هللا دبع هنع ىور *

 . "'"[ماشلا

 . ح داود وبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 9

 انثدح :الاق ريصن نب جاجح انث . ""ملسم وبأ انث « ””[يباطخلا] قوراف انثدحو

 نأ «يراصنألا كاحضلا نب تباث ىنثدح «ةبالق ىبأ نع «ريثك ىبأ نب ىيحي نع  ماشه

 هسفن لتق نمو ؛هلتقك نمؤملا نعلو ؛كلمي ال اميف رذن نمؤملا ىلع سيل» :لاق هِيَ يبنلا

 .«لاق امك وهف اّبذاك مالسإلا ريغ ةلمب فلح نمو ؛ةمايقلا موي هب بدع ءىشب

 نب] نابأو «دادش نب برحو «مالس نب ةيواعمو «يعازوألاو «رمعم هأور #*

 نع] ةبالق يبأ نع «ريثك يبأ نب ىبحي نع «مهريغو «كرابملا نب يلعو «راطعلا "”[ديزي
0 797 

 . ةوخعب الب

 نب نيسحلا انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انثدح _ 78١1م

 )١( باعيتسالا )١1/ 58٠؟(« دسألا )١1/ »2717/1ةباصإلا )١/ ١97(.
 .(ش) نم ةدايزلا (؟)

 .(ش) يف تسيل []نيبام (8)
 . دسألا يف ريثألا نبا كلذ ىلإ راشأ امك «هدنم نباوهو (4)

 ْ .(ش) نم طقس [ ] نيبام (0)
 . « هللا دبع نب ميهاربإ» :(ش) يف 000



 . ح ثايغ نب صفح انث لوألا دبع

 انث :الاق رهسم نب يلع انث ,باجنم انث «رفعج نب نيسحلا انث دمحأ نب ناميلس انثدحو
 لاق : لاق ؛"”[كاحضلا نب] تباث نع «ةبالق يبأ نع ,بويأ نع «راوس نب ثعشأ
 ,مدهج ران يف ةمايقلا موي '"”[هب ] ِبّذدُع دمعتم ءيشب هسفن لتق نم» : هللَع هللا لوسر
 وهف رفكب اًنمؤم ىمر نمو ءلاق امك وهف اًدمعتم اًبذاك مالسإلا ريغ ةلمب فلح نمو
 . تأ باجنم ظفل (هلتقك وهف انمؤم نعل نمو ؛هلتقك

 .مساقلا نب حورو «ةنيبع نباو «ديز نب دامحو ءرمعمو «ةبعش بويأ نع هاور *#
 .هيهوو

 انث « ىنامحلا ىيحي انث « نيصح وبأ انث ع "”ورمع نب دمحم نب رفعج انثدح 1

 لاق : لاق كاحضلا نب تباث نع ةبالق يبأ نع هللا دبع يبأ نع شمعألا نع ةيواعم وبأ

 .(امهدحأ هب ءاب دقف اًملسم رفكأ نمو .هلتقك نمؤملا نعل» : هلي هللا لوسر

 تعمس] هللا دبع وبأو «لزانملا وبأ ناتينك هلو ءاذحلا دلاخ وه اذه هللا دبع وبأ
 . 9[هلوقي دمحأ نب ناميلس

 رشبو هللا دبع نب دلاخو شمعألاو ,يروثلا'"”[نايفس] ءاذحلا دلاخ نع هاورو *

 ." عيرز نب ديزيو « لضفملا نب فز 8 5

 مشاه نب ميهاربإ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم ''””[يلع وبأ] انثدح 0
 للا دبع *”انث «ىنابيشلا ناميلس انث «دايز نب دحاولا دبع انث «ةبقع نب دمحم انث , '”[يوغبلا]
 نأ كاحضلا نب تباث انثدح :لاقف ةعرازملا نع لقعم نب هللا دبع تلأس :لاق بئاسلا نبا
 . ةعرازملا نع ىهن هِيَ هللا لوسر

 و 5

 . هلثم ينابيشلا نع رهسم نب يلع هاور *

 ل 2 . ند 5 أ 000

. 
 (ورمع نب رفعج نب دمحم :(ش)يفو ءلصألا يفاذك (؟) .(ش) نم ةدايزلا

)١( 

 .(ش) يف تسيل (1) ؟عبري» : ىلإ (ش) يف تفحصت م
 ) )5.(ش) نم تبثأ امو .«نمب» :لصألا يف



 :يدقاولا دعس نب دمحم ركذو

 كاحضلا نب تباث [ با“ا/8]
 (0ةيمأ نب

 و ٍٍ نب نب ٍٍِ

 "'”يراصنألا تماّصلا نب تباث ["09]

 نكس] نمحرلا دبع هئبا : هنع ىور . تماصلا نب ةدابع وخأ هنإ :لاقي ن

 .  [ةنيدملا 0

 « سيوأ يبأ نب ليعامسإ انث «كرابملا نب ىلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع ؛يلهشألا ةبيبح يبأ نب ليعامسإ (*”[نب] ميهاربإ ينثدح

 دبع ينب دجسم يف يلصي ماق هلي هللا لوسر نأ هدج نع:"””[هيبأ نع] «تماصلا نب تباث

 . ىصخلا درب هيقي هيلع هدي عضي هب '””فتلم ءاسك هيلعو لهشألا

 دبع نع «ةبيبح يبأ نبا ''””[نع]: يدقاولا لاقف «هيف ةبيبخ يبأ ''1[نبا] ىلع فلتخا
 45 3 ا 00

 نب نمحرلا دبع '”[نع ةبيبح يبأ نبا] ىسيع نب نعم :لاقو «نمحرلا دبع نب نمحرلا

 دبعو ؛ةبيبح يبأ نبا نع : مبرم يبأ نب ديعس لاقو « هللا دبع ركذي ملو «تماصلا نب تباث

 . تباث نب نمحرلا دبع نب نمحرلا
7 2 3 25 2 

 )١( الأسد)١/١/51(« ةباصإلا )١97*/1(« باعيتسالا )19/4/١؟(.

 باعيتسالا (؟) )١/ 58٠١(« الأسد)١/ ١/77(« ةباصإلا )١/1917(.

 )( (ش) يف سيل [ ]نيب ام .

 .(ش) نم وه تبثأ امو ءلصألا نم طقس [ 1نيبام (5)
 .«امتلم» :(ش) يف (0)



 «”نامعتلا نب دلاخ نب تباث ]8٠6"[
 . "'ةماميلا موي دهشتساو ءاردب دهش « هللا ميت ينب نم ةريسع نب ءاسنخ نبا ت

 .نب] ميهاربإ انث ٠ ””[ليلخلا نب] دايز انث « ”![يباطنخلا] قورإف انثدح 1
 نم اردب دهش :لاق ءباهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم انث « "[رذنملا
 . ءاسنخ نب نامعنلا نب دلاخ نب تباث : ثراحلا ينب نم «'*”راصنألا

 يبأ نب] نامثع نب دمحم انث « "'[نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدح ١ 8 ظ

 نب دمحم انث « ""”[ هللا دبع نب] دايز انث ءفسوي نب ميهاربإ انث ءباجنم انث «"![ةبيش
 نم مث «راصنألا نم نيملسملا نم هلكَي هللا لوسر عم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ

 نب ءاسنخ نب نامعنلا نب دلاخ نب تباث : منغ نب فوع دبع نب ةريسع ينب نم جرزخلا
 1 .ةريسع

 يبأ انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءنادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح

 نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع هيبأ نع "”[دعس نب] ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرق :لاق
 نب ءاسنخ نب نامعنلا نب دلاخ نب تباث :دبع نب ةريسع ينب نم راصنألا نم '””ردب دهش

 ا . ةريسع

 انث «يبأ انث "7[ينارحلا] دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ٠

 «نيملسملا نم ةماميلا موي لتق نم ةيمست يف '””[رييزلا نب] ةورع نع دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا
 . ءاسنخ نب نامعنلا نب دلاخ نب تباث : هللا ميت نب كلام ينب نم راصنألا نم مث

 انث « ””[رذنملا نب] ميهاربإ انث « (”[ليلخلا نب] دايز انث « قوراف انثدح. 0١

 ةماميلا موي دهشتسا نم ةيمست يف باهش نبا نع ةبققع نب ىسوم نع حيلف نب دمحم
 نب دلاخخ نب تباث كلام ينب نم مث راجنلا ينب نم ''”[مث] راصنألا نم نيملسملا نم

 .(191 /1) ةباصإلا ؛(7577/1) دسألا «(7174 )١/ باعيتسالا )١( ش
 .(ش) يف سيل [ ]نيبام (©) «ةماميلاب» :(ش) يف (؟)
 .«. . .دهش نم اودهش نم» : لصألا يف ترركت (4) ٠ 2 .«راجنلا ينب نم» :(ش) يف (4)
 .(ش) نم وه تبثأ امورك ءلصألا نم طقس [] نيب ام (5)



00 
2 

 .نامعنلا

 تف 2 -3 . جام ع

 ("”يراصنألا ةعيدو نب ديزي نب تباث ["81]

 نب ةيمأ نب ديبع نب ديز نب ةبلعث نب دلاخ نب ماذخ نب] ةعيدو نب تباث :ليقو

 .ةفوكلا لزن «دعس ابأ : ىنكي «ةعيدو نب "'ديز نب تباث :ليقو «""”[ديز

 . يلجبلا دعس نب رماعو «بهو نب ديزو « بزاع نب ءاربلا : هنع قور

 . ح ميهاربإ نب ملسم انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح

 . ح رضنلا وبأ انث , "![ةماسأ يبأ نب] ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدحو

 . حديلولا وبأ انث «يضاقلا فسوي انث .بوقعي نب دمحأ انثدحو

 ريثك نب دمحم أنث «نايح نب دمحم نب دمحم انث : "![يباطخلا]قوراف انثدحو

 ةعيدو نب تباث نع بزاع نع ءاربلا نع بهو نب ديز نع مكحلا نع ةبعش انث :اولاق
 . ملعأ هللاو .«تخِسُم ةمأ» :لاقف بضب ىتأ هنأ هِي يبنلا نع يراصنألا

 نع ةبعش نعو « ديز نع مكحلا نع هنع يورف :هوجو نم ةبعش ىلع فلتخا *

 . بهو نب ديز نع تباث نب يدع

 ش : يدع ثيدحو

 ةبعش انث «نافع انث «يبرحلا قاحسإ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدحف ١77

 هلع يبنلا ىتأ ةرازف نم ًالجر نأ ةعيدو ''”[نب] تباث نع بهو نب ديز نع تباث نب يدع نع

 رثكأف :لاق ««تخسم ةمأ» : لاقو هيدي نيب اهنم اًبض بلقي لعجف ءاهشرتحا دق بابضب

 )١//١919(. ةباضإلا )١/ 378٠-7581(« الأسد)1١/ 2738١ باعيتسالا )١(

 . «ديزي» : ىلإ لصألا يف تفرحت (*) . (ش) نم طقس[ ] نيبام (؟)

 . لصألا نم طقس (4)



 . هلثم يدع نع ةبعش نع رّدنُغ هاورو *

 نب !سدوي ره : يبا نب كيري ب ]سنوي انث « "”[ رفعج] هللا دبع هانثدحف دايز ىبأ نب ديزي ثيدحو 14

 . ح دواد وبأ انث 29[ بيبح

 نب ورمعانث :الاق "'”[يضاقلا] فسويو ملسم وبأ انث «نسحلا نب بيبح انثدحو

 نأ ةعيدو نب تباث نع «بهو نب ديز نع «دايز يبأ نب ديزي نع «ةبعش انث :الاق قوزرم'

 .هوحن ركذف بضب هَ يبنلا ىنأ ًيارعأ
 « ”ةفيذح نع « بهو نب ديز نع «تباث نب يدع نع «ةرامع نب نسحلا هاور

 نب ديز نع [ب ]١/ ١٠١١/ نيصح نع «ةعامج يف ليضف نب دمحمو ءءاقرو هاورو

 . يراصنألا ؟”ديزي نب تباث نع ءبهو

 . ةفيذح نع بهو نب ديز نع « نيصح نع «ةبعش هاورو #

 نب هللا ديبع انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم هانثدح] 6

 هلع يبنلا ىتأ :لاق ةفيذح نع « بهو نب ديز نع « نيصح نع «ةبعش '"'![نع يبأ انث «ذاعم

 . همرحي ملو هلحي ملو «ضرألا يف باود تخسم ةمأ» : لاقف بضب

 تت ا

 (*”حادحدلا نب تباث["857]

 . يراصنألا ةحادحدلا نبا : ليقو

 : لجو زع هللا لزنأف «ضيحملا نع هلي ىبنلا لأس 2"[هنأ سابع نبا هامس]- 7

 .(ش) نم ةدايزلا )١(

 .(ش) يف سيل [ ]نيب ام (؟)

 .«ءاقرو هاورو» : هلوق نع ترخأت :(ش) يف (*)
 .هديز» :(ش) يف (5)
 )١91١/1(. ةباصإلا )7737/١(, دسألا )778/١(2 باعيتسالا (5)

 . مات ريغ اهيف مالكلاو «(ش) نم [ 1نيبام (5)



 ةباحصلا ةفرعم

 يبأ نب دمحم نع «قاحسإ نبا كلذ ركذ . [؟؟7 :ةرقبلا] 4 ضسوحملا نع كنوُلأسيَو »

 يبنلا لأس ةحادحد نب تباث نأ « سابع نبا نع ريبج نب ديعس وأ - ةمركع نع « دمحم

 . "7 هِي يبنلا ةايح يف يفوت] «ةيآلا هذه تلزنف ٠ هلي

 انث ءرضنلا وبأ انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب "”[ركب وبأ] انثدح 1

 نبا ىلع هَ هللا لوسر ىلص :لاق ةرمس نب رباج نع ءبرح نب كامس نع «ةبعش

 نحنو «صقوتي لعجف بكرف هلقعف :لاق ءىرع سرفب ىتأ ةزانجلا نم عجر املف «حادحدلا
 .«ةنجلا يف ىلدم حادحدلا "”يبأل قذع نم مك» : هت هللا لوسر لاقف «هفلخ ىعسن

 مهلك عيبرلا نب سيقو «حلاص نب نسحو «رصن نب طابسأو «لوغم نب كلام هاور *

 هانكف «حادحدلا ابأ «هتينك نوكي نأ هبشيو حادحدلا نبا ىلع ىلص :لاقف كامس نع
 . ؟؟ههضعب هبسنو مهضعب

 ك0
0 2 2 

 "”يراصنألا ورمع نب لازه نب تباث [ "8 ]

 . ةماميلاب دهشتساو ءاردب دهش ١ جرزخلا نب فوع ينب نم ت

 « ""”[رذنملا نب] ميهاربإ انث « ”[ليلخلا نب] دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح
 ُُث 8 3 . 2 3 م سس 9 ا

 نب فوع ينب نم اردب دهشو :لاق باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم نع حيلف نب دمحم انث

 .ورمع نب لازه نب تباث « يلبحلا ينب نم جرزخلا

 حيلُق نب دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «قوراف انثدح] 49

 (ش) نم طقس (؟) .(ش) نم ديز[ ]نيبام )١(

 .«نبال» :(ش) يف (9

 نبا :لاق نم مهنمف «هيف كامس باحصأ ىلع فلتخا» :(ش) يفو «لصألا يفاذك تبثأام (4)
 نب طابسأو لوغم نب كلام : حادحدلا نبا :لاق نمف ؛حادحدلا وبأ :لاق نم مهنمو ءحادحدلا

 نب تباث همساو «حادحدلا ابأ هتينك نوكت نأ هبشيو . عيبرلا نب سيقو «حلاص نب نسحلاو ءرصن
 . ملعأ هللاو «هبسن حادحدلا نبا :لاق نمو «هانك حادحدلا وبأ :لاق نمف «حادحدلا

 . يراصنألا ورمع وبأ :(ش) يفو «لصألا يفاذك (5)

 )١9531/1(: ةباصإلا «(؟١507/4/1)دسألا ,(775 )١/ باعيتسالا (1)



 نم نيملسملا نم ةماميلا موي دهشتساو : لاق باهش نبا '”نع ةيقع نب ىسوم نع . 85 . ا 5 ن0 000 00

 . لازه نب تباث : ملاس ينب نم راصنألا

4 
 ل
 ع

 2 0 2 0 يل

 2يراصنألا ديز نب تباث "8]

 دهع ىلع نآرقلا اوعمج نيذلا دحأ «ديز ابأ ىنكي « جرزخلا نب ثراحلا ينب دحأ

 . "7[كلام نب سنأ هركذ ءادحأ دهشو 2 هع ىبنلا

 . 5 وع 0235 5 . .٠ .٠

 يدع ينب نم نكسلا نب سيق :ليقو «ءاروعز نب سيق : ليقف .همسا يف فلتخاو

 . كلام نب سنأ : هنع ىور .حيحصلا وهو «راجنلا نبا

 ىلع ''”[رمع] فقوف ةنيدملاب رمع ةفالخ يف كله :يدقاولا دعس نب دمحم لاقو

 . ةياعر ضرألا لهأ مظعأ مويلا نفد «ديز ابأ هللا كمحر :لاقف هربق

 ةداتق نع مامه انث «ةبده انث «ىلعي وبأ انث , "نايح نب دمحم وبأ انثلدح_

 نم مهلك «ةعبرأ :لاق ؟ هِي هللا لوسر دهع ىلع نآرقلا عمج نم : سنأل انلق :لاق

 :هل لاقي «راصنألا نم لجرو «تباث نب ديزو « لبج نب ذاعمو «بعك نب يبأ :راصنألا

 .ديز وبأ

 . 27[هلثم سنأ نع «ةمامث هاورو] . هلثم '''[سنأ نع] ةداتق نع ةبعش هاور #

 نبا ىلع انث ءروصنم نب دمحأ انث «نوراه نب ىسوم انث .نوراه نب يلع هانثدح. ١

 دهع ىلع نآرقلا عمج :لاق «كلام نب سنأ نع «ةمامث نع «دقاو نب نيسحلا انث «نسحلا

 . "7[لبج نب] ذاعمو .ديزوبأو «تباث نب ديزو 2 "7[بعك نب] ىبأ : ةعبرأ ُهليَم هللا لوسر

 ' نب سنأ نع ةمامُتو «ينانبلا تباث نع « ىتثملا نب هللا دبع نع .دسأ نب ىلعم هاور #

 .دنبسلا طاقسإ دعب «باهش نبا لاق» :(ش) ىف (؟) .(ش) يف سيل[ ]نيبام )١(

 .(197/1) ةباصإلا «(759/1) دسألا )١/ ١949(« دعس نبأ تاقبط ()
 . طلخ اهقايس يفو «كلام نب سنأ هنع ىور كلام نب سنأ هركذ اميف حيحصلا وهو» :(ش) يف (4)

 . ةينكلا ركذي ملو «؛نايح نبا» :(ش) يف (5)



 . هلثم كلام

 9 2 انك 6

 "'هرقأ نب تباثإ "م86)]

 موي ةيارلا لماح وهو] اردب دهش ؛ ("”[يراصنألا] نالجعلا نب يدع نب ةبلعث نبا

 ا ظ . "”[ةحاور نبا دعب ةتؤم

 انث « ””[ينارحلا] دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5

 تباث :راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا انث « يبأ

 .[أ/1/١١١] ؟”نالجعلا نب يدع نب ةبلعث نب مرقأ نبا

 انث « ””[رذنملا نب] ميهاربإ انث « "”[ليلخلا نب] دايز انث « قوراف انثدح ١6

 مث ءراصنألا نم ردب دهشو : لاق باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم انث '"”[حيلف نب] دمحم

 . مرقأ نب تباث '”نالجعلا ينب نم مث . سوألا نم

 ١ ىبأ انث 34 ("”[دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث 34 ([دمحأ نب] ناميلس انثلح_- «

 دجن نم ةرمغلا لّبق ةيرس ثعب هلي هللا لوسر نأ ةورع نع ءدوسألا يبأ نع « ةعيهل نبا انث

 مرقأ نب تباث اهيف بيصأف «مرقأ نب تباث مهريمأ .

 ملاس نع يلامُثلا ةزمح يبأ نع «يرازفلا قاحسإ وبأ انث « 7”(. . .) انثدح 6

 تباث ىلإ اهَعَفَذ بيصأف ةحاور نبا ىلإ ةيارلا تعفد امل :لاق رسيلا ىبأ نع دعجلا ىبأ نبا

 «ينم لاتقلاب ملعأ تنأ :لاقو ديلولا نب دلاخ ىلإ تباث اَهَعَفدَف يراصنألا مرقأ نبا

 )١/ ١94٠(. ةباصإلا «.(556 )١/ دسألا «(7ا7/8 )١/ باعيتسالا )١(

 .(ش) يف سيل [ ]نيبام (9) .(ش) نم ةدايزلا (؟)
 . (ش) نم وه تبثأ امو ««نالجع نبا : لصألا يف (4)
 . (ش) نم وه تبثأ امو ««نالجع» : لصألا يف (5)
 تباث دهش :رسيلا وبأ لاقو» :هيفو .رسيلا يبأ ىلإ دنسلا اذه «(ش) يف سيلو «لصألا يف ضايب ()

 ديلولا نب دلاخ ىلإ تباث اهعفدف اهعفرف ةيارلا هيلإ عفد ةحاور نبا بيصأ املف «ةتؤم رفعج عم

 .«ينم لاتقلاب ملعأ تنأ :لاقف



 ةباحصلا ةفرعم ع

 . هنع حضاو نب بيسملاو ةيواعم]

 نع هيبأ نع ليضف نب ثراحلا نب هللا دبع نع يموزخملا نسحلا نب دمحم هاورو *

 .هوحن ركذف ةتؤم موي نوملسملا مزهنا ال :لاق رمع نب هللا دبع

 نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « بيبح انثدح ١5/_/

 . ("1[تباث ةيارلا لمحو :لاق . قاحسإ نب دمحم نع «ميهاربإ انث دمحم

 "ديزي نب تباث 3

 .راصنألا نم هارأو « "”[يدزألا] ذئاع نب نمحرلا دبع :هنع ىور ت

 وبأ انث «ءالعلا نب ميهاربإ نب قاحسإ نب ورمع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7

 ةمقلع نب رصن نع هثدح هابأ نأ «ةمقلع نب ظوفحم نب '؟”ةدانج نب ةميزخ نب رصن ةمقلع

 يلجرو هّْنَِع يبنلا تيتأ : ديزي نب تباث لاق : لاق ذئاع نبا نع ةمقلع نب ظوفحم هيخأ نع

 . تئربف ىل اعدف «ضرألا سمت ال ءاجرع

 . "7[نييماشلا ىف هانثدح «هجولا اذه نم الإ ظفحي ال بيرغ]

 ىبأ نع «كيرشانث « ىنامحلا انث «ىمرضحلا انث «دمحم نب دمحم انثدح] 24

 ىبأو «ديزي نب تباثو «بعك نب ةظرق ىلع تلخد :لاق ءدعس نب رماع نع «قاحسإ
27 

 ! رك دمحم باحصأ متنأو اذه نولعفت :تلقف يراوج مهدنعو «يراصنألا دوعسم

 . "7[توملا دنع ءاكبلا ىفو سرعلا دنع وهللا ىف انل صخر هني دمحم نإ :اولاقف

 ني ني دهم عمنم د

 .(ش) يف سيل[ ]1نيبام )١(
 )1١//١91(. ةباصإلا «.(50 )١/ ديرجتلا «(1/١758)دسألا (؟)

 . (ش) نم ةدايزلا (9

 نب ظوفحم هيخأ نع ةمقلع نب رصن نع هثدح هابأ نأ ةدانج نبا» :(ش) يفو ءلصألا يفاذك (:)

 .خلإ 2. . .ةمقلع



 "”يراصنألا عيفُر نب تباث "173

 . نسحلا هنع ةياورلاب درفت «نييرصملا يف دعي

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 89

 :لاق نسحلا نع ءرفصملا دايز نع .بعصم نب راوس انث «ينيصلا قاحسإ نب ميهاربإ
 مكايإ» : هلي هللا لوسر لاق :لاق ايارسلا ىلع رمؤي ناكو عيفر نب تباث تعمس

 اذإ ىتح بوشلا لجرلا سبلي وأ مسقملا ىلإ درت مث ,مسقي نأ لبق ةأرملا حكنت ,لولغلاو

 . رفصملا دايز نع ليئارسإ هاور «.«مسقملا ىلإ هدر هقلخأ

 «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث .نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ هانثدح

 نم عيفر نب تباث ينثدح :لاق نسحلا نع ءرفصملا دايز نع «ليئارسإ انث « هللا ديبع انث

 لولغلاو مكايإ» :لوقي هلع هللا لوسر تعمس :لاق ايارسلا ىلع رمؤي ناكو رصم لهأ
 قلخي ىتح ,«بوغلا سبلي وأ .مسقملا ىلإ اهدري مث ,مسقي نأ لبق ةأرملا حكني لجرلا]]
 .(مسقملا ىلإ هدري مث

 ””يراصنألا ةعافر نب تباث )]
5 

 .ةداتق نع هلسرأ ثيدح يف ركذ هل ج

 تباث مع نأ ةداتق نع «ديعس أبنأ ءاطع نب باهولا دبع انث 0(. . .) انثدح ١

 : لاقف هرجح يف ميتي ذئموي تباثو هلأسف هلي يبنلا '*”[ىتأ راصنألا نم لجر] ةعافر نبا

 :ليقو «عفيور نب تباث» :ةباصإلا يفو «(147)ةباصإلا ,((١/718)دسألا )58١/1١( باعيتسالا )١(
 .«عيفر

 . (هلثم ركذف» :لاق لب «ثيدحلا ركذي مل (ش) يف (0)

 ةباصإلا (؟) )١197 /1١(« الأسد)5358/1١(.

 ةبورع يبأ نب ديعس هنع ىور# :هيفو ؛«ديعس» : ىلإ (ش) يف دنسلا اذه دجوي ملو ءلصألا يف ضايب (4)
 .«خلإ . . .ةداتق نع

 .« هَ يبنلا ىلإ لحر» :(ش) يفو «لصألا يفاذك (5)



 فورعملاب لكأت نأ» :لاقف ؟هلام نم يل لحي امف يرجح يف "'”[ميتي] اًنباث نإ « هللا يبن اي

 .(هلامب كلام يقت نأ ريغ نم

 .[ب/1/١1١١] 27[هنع بلاط ىبأ نب ىيحي]

 "”يراصنألا ثراحلا نب تباث 6]

 . نييرصملا ىف هدادع «ديزي نب ثراحلا هنع ىور ءاردب دهش ه

 انث «ريكب نب ىيحي انث ءرهاطلا يبأ نب ورمع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 لوقت دوهي تناك :لاق «يراصنألا ثراحلا نب تباث نع «ديزي نب ثراحلا نع «ةعيهل نبا

 ءدوهي تبذك» :لاقف هلي يبنلا كلذ غلبف ءقيدصلا وه :اولاق ريغص يبص مهل كله اذإ

 هذه كلذ دنع هللا لزنأف «ديعس وأ يقش هنأ الإ همأ نطب يف هللا اهقلخي ةمسن نم ام

 ةيآلا ٠ . مكاهمأ دوطب يف نأ متنأ ذإو ضرألا نم مكاشنأ ذإ مكي ملعأ ره : ةيآلا

 .[77 :مجنلا]

 ديمحلا دبع انث « '"'[تاتقلا] رفعج نب نيسحلا انث ءيحلطلا "[ركب وبأ] انثدح 7

 "”[كرابملا نبا انث] حلاص نبا
 ح

 انث : "”[الاق] ىرسلا نب دانه انث «نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ انئدحو

 تباث نع «يمرضحلا ديزي نب ثراحلا نع «ةعيهل نبا نع كرابملا نبا ''7[ينعي] هللا دبع

 نب مصاع تنب ةلهسل مسقف ربيخ مئانغ هِي هللا لوسر مسق :لاق يراصنألا ثراخلا نبا

 نبا نع ؛ةحلط نب لماك انث «يوغبلا انث ءيرصرصلا هانربخأ] تدلو اهل ةنبألو يدع

 . 27[هلثم ةعيهل

 33 1 ل 00 9 00

 )١( (ش) يف سيل[ ]1 نيبام .
 باعيتسالا (؟) )١/ 587(« الأسد)577/1١( ةباصإلا )١/ ١9٠١(.

 . (ش) نم ةدايزلا (*)



 2 ةباحصلا ةفرعم 42
4 

2 5 

 "7 يراصنألا ديزي نب تباث["89]

 دنع هثيدح ءدعس نب رماعو «يبعشلا :هنع ىور «مدقت يذلا لوألا هارأو

 . نييفوكلا

 دبع ''”[نب دمحم انث «يرقملا دمحأ] نب دمحم نب دمحم رفعج وبأ انثدح - 64

 دعس نب رماع نع «قاحسإ يبأ نع «كيرش انث «ديمحلا دبع نب ىيحي انث «يمرضحلا هللا
 اذإو «يراصنألا "'دوعسم يبأو «ديزي نب تباثو «بعك نب ةظرُف ىلع تلخد :لاق

 تنك نإ '*[ :اولاقف] دمحم باحصأ متنأو اذه نولعفت :تلقف «ءايشأو «”راوج مهدنع

 . توملا دنع ءاكبلا يفو سرعلا دنع وهللا يف انل صخر هَ هللا لوسر نإف ضماف الإو «عمست

 ””يراصنألا ةبلعث نب تباث [”41]

 مساو «ةبقعلا دهش ''”عدجلا نب تباث :هل لاقيو «فئاطلاب دهشتسا «يردب 0

 . مارح نب ثراحلا نب ديز نب ةبلعث : عدجلا

 ( "”[رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب] دايز انث «"”[يباطخلا] قوراف انثدح 5

 فئاطلاب دهشتسا نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم انث
 . "”عّدجلا :هل لاقي يذلا ةبلعثو «ةبلعث نب تباث «ةملس ينب نم «راصنألا نم

 رفعج وبأ انث «ينارحلا بيعش وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح_ 5

 )١//2191. ةباصإلا )7581/١1(« دسألا 17١(( /؟) ريبكلا خيراتلا )١/ 17١(« عناق نبا مجعم )0(

 .[15/85] مقر ةمجرت رداصم رظناو

 . «دعس يبأ» : ىلإ (ش) يف تفرحت () .(ش) نم طقس (؟0)

 .«لاقف» :(ش) يف (5) .«يراوج» : لصألا يف 2

 )17/5/١(. باعيتسالا )١/ 2١95 ةباصإلا «(75764 )١/ دسألا «(079 /) دعس نبا تاقبط (1)

 .لاذلاب «عذجلا» :باعيتسالاو . دسألاو تاقبطلا يفو «ةباصإلا يف ظفاحلا دنعو «فنصملا دنع اذكه (0)

 دايز امإو «ميهاربإ نبا سيل دايزف ءأطخ وهو ميهاربإ نب دايز انث :(ش) يف ءاجو «ءلصألا يف اذك 2000

 .رذنملا نبا وه ميهاربإو «ليلخلا نبا وه

 نب تباث مارح ينب نم مث ةملس ينب نم مث جرزخلا نم ردب دهش :لاق» :(ش) يفو ءلصألا يفاذك (9)
 . لإ«. . .راصنألا نم فئاطلاب دهشتساو «هدانسإب :باهش نبا لاق ؛مارح نب ثراحلا نب ديز نب ةبلعُت



 ةباحصلا ةفرعم

 موي نيملسملا نم دهشتساو :لاق قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث « ىليفنلا

 . ةبلعث عدُجلاو « عدجلا نب تباث «ةملس ينب نم راصنألا نم فئاطلا

 نب دمحأ انث «ناميلس نب ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح 17

 نم ةبقعلا دهش :لاق قاحسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ انث «بويأ نب دمحم
3 1 3 1 3 2 03 1 00 

 . [ديهش فئاطلاب

 9و 0 2 2

 ©"”يراصنألا ةعيبر نب تباث ”"1]
 ل هوي 5 8 8 .٠

 دمحم انث .""”[رذنملا نب] ميهاربإ انث ''”[ليلخلا نب] دايز انث «قوراف انثدح 4
 نب فوع ينب] نم اًردب دهش :لاق باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم نع" [حسيلف نبا] ُة 4 55 -. 3 ساس قفز .٠

 . ةعيبر نب تباث ىلبحلا ينب نم مث جرزخلا

 2 00 1 اذن
1 

 2 5 ني

 "”يراصنألا ورمع نب ناّسمح نب تباث "4]
 . اردب دهش هل بقع ال «راجنلا نب يدع ىنب نم ص

 باهش نبا نع ,«ىسوم انث ءدمحم انث «ميهاربإ انث «دايز انث «قوراف انثدح. 4

 ال ءورمع نب ناسح نب تباث «راجنلا نب يدع ينب نم «راصنألا نم اردب دهش :لاق
 .هل بقع

3 2 0 
 تي حي 3

 )١( باعيتسالا )١/71/8(« الأسد)758/1١( ةباصإلا )١191١7/1(.

 .(ش) نم طقس (؟)

 )١91/9(. ةباصإلا «(51/1) ديرجتلا «(557/1) دسألا (؟)
 ىلإ ةقباسلا ةمجرتلا ىف «فوع ىنب» : نم اءدب (ش) نم وه تبثأ امو «لصألا يف سيل [ 1نيب ام (4)

 1 1 . عضوملا اذه ىلإ يأ ةمجرتلا هذه يف «راصنألا» : هلوق



 هو 14 ةباحصلا ةفرعم
 ا

 ("”يراصنألا ورمع نب تباث ["84]

 . اردب دهش ت

 دمحم انث ,'7[ناميلس نب] نوراه نب نسحلا انث .دمحأ نب ناميلس انثدح

 يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نب دمحم انث « "”[يبيسملا] قاحسإ نبا

 نب تباث :راجنلا نب كلام ينب نم مث ءراصنألا نم اردب دهش نم [أ/١١؟/١1] ةيمست

 . يدع نب ديز نب ورمع

: .: 
: 1 0 2 0 2 2 

 (”يراصنألا كيتع نب تباث 5]

 ىلا » ما (ه) 1 5 / .

 سمخ ةنس « يفقثلا "هللا دبع يبأ عم رسجلا موي لتق «لوذبم نب ورمع ينب نم ©
 سااش
 .ةرسع

 نبا انث «يبأ انث ءدلاخ نب ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١

 يبأ نب دعس عم نئادملا رسج موي دهشتسا نم ةيمست يف ةورع نع دوسألا يبأ نع .ةعيهل

 . كيتع نب تباث : لوذبم نب ورمع ينب نم مث «راصنألا نم ءصاقو

 دمحم انث « ”[رذنملا نب] ميهاربإ انث '''[ليلخلا نب] دايز انث «قوراف انثدح 5

 نم رسجلا موي دهشتسا نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث ,©[حيلق نبا]
 ش . كيتع نب تباث :راصنألا

 بيعش وبأ انث :الاق دمحأ نب ناميلسو «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 07

 ىف قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «يليفنلا رفعج وبأ انث , "'”[ينارحلا]

 )١( باعيتسالا )١/71/4(« الأسد)١/ */ »”1ةباصإلا )1954/1(.

 . (ش) نم ةدايزلا (9) .(ش) نم طقس (0)

 )١45/١(. ٠ ةباصإلا «(57 )١/ ديرجتلا )١/“702(, دسألا (5)

 . (ش) يف تسيل (5)



 ةباحصلا ةفرعم ففقظللا

 . كيتع نب تباث «لوذبم نب ورمع ينب نم مث راصنألا نم رسجلا موي دهشتسا نم ةيمست

 33 اد 0

 ماَرَح نب رذنملا نب تباث 51 00

 . راجنلا نب كلام ينب نم ورمع نب يدع نب ةانم ديز نب ورمع نبا

 انث «يبأ انث « "'![ينارحلا دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 8

 نم مث «راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف "””[ريبزلا نب] ةورع نع دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا

 ةأنم ديز نب ورمع نب '””مارح نب رذنملا نب تباث : ؟”رموأ نب راجنلا نب "”[كلام نب] يدع ينب

 .رذنملا نب تباث : ةورع نع «ةعيهل نبا هلاق اذك ءورمع نب يدع نبا

 «رذنملا نب تباث نب سوأ :الاقف] قاحسإ نباو «باهش نبا هفلاخو "”[هيف مهوو]

 . "”[تباث نب ناسح وخأ دادش دلاو تباث نب سوأ وهو «باوصلا وهو

 انث ,باجنم انث ءنامثع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 6

 ينب نم ردب دهش :لاق قاحسإ نب دمحم نع « هللا دبع نب دايز انث ءفسوي نب ميهاربإ

 ةانم ديز نب ورمع نب مارح نب رذنملا نب تباث نب سوأ :راجنلا نب كلام نب ورمع نب يدع

00 
 . راجنلا نب' '' كلام نب ورمع نب يدع نبا

 . قاحسإ نب دمحم نع .دعس نب ميهاربإ : هلاق كلذكو *

 ءرذنملا نب تباثب أدتباو «سوأ ىلإ راجنلا بسنف ؛ةعيهل نبا نع ةاورلا ضعب مهو

 . "'جرزخلا نب ورمع نب ةبلعث نب راجنلا هنأ هيف فلتخي ال راجنلاو

 نع «ريكب نب سنوي نع «يدراطعلا نع ةاورلا ضعب مهولا اذه ىلع ةعيهل نبا عباتو

 مهو اذهو «رذنملا نب "”[تباث] سوأ نب راجنلا نب كلام ينب نم :لاقف قاحسإ نبا

 )75١8/1(. ةباصإلا «.(50 )١1/ ديرجتلا «(؟ا/ا//١)دسألا )١(

 .(ش) نم ةدايزلا (") .(ش) يف تسيل (0)

 . لصألا يف نيترم ترركت (0) .أطخ وهو «تباث نب» :(ش) يف (4)

 .«حومجلا نب» :(ش) يف (0 .ورمع نب كلام» :(ش) يف (5)



 . رذنملا نب تباث نبا وه سوأو . كلام نب ةبلعث نبا وه راجنلا نأل ؛ رهاظ

 . "”[امهنع تابثألا ةياور ىف قاحسإ نباو باهش نبا هاور ام ىلع] #

 بأ 42 م
 2 2و 2 3 5

 ("9دّلَخُم نب تباث ["91]
 ٠  000 4هه 01 .6 .٠ .

 .ةمطخ نب ناذول نب رماع دلو رخاآ وهو .ورمع نب ةثراح نب دلخم نب ديز نبا

 نب دمحم ثيدح ركذو «دواد ىبأ نبا نع ةاورلا ضعب '"هلاق هل بقعال «ةرحلا موي لتق

 .(ةرخآلاو ايندلا ىف هللا هرتس اًملسم رتس نم» :لاق هني هللا لوسر

 .دّلْخُم نب ةملسم :اولاقف ركب نب دمحم نع هوور تابثألا نأل ؛رهاظ مهو وهو

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح 5

 ءدّلْخُم نب ةملسم نع «بويأ يبأ نع «ردكنملا نبا نع ؛ جيرج نبا أبنأ ءركب نب دمحم
 .«ةرخآلاو ايندلا يف '”[هللا] هرتس ايندلا يف اًملسم رتس نم» :لاق هلي يبنلا نأ

 . (””هلثم , جيرج نبا نع «ريكب يبأ نب ىيحي هاور *

 انث «قوزرم نب دمحم انث .فلخ نب مئيهلا انث «نايح نب دمحم وبأ هانثدح 17

 «دلخم نب ةملسم نع بويأ يبأ نع «ردكنملا نبا نع جيرج نبا نع «ريكب يبأ نب ىيحي
 .[ب ]١/ ١١7/ هلثم هع يبنلا نع

. 1001 
 2 27 ع 0 953

 نامعتلا نب تباث 3
 «يردبلا ةبح يبأب ”ىنكملا هنأ ةاورلا ضعب هركذ «سيّقلا ئرما نب ةيمأ نبا ص

 .(ش) نم ةدايزلا )١(

 )١97/1(. ةباصإلا «(837 ١ /5) ديناسملا عماج «(١777/1)دسألا (؟)

 . ؟هاكح» :(ش) يف (9)

 . ركب نب دمحم نع دمحأ ةياورك :(ش) ىف (4)
 رمل .فيحصت وهو «ىنكلا» : لصألا يف (7) .(193/1) ةباصإلا «(”1/97/1) دسألا (5)



 ةباحصلا ةفرعم 2

 . رصم حتف دهش هنأ ىلعألا دبع نب '''[سنوي] ديعس يبأ نع يكحو

 انث «يبايرفلا دمحم نب رفعج انث «يرجآلا نيسحلا نب دمحم ركب وبأ انثدح

 نع «باهش نبا نع «سنوي ينربخأ «بهو نب هللا دبع انث ءبهوم نب دلاخ نب ديزي
 ةكمب انأو يتيب فقس جرف» :لاق هنأ هلي يبنلا نع ثّدحي رذ وبأ ناك :لاق كلام نب سنأ

 ئلتمم بهذ نم تسطب ءاج مث ,مزمز '"'ءام نم هلسغ مث ,يردص جرفف ليربج لزنف
 نأ مزح نبا ينربخأو  باهش نبا لاق : هيف دازو  جارعملا ةصق ركذف «...اًناميإو ةمكح

 ىتح يب جرمع مث» : ِهّنِلَع هللا لوسر لاق :نالوقي «يراصنألا ةبح ابأو «سابع نبا

 .(مالقألا فيرص هيف عمسأ ىوتسمل ترهظ

 ("7[يف] «يردبلا ةيح يبأ نع «رامع يبأ نب رامع نع ؛ةملس نب دامح""' هاورو *
 ١[. :ةنيبلا] 4 . .. اورَقَك نيذّلا نكي مَل 9 : بعك نب يبأ ىلع هليَم يبنلا ةءارق

07 . 2 
2 

 (©دبْعَم نب تباث ["98]

 نم ءاهنسح ؟*هبجعأ هموق نم ةأرما نع هلي ىبنلا لأس الجر نأ ىور 4

 نم لجر نع «دبعم نب تباث نع «ريمع نب كلملا دبع نع ورمع نب هللا ديبع ثيدح

 2 .بلك

 ةباحصلا ةلمج ىف هركذو «ةبحص هل تسيل ةفوكلا لهأ يعبات نم اذه ''[تباث]و

 . مهو

 دع د

 .«مزمز ءامب» :(ش) يف (؟) .(ش) : يف تسيل )١(

 .(ىورو» :(ش) يف قفز

 .(508/1) ةباصإلا «(56 )١/ ديرجتلا «(؟1//0/9) دسألا (5)

 . ةباصإلا يف ل قفاوم وهو «(ش) نم وه تبثأ امو ««اهبجعأ» : لصألا يف (5)
 1 .(ش) نم وه تبثأ امو «لصألا نم طقس [ ]1نيبام (1)



 '"”يدارملا فيرط نب تباثو[٠٠4]

 . ةيلهاجلا كردأ هنأو « يباحص هنأ ىلعألا دبع نب ديعس ىبأ نع اضيأ "'”هركذ ن

 "””يعّجشألا ورمع نب تباث ]

 .اردب دهش «راصنألا فيلح

 انث « '*”[ينارحلا] دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انئدح

 ورمع نب تباث :اردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعّيهل نبا انث « يبأ

 . عجشأ نم مهل فيلح ةيصع وأ ةميصع نب داوس نب يدع نب ديز نبا

 '”مصاع يبأ نب تباث [0"]

 . يعبات هارأو ؛ةباحصلا يف مصاع يبأ نبا هركذ ج

 روصنم نب دمحم انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 0

 | نع «'"ملسم نب ةبلعث نع «كردُم نب ليقع انث «ةيقب انث «حيبص نب دمحم انث «يسوطلا
 .' هللا ليبس يف نيدهاجملا تاعور ىندأ نإ» :لاق ُهْلَع يبنلا نأ .مصاع يبأ نب تباث

 .* ؟دهاجملا تاعور ىندأ اموهللا لوسر اي :لئاق لاقف ««اهمايقو ةنس مايص "[لدع]

 .(هذخأيف لزنيف سعان وهو هطوس طقسيو :لاق

 )١( الأسد)71777/1١(« ديرجتلا )١/ *57(« ةباصإلا )1/ 7١6( .
 . «يكاحلا هركذ» :(ش) يفو ءلصألا ىفاذك (؟)

 .(ش) نم ةدايزلا (5) .(1//5017) ةباصإلا «(15 /1) ديرجتلا «(777/1) دسألا (")
 )6( الأسد)7777/1١(« التجريد)77*/1١(« ةباصإلا )1/ ١914(.

 يفو «فنصملا نع (515 /7) ديناسملا عماج يف ريثك نبا هلقن امك كلذك وهو لصألا يفاذك (3)

 . ؛هبشأ نيعباتلاب وهو» :(ش)

 . لصألا يف ترركت (4) .«ةملسم» :(ش) يف (0)



 ةباحصلا ةفرعم 6.

 "”يغيللا مكحلا نب ةبلعث [ ] ٠

 يبأ نب ديزيو « كاّمس هنع ىور « ُهَّلكَع يبنلا عم ربيخ دهش «نييفوكلا يف هدادع

 «ةبعش انث « دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث « ””رفعج نب هللا دبع انثدح
 هللَي هللا لوسر عم انك :لوقي يثيللا مكحلا نب ةبلعث تعمس "![برح نب] كامس ينربخأ

 .رودقلا تئفكأف اهنع ىهنف منغ تبهتناف

 نب دومحم انث ءرصن نب ىيحي نب مساقلا انث ءرفظملا نب دمحم هانثدح]- 87

 ينرسأ :لاق مكحلا نب ةبلعث نع ؛كامس نع «ةبعش نع «يدجلا كلملا دبع انث «ناليَغ

 نع ىهني هي يبنلا تعمسف باش [أ/77/1١١] ذئموي انأو هِي هللا لوسر باحصأ
 .'![ةبهنلا

 نع قازرلا دبع نع "”[ميهاربإ نب] قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 64

 . ح ليئارسإ

 . حر يهز انث «يسلايطلا ديلولا وبأ انث ءملسم وبأ انث :الاق بيبحو «قوراف انثو

 وبأ انث ءباجنم انث « "”[تاتقلا] رفعج نب نيسحلا انث «يحلطلا ركب وبأ انثو

 ٠ . ح صوحألا

 نب ديبع نب دمحم انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثو

 موي انبصأ :لاق مكحلا نب ةبلعث نع «برح نب كامسانث :اولاق ةناوع وبأ انث ءباسح
 ةبهن :لاق (؟اذه ام» :لاقف يلغت مهرودقو هلَْ يبنلا ءاجف «سانلا ””اهبهتناف منغ ربيخ

 . اهيف ىقب ام اوئفكف «لحت ال ةبهنلا نإف ءاهوؤفكا» :لاقف هللا لوسر اي

 .(198/1) ةباصإلا «(3586 )١/ دسألا )1١/ ١١١(« عناق نبا مجعم «(585/1) باعيتسالا )١(
 .(دمحم نبا : لصألا يف )١(

 . (ش) نم ةدايزلا 99

 .(1/7 /؟) ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هاور ثيدحلاو «(ش) يف سيل[ ]نيب ام 2

 . (هبهتناف» :(ش) يف (5)



 رك _ غ1 ةباحصلا ةفرعم

 نع .سيق يبأ نب ورمعو «حلاص نب نسحو «ةدئاز يبأ نب ايركزو «يروثلا هاور #
 .ةبلعث نع .كامس نع «نيرخآ يف ةدئاز

 "نع ١ ريرج هاورو « سابع نبا نع :لاقف ةبلعث نع «كامس نع ءطابسأ هاورو *#

 . ةبلعث نع دايز يبأ نب ديزي

 نبا "”[دمحم] نب هللا دبع انث .يفيرطغلا "'[دمحأ نب دمحم] دمحأ وبأ انثدح 0 . 
 مكحلا نب ةبلعث نع « دايز يبأ نب , ديزي نع «ريرج انربخأ «هيوهار نب قاحسإ انث .هيوريش

 لاقف ءرودقلا اهب اولغأف سانلا '”اهبهتناف «ربيخ موي هلو هللا لوسر عم اًمنغ انبصأ :لاق'"
 (©0(بهن اهنإو ,لحت ال ةبهنلا نإف اهيف امب رودقلا اوؤفكا» : لَ هللا لوسر

 «ملاس نب ,ءالعلا انث «ريهز نب ىبحي نب دمحأ انث .دمحأ نب ناميلس انثاح نيك

 ةبلعث نع برح نب كامس نع ''""[يروثلا] نايفس نع كرابملا نبا انث «يناقلاطلا ميهاربإ انث
 ىضق اذإ ةمايقلا موي ءاملعلل هركذ لج هللا لوقي» : هيي هللا لوسر لاق :لاق مكحلا نب

 مكل رفغأ نأ ديرأ انأو الإ مكيف '"”يمكحو يملع لعجأ مل ينإ :هدابع نيب هيسرك ىلع
 .(«يلابأ الو مكيف ناك ام ىلع

 2 2 73 3 9و ف

 :ةيراصنألا هللا دبعوبأ ةبلعت [ 41

 باهولا دبع نب هللا دبع انث «يشكلا ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدح 7
 :لاق لاق «ةيعت نيل ديع ينرأ ؛رفعج نب ديس ا دبع ا دراما ني داع ا يصل
 :لوقي ةبلعث كابأ تعمس : لوقي كلام نب بعك نب نمحرلا دبع تعمس
 نم ءادوس ةكذ تناك ةبذاك نيميب ئرما قح عطعقا ئرما امأ :لوقي هْلكَم هللا لوسر
 .(ةمايقلا موي ىلإ ءيش اهريغي ال هبلق يف قافن

 .(ش) يف تسيل (0) . (ديزي نع هنع١ :(ش) يف )١(
 . (هبهتناف» : (ش) يف 2:١ . «مكحلا يبأ نب" :(ش) يف فره

 . عوفرم نإ ربخ اهنأل أطخخ وهو «هاًبهن» : طوطخملا يف (5)
 .«يتمكحو) :(ش) يفو «لصألا يفاذك (0) .(ش) نم ةدايز

 )5١13/1(. ةباصإلا 2(؟١١54947/1دسألا ١71١(2 /1) عناق نبا مجعم 60(



 اميف] هفالتخا ضعب تركذ «ثيدحلا اذه يف ''7[بعك نب] نمحرلا دبع ىلع فلتخا

)20 
 . يثراحلا ةمامأ يبأ نب سايإ ثيدح ةمجرت يف مدقت /

 وبأ انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ''”دمحأ نب دمحم نب دمحم انثدح

 نع «رفعج نب ديمحلا دبع نع «نارمح نب هللا دبع انث «ينادابعلا حلاص نب دمحأ مصاع

 ءهرصب بهذ دقو داقي وهو «كلام نب بعك نب نمحرلا دبع ىتأ هنأ «ةبلعث نبا هللا دبع

 . هلثم ركذف ««ملسم ئرما لام عطتقا نم» : لوقي لي هللا لوسر تعمس

 ؟وهام :تلق «معن :لاق ؟ هلي يبنلا نع رخآ اًئيدح تعمس : تلقف 84

 ينعي «(ناميإلا نم ةذاذبلا» :لوقي هلع يبنلا عمس هنأ ثدحي كابأ تعمس :لاق

 . فشقتلا

 . هلثم نارمح نب هللا دبع نع ىنثملا نب دمحم هاور #

 انث « ىنثملا نب دمحم انث ءنايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ هانثدح]

 )ع ع ا
 .٠ [هلثم نارمح نب هللا دبع

 م د 0
 يذل ل 2

 ''يلظدحلا مده نب ةبلعث ]4٠5[

 .لاله نب دوسألا : هنع ىور «نييفوكلا يف دعي ن

 نب دمحم نب هللا دبع انث « "”[يبشلا] نايرلا نب مساقلا نب دمحأ انثدح 1

 . ح يبايرفلا انث «ميرم يبأ نب ديعس

 انث :الاق '''[ةبقع نبا] ةصيبق انث ءرمع نب صفح انث «دمحأ نب ناميلس انثدحو

 .(ش) يف تسيل )١(
 . (دمحأ نب دمحمل :(ش) ىف (؟)

 .(ش) نم ةدايزلا (")
 .(580 )١/ باعيتسالا )١119/١(« ةباصإلا )587/١1(« دسألا )١1/ ١178(« عناق نبا مجعم 0



 مدُهَز نب ةبلعث نع «لاله نب دوسألا نع «يبراحملا ءاثعشلا يبأ نب ثعشأ نع ؛نايفس

 اي :راصنألا نم لجر لاقف هَ يبنلا ىلإ عوبري نب ةبلعث ينب نم سان ءاج :لاق «يلظنحلا

 فتهف ؛ ةيلهاجما يف ًنالف اوباصأ عوبري نب ةبلعث ونب ءالؤه [ب 1175 /1]هللا لوسر

 .«ىرخأ ىلع سفن ينجت ال الأ» : هلع يبنلا

 ,ايلعلا يه يطعملا ديو : لوقي وهو بطخي هلي هلع يبنلا ناكف : هثيدح يف ةصييبق داز

 .(كاندأ كاندأ مث كاخأو ,كتخأو ,كابأو ,كَمأ

 .هوحن ثعشأ نع ؛«عيبرلا نب سيق هاور *

 :لاقو «هوحن ةبلعت ينب نم لجر '''ينثدح ءدوسألا نع ءثعشأ نع «ةبعش هاورو #
 :لاقو «'"”[هوحن] ةبلعث ينب نم لجر ينثدح «دوسألا نع «ثعشألا نع ةسينأ يبأ نبا ديز
 هلع هللا لوسر اولأس عوبري نب ةبلعث ينب نأ دوسألا نع ثعشأ نع «يرصبلا ةملس نب ةيواعم

 . "”[عوبري ينب] نم لجر نع «هيبأ نع «لجر نع «ثعشأ نع : صوحألا وبأ لاقو

 3 انزر 00 2 0

 "يراصنألا نمحرلا دبعوبأ ةبلعث [ 40

 . نييرصملا يف ة هذادع «نمحرلا دبع هنبا : هنع ىور 0

 نب ديعس ا + يرصلا نا نب يحي بيس وأ اذ لمحل نيس الع

 لا لوس اي :لاقف هلع لا لوسو ىلإ ءاج رمش دبع نب بيبح نب ةرمس نب ورمع نأ هيأ

 رمأف ءانل ًالمج اندقتفا انإ :اولاقف « هتيم يبنلا مهيلإ لسرأف «نالف ينبل المج تقرس ينإ
 هلل دمحلا :لوقي وهو هدي تعقو نيح هيلإ رظنأ انأ :ةبلعث لاق هدي تعطقف ُهّلَي ىبنلا هب

 .رانلا يدسج يلخدت نأ تدرأ .كنم ينرهط يذلا

 . بهو نب هللا دبع هنع "””ىور .هديرافمو ةعيهل نبا ثيدح ميدق نم اذه

 .(ش) نم ةدايز (0) . (ش) نم تبثأ امو ««نع» : لصألا يف )١(

 .(ش) نم تبثأ امو ءلصألا يف ةسومطم (؟)
 .(787 )١/ باعيتسالا )١/ 7١7(« ةباصإلا )58/١(.« ديرجتلا (١١590/1>دسألا (:)
 .«هاورو» :(ش) يف )2(



 هللا دبع انث «ىيحي نب ةلمرح انث «نايفس نب ب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ هانثدح

 ةبلعث نب نمحرلا دبع نع ؛ بيبح يبأ نب ديزي نع ؛ ء«ةعيهل نبا ينربخأ « بهو نبا

 ينإ « هللا لوسر "اي : لاقف هلي هلع هللا لوسر ىتأ ةرمس نب ورمع نأ هيبأ نع «يراصنألا

 .ءاوس هلثمركذف ء[نالف ىنبل المج تقرس

08 55 
 انزن مبرد

 «”يظَرقلا كلام ىبأ نب ةبلعث [ 4 7]

 يف يظرقلا ةيطعو وه ناك ٠ ِهْنيَع يبنلا كردأ "7[ىيحي ابأ ىنكي] ةظيرُق ينب مامإ

 . يريبزلا بعصم هلاق ءالتقي ملو ةيرذلا يف اعيمج اكرتف «ةظيرق ينب موي دحاو نس

 تو ال

 جوزتف .دوهيلا نيد ىلع وهو نميلا نم كلام وبأ مدق : يدقاولا دعس نب دمحم لاقو

 .نميلا نم ةدنك نم وهو « مهيلإ بسنف ةظيرق نم ةأرما

 نب ميهاربإ انث ءديلولا نب '*”[يلع نب نسحلا انث] «نسحلا نب بيبح انثدح 9

 ؛ كلام يبأ نب ةبلعث نب كلام يبأ نع «قاحسإ نب دمحم انث :ماوعلا نب دابع انث «دايز

 يداولا ناكو ءروزهم : هل لاقي ”[داو] يف هلع هلع هللا لوسر ىلإ مصتخا : لاق هيبأ نع

مل نيبعكلا ءاملا غلب اذإ هلع هللا لوسر ىضقف «ضعب ىلع مهضعب رثأتسي ناكو «ءائيف
 

 . لفسألا ىلع ىلعألا سبحي

 ةملس نب دمحمو «ناميلس نب ميحرلا دبعو «ةيواعم وبأو «ناميلس نب ةدبع هاور *:

 . هلثم قاحسإ نبا نع «نيرخآ ىف «ىنارحلا

 . اذه نم عبشأ كلام يبأ نب ةبلعث نع «ميلس نب ناوفص هاورو *

 بسكن بوعي خصل يلع نب دمحم ا يدععأ ايلا 4

 1/10 ةاسإلا ل0( 0001/0 تايعسالا قف

 .«يريبزلا بعصم هلاق» :هلوق ركذ دعب ترخأت لصألا يفو «(«ش) يف اذك (')

 . (ش) يف تسيل 20

 .هانتبثأ ام باوصلاو ««يداو» : لصألا يف (4)



 نب بوق عيانث : "[الاق] مصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نبهللا دبع انثو

 نأ «كلام يبأ نب ةبلعث نع «ميلس نب ناوفص نع «ميهاربإ نب قاحسإ انث .""بساك
 لخنلا براشم يف ىضق هلي هللا لوسر نأو ؛«رارض الو ررض ال» :لاق هَ يبسلا
 ءاملا حرسي مث «نيبعكلا ىلإ ءاملا يوريو ىلعألا برشي ىتح لفسألا ىلع ىلعألا : ليسلاب

 . ءاملا ىنفي وأ طئاوحلا يضقني ىتح كلذكو «لفسألا ىلإ

 .[أ/5١١ ]١1/ ةصاخ ةنيدملاب اذه : مصاع يبأ نبا لاق '

 "””يدعاّسلا دعس نب ةبلعث [ 5 ]١08

 .بقعي مل ءدحأ موي ''”[لتقو] ءاآردب دهش ءدعس نب لهس وخأ

 نميهملا دبع انث «بعصم وبأ انث «دمحأ نب '”نادبع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح _ ١6

 «ًردب دعس نب ةبلعث ىخأ دهش :لاق «هدج نع هيبأ نع «دعس نب لهس نب سابع نبا

 . بفعي "5 ب ملو ءدحأ موي لتقو

 0 تن ءءء كي 4 3

 ©يرْذُعلا ريعّص نب ةبلعث []
 . ةبلعث نب هللا دبع : ليقو « هللا دبع نب ةبلعث : ليقو «ريعص يبأ نبا : ليقف «هيف ةلتخم

 ,"![ىطساولا] ثراحلا نب ناميلس نب دمحم انث «نسحلا نب دمحم :رحب وبأ انثدح ١17

 .(ديمح نب بوقعي» :(ش) ىف (0) .(ش) نم ةدايزلا )١(

 .(199/1) ةباصإلا «(1//7817) دسألا )787/1١(« باعيتسالا ()
 .(ش) نم طقس (5)
 . «دمحأ نب هللا دبع» :(ش) يف (5)
 امك «ةرذع نب لهاك ىلإ بوسنم هنأل ؛باوصلا وهو «(ش) نْم هتبثأ امو ««يدبعلا» : لصألا يف (5)

 .ربلا دبع نباو ظفاحلاو 22577 /9) باسنألا يف يناعمسلا هبسن
 )١/ 75٠١(. ةباصإلا «(588 )1١/ دسألا ,(587 /1) باعيتسالا )١51١/1١(« عناق نبا

 .(ش) نم ةدايز (0)



 نع مهثدح هنأ يرهزلا نع «يفوكلا ركب نع «مامه انث «ليعامسإ نب ىسوم ةملس وبأ انث

 عاص رطفلا ةقدصب رمأف اًبيطخ ماق هيَ يبنلا نأ «هيبأ نع «ريعص يبأ نب ةبلعت نب هللا دبع

 .دبعلاو رحلاو ريبكلاو ريغصلا : سأر لك نع :لاق وأ دحاو لك نع ريعش عاص وأ «رمت

 «هوجو نم هيف يرهزلا ىلع فلتخا هلثم ''"[مامه نع] مصاع نب ورمع هاور #

 .ركب ةيوارك ''”[يرهزلا نع] ءاقسلا رحب هاورف

 ميهاربإ انث «كلام نب دلخم انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ هانثدح *

 هلع يبنلا نع «هيبأ نع «ةبلعت نب هللا دبع نع يرهزلا نع ءءاقسلا رحب انث «ناميلس نبا
 . هلثم

 و 0 5ك 01 00

 "”يراصنألا ةعيدو نب ةبلعث [ ١ هل

 لجو زع هللا بات ىتح ةيراسلا ىلع هسفن طبرف .كوبت نع فلخت نم دحأ و

 , 20ه

 نب ليعامسإ انث «نسحلا نب نمحرلا دبع انث .نايح نب دمحم وبأ انثدح 17

 نايفس يبأ نع «شمعألا نع نايفس نع يدج باتك يف تدجو :لاق « ماصع نب دمحم

 ءماذخ نب سوأو «ةبابل وبأ :ةتس هلي هللا لوسر نع فلخت نمم ناك :لاق رباج نع

 مهسفنأ اوطبرف ةبلعثو سوأو ةبابل وبأ ءاجف لالهو «ةرارمو .ءبعكو «ةعيدو نب ةبلعتو

 لاقف «كنع انسبح يذلا اذه اهذخ هللا لوسر اي :اولاقف مهلاومأب اوءاجو «يراوسلاب

 اوفرتعا نورخآو :نآرقلا لزنف .«لاعق نوكي ىتح مهّلحأ الو : هنلَع هللا لوسر

 ٠١7[. :ةبوتلا] ةيآلا © . . . ايس رخآو احلاص المع اوطلخ "'مهبونذب

 تي حن 03 : 00

 .(ش) نم ةدايزلا )١(

 )5١1١7/1(. ةباصإلا )29/١(« ديرجتلا «(١597/1)دسألا (؟)

 . هيلع لجو زع هللا بات ىتح كوبت نع هفلختل ةيراسلا ىلع هسفن طبر نم دحأ» :(ش) يف ()



 ("ةّيْعَس نب ةبلعث[ ]

 . نيماي نبا : ليقو

 دمحم نب دمحأ انث «يزورملا ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 6

 نع دمحم يبأ نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ انث «بويأ نبا
 هللا دبع ملسأ "”[11]: لاق سابع نبا نع  ريبج نب ديعس نع وأ سابع نبا ىلوم ةمركع

 مهعم دوهي نم ملسأ نمو "'ديبع نب دسأو «ةيعس نب ديسأو «ةيعس نب ةبلعثو «مالس نب
 1 .مالسإلا يف اوبغرو ءاوقدصو اونمآف

 اوناك ولو ءانرارش الإ هعبتا الو دمحمب نمآ ام هللاو : مهنم رفكلا لهأو ءدوهيلا رابحأ تلاق

 اوُسْيَل : مهلوق نم كلذ يف هللا لزنأف «هريغ ىلإ اوبهذو «مهئابآ نيد اوكرت ام انرايمخأ نم
 ١15[. 2117 :نارمع لآ] [َنيحلاَّصلا نم ل : هلوق ىلإ 4 ... ٌةمئاَق َمُأ باّتكْلا لهَأ م ءاوس

 ”ةمنع نب ةبلعث[ 1]

 . قدنخلا موي دهشتساو «اردب دهش « يبان نب يدع نبا 0

 نب] ميهاربإ انث «'"”[ليلخلا نب] دايز انث «'"[يباطخلا] قوراف انثدح 8

 يف باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم نع [ب ١١5/ /11[حيلف نب] دمحم انث « ''"[رذنملا

 . يبان نب يدع نب ةمّنمَع نب ةبلعث : جرزخلا نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست

 انث ءريرضلا رمع وبأ انث « جرف نب دمحأ انث «ئرقملا دمحأ نب ميهاربإ انثدح-. ٠

 امهو «ةمّتع نب ةبلعثو «لبج نب ذاعم يف تلزن :لاق «[189 :ةرقبلا] 4 ةّلهألا

 )١99/1(. ةباصإلا «(758137/1) دسألا «(7586 )١/ باعيتسالا )١(

 . لصألا نم طقس (؟)
 .(180 )١/ باعيتسالا يف ربلا دبع نبا ركذ امك باوصلا وهو «(ش) نم وه تبثأ امو «ةديبع : لصألا يف (6
 . «انرابحأ» :(ش) يف (5)
 .(ش) يف تسيل .(6) )7١1/1(. ةباصإلا «.(7551/1)دسألا )7587/١(2 باعيتسالا (0)



 ةباحصلا ةفرعم 6

 «طيخلا لثم اًقيقد علطي وأ ودبي لالهلا لاب ام « هللا لوسر اي :الاق راصنألا نم [نالجر]

 ال ناك امك دوعي ىتح قديو صقني لازي ال مث ءريدتسيو يوتسيو مظعي ىتح ديزي مث
 4 ساَنلل تقاوم يه لق ةلهألا نع كوُلَأسُي :تلزنف ؟دحاو لاح ىلع نوكي

 يتلا طورشلاو «مهئاسن ةدعو «مهرطفلو ءمهموصلو «مهنيد لح يف [؟19:ةرقبلا]

 . مولعم لجأ ىلإ مهنيب

2 0 

 "”يراصنألا "”يظيق نب ةبلعث ]4١[

 ىف :لاق «يمرضحلا ©"”[ هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح. 0١

 070 2 070 ذم 5-2

 52 5 000 لع م

 (”يراصنألا ديز نب ةبلعث [1]

 هل جرخي ملو [نيرخأتملا ضعب هركذ ءثيدح هل فرعيالو ,يزاغملا يف ركذ] هل

 . ””نيمدقتملا نم هريغ ىلإ هبسن الو ءاّئيش

 "”يراصنألا بطاح نب ةبلعث ]41١5[

 . هنع هللا ىضر نامثع ةفالخ ىف ىفوتو ءاردب دهش / 3 8 5 .٠ .٠ 55 .٠

 ,"”[رذنملا نب] ميهاربإ انث «"![ليلخلا نب] دايز انث «"”[يباطخلا] قوراف انثدح- 5

 نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نب دمحم انث

 .هانتيثأ ام باوصلاو «ءابلاب «ىظبق» طوطخملا ىفو «ةمجرتلا رداصم ىفاذكه )١(

 .(501/1) ةباصإلا «(54/1) ديرجتلا :(597/1) دسألا (0)
 . (ش) نم ةدايزلا (*)

 )8( الأسد)7585/1١(.« التجريد)١/59(« ةباصإلا )١99/1(.
 . تاملكلا ضعب قايس يف فالتخا عم «(ش) يف امع ريخأتو ميدقت اهيف )0(

 )١198/1(. ةباصإلا «(787/1) دسألا «(785 )١/ باعيتسالا )١/ ١74(« عناق نبا (5)

 .(ش) يف تسيل (0



 7 ! .١ شلل ةباحصلا ةفرعم
26 

 . بطاح نب ' ''ةبلعث : ديز نب ةيمأ ينب نم ءفوع نب ورمع ينب نم مث «سوألا نم «راصنألا

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ١0

 نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم انث «يئاكبلا دايز انث .فسوي نب ميهاربإ انث ءباجنم

 نب ورمع نب فوع نب كلام نب ديز نب ةيمأ ينب نم «سوألا نم «راصنألا نم [ردب دهش

 . بطاح نب ةبلعث : فوع

 نب ماشه انث «نايفس نب نسحلا انث «.نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح.

 ٠ ..ح روباش نب بيعش نب دمحم انث «راّمع

 نب نسحلا انث «يقرودلا دمحأ نب هللا دبع انث «نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدحو

 . ح ريكب نب نيكسم انث «ينارحلا دمحأ

 نب ديلولا انث ء«ىسوم نب دسأ انث «يسيطارقلا ديزي وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 نع هربخأ هنأ يناهلألا ديزي نب يلع كلملا دبع يبأ نع «ةعافر نب ناعم انث :اولاق ملسم

 : هلي هللا لوسرل لاق هنأ بطاح نب ةبلعث نع «ةمامأ يبأ نع هربخأ هنأ نمحرلا دبع يبأ مساقلا

 نم ريخ هركش يدؤت ليلق ! ةبلعث اي كحيو» :لاق «ًالام ينقزري نأ هللا عدا هللا لوسر اي

 كحيو» :لاق «ًالام ينقزري نأ هللا عدا هللا لوسر اي :لاقف هيلإ عجر مث .«هقيطت ال ريثك

 لابجلا يل ليست نأ هللا تلأس ول "”[هللاو] ؟هللا لوسر لثم نوكت نأ ديرت امأ ! ةبلعث اي

 هللاو «ًالام ينقزري نأ هللا عدا « هللا لوسر اي :لاقف هيلإ عجر مث ««تلاسل ةضفو اًبهذ

 ةبلعت قزرا مهللا» : هيي هللا لوسر لاقف ءهّقح قح يذ لك نيتوأل الام هللا يناتآ نئل

 امك تمنف ءاّمنغ ""[ذختاف :لاقءألام ةبلعث قزرا مهللا .ًالام ةبلعث قزرا مهللا الام

 هلي هللا لوسر عم ةالصلا دهشي ناكف ءاهب ىّحنتف «ةنيدملا ةّزأ اهنع تقاض ىتح دودلا ومني

 ناكف ءاهب ىحنتف ةنيدملا يعارم [أ ١١5/ /1] هيلع ترذعت ىتح تمن مث ءاهيلإ جرخي مث

 كرتف ءاهب ىحنتف '''[تمن مث] ''”[اهيلإ جرخي مث] هلل هللا لوسر عم ةعمجلا دهشي

 ؟سانلا رمأ نم ناك امو ؟ريخلا نم مكدنع اذام :لوقيو نابكرلا ىقلتيف «تاعامجلاو ةعمجلا

 . (ش) يف تسيل يهو «ةدئاز ةبلعث لبق نباو .بطاح نب ةبلعث نب ديز :لصألا يف )١(

 .«ذختاو» :(ش) يف () : . (ش) يف تسيل (0)

 .(ش) يف ترركت (5)



 ل[ ةبوتلا] 4 اهب مهيكَرتو مهرهطت ةَقدص مهلاومَأ نم ذخ») : هَِي هللا لوسر ىلع هللا لزنأو

 ينب نم ًالجرو راصنألا نم ًالجر «نيلجر تاقدصلا ىلع هيي هللا لوسر لمعتساف :لاق

 «ةبلعشب ارمي نأو سانلا اقدصي نأ امهرمأو ءاهنانسأو ,تاقدصلا ةنس امهل بتكو «ميلس

 :لاقف هلم هللا لوسر باتك هآرقأف ةبلعث ىلإ اعفد ىتح العفف «هلام ةقدص هنم ''اذخأيف

 «ةيزجلا ةيخأ الإ هذه ام هللاو :لاقف ءالعفف يب ارمف""[ امتغرف] اذإف «سانلا اقدص

 دهاع نم مهنمو إ» :هلوسر ىلع [لجو زع] هللا لزنأو . هيي هللا لوسر اقحل ىتح اقلطناف
 بكرف :لاق «[07/ 10 ةبوتلا] « نوبذكي © :هلوق ىلإ 4 نقدّصنل هلضف نم اناتآ نا هللا

 لزنأ .تكله ةبلعث اي كحيو :لاقف ةبلعث ىتأ ىتح ةلحار ةبلعثل بيرق راصنألا نم لجر

 اي :لوقيو يكبي وهو هسأر ىلع بارتلا عضو دقو ةبلعث لبقأف ءاذك نآرقلا نم كيف هلل
 مل . هلوسر هللا ضبق ىتح هتقدص هلي هللا لوسر هنم لبقي ملف "”[هللا لوسر اي] هللا لوسر

 نم يناكمو , يموق نم يعقوم تفرع دق ءركب ابأ اي :لاقف هيَ هللا لوسر دعب ركب ابأ ىتأ
 ىتأ مث ءهنم لبقي نأ ىبأف رمع ىتأ مث . هنم لبقي نأ ىبأف « ينم لبقاف هيي هللا لوسر

 . نامثع ةفالخ يف ةبلعت تام مث « هنم لبقي نأ ىبأف نامثع

 داع داع دع

 «”يراصنألا نصحم نب ورمع نب ةبلعث [ 13]

 .ةرشع سمخ ةنس نئادملاب رسجلا موي لتقو «اردب دهش

 نب] ميهاربإ انث "”[ليلخلا نب] دايز انث « "”[يباطخلا] قوراف انثدح 06

 ال

 اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نب دمحم انث «"' [رذنملا 2 5 3 3-52 5 355 م ىف 90 1

 نب ةبلعث :لوذبم نب ورمع ينب نم مث راجنلا نب كلام ينب نم جرزخلا نم «راصنالا نم

 .(ش) نم تبثأ امو «ناذخأيف» : لصألا يف )١(
 . «هامتلعف» :(ش) يف قفز

 . (ش) يف سيل [ ] نيبام (©0

 7٠١(. /1) ةباصإلا ,.(5931/1) دسألا )١57/1(« عناق نبا (5)



:. 3 7 
 نتي ني 3

 "”يراصنألا عذجلا نب ةبلعث [7]

 . فئاطلاب لتقو «يردب ص

 ينثدح '"![ينارحلا] دلاخ نب ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح. 7

 مث «راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست ىف ةورع نع «دوسألا ىبأ نع «ةعيهل نبا انث « ىبأ

 . "”فئاطلا موي دهشتساو « عذجلا : هل لاقي يذلا ةبلعث «جرزخلا نب مشج ينب نم

 «دمحأ نب ناميلسو «باهولا دبع نب دمحأ نب دمحم ''”[ ركب وبأ] انثدح 7

 قاحسإ نب دمحم انث «ناميلس نب نوراه نب نسحلا انث '''[ :اولاق] نايح نب دمحم وبأو

 اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع « حيلف نب دمحم انث « يبيسملا

 بعك نب منغ نب بعك نب مارح نب ثراحلا نب ةبلعث :لاقف «نيرخأتملا ضعب هركذ «عّذجلا

 .'"”[ةدح ىلع] ةمجرت '”هلعجو ءاديهش فئاطلاب لتقو اًردب دهش :لاقو ةملس نبا

 !دحاوامهو

 ©0ةدعاس نب ةبلعث [ 414]

 هارأو «دحأب دهشتسا « جرزخلا نب ورمع نب ةثراح نب ةبلعث نب دلاخ نب كلام نبا

 .[ب./15١١ /1] هركذ مدقت يذلا دعس نب لهس اخأ

 انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث [ليلخلا نب] دايز انث «[يباطخلا] قوراف انثدح 4

 )١( ديرجتلا «(7587/1) دسألا )557/1١(« ةباصإلا )١/ 5١4( .لصألا نم «نب) تطقس دقو .

 .«فئاطلاب» :(ش) يف () .(ش) نم طقس (؟)

 .«. . .هركذل درفأو» :(ش) يفو ءلصألا يفاذك (5) .(ش) نم ةدايزلا (5)
 ١99(. /1) ةباصإلا )١//537(« ديرجتلا «.(١75817/1)دسألا (5)



 .  كلام نب دعس نب ةبلعت : ةدعاس نب نم «دحأب

 «يبأ انث ''7[ينارحلا دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح . 4

 مث راصنألا نم دحأ موي دهشتسا نم ةيمست يف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع ؛ةعيهل نبا انث

 نب ورمع نب ةثراح نب ةبلعث نب دلاخ نب كلام نب ةدعاس نب ةبلعث : ةلعاس ينب نم

 .جرزخلا

 (”يراصنألا نمحرلا دبع نب ةبلعث [ ]١1

 كل . '"[هللا دبع نب] رباج هنع ىور « ””هجئاوحب نيمئاقلاو « ُهّلِكَع هللا لوسر مدخ دحأ

 نب ىسوم انث «يئارجرجلا بوقعي نب دمحأ نب دمحم ركبوبأ انثدح

 نع يبأ انث , "”[رامع نب] روصنم نب ميلس انث :الاق يرهوجلا ثيللا نب دمحمو «نوراه

 نب ةبلعث : هل لاقي راصنألا نم ىتف نأ رباج نع «هيبأ نع «ردكنملا نب دمحم نب ردكتملا
 بابب رمف ةجاح يف هئعب هِيَ هللا لوسر نأو « ُهِْيَ# يبنلا مدخي ناكو «ملسأ نمحرلا دبع

 يحولا لزني نأ فاخو رظنلا اهيلإ رركف لستغت يراصنألا ةأرما ىأرف راصنألا نم لجر

 ءاهجلوف ةنيدملاو ةكم نيب ًالابج ىتأف «ههجو ىلع اًبراه جرخف ٠ هلي هللا لوسر ىلع
 لبرج ةاول «هالقو هبر هعدو :اولاق يتلا مايألا يهو ءاموي نيعبرأ ليلا لوسر هدقنف

 نإ :كل لوقيو ؛مالسلا كيلع أرقي كبر نإ دمحم اي : :لاقف هلع آي هللا لوسر ىلع لزن

 ايو رمع ايو : هلع هللا لوسر لاقف «يران نم يب ذوعتي لابجلا هذه نيب كتمأ نم براهلا

 عار امهيقلف ةنيدملا باقنأ يف اجرخف 2««نمحرلا دبع نب ةبلعشب ينايتأف اقلطنا ,ناملس

 ؟لابجلا هذه نيب باشب ملع كل له «ةفافذ اي : رمع هل لاقف ةفافذ :هل لاقي ةنيدملا ءاعر نم

 .(ش) يف سيل [ 1نيبام )١(

 )1١/ 5٠١(. ةباصإلا )58/١(« ديرجتلا (584/1)دسألا (؟)
 .«هجئاوح يف» :(ش) يفو «لصألا يف اذك (9)
 .(ش) نم ةدايزلا (5)



 نم "بره هنأ كملع امو : رمع هل لاقف « منهج نم براهلا ديرت كلعل :ةفافذ هل لاقف

 ىلع هدي اعضاو لابجلا هذه نيب نم انيلع جرخ ليللا فوج يف ناك اذإ ""”هنأل : لاق ؟منهج

 ءداسجألا يف يدسجو «حاورألا يف يحور تضبق تيل "”[بر]1ي :لوقي وهو هسأر مأ

 .ديرن هايإ :رمع لاق «ءءاضقلا لصف يف '*”يندرجت الو

 .ء(6)ع . : ه6 هل سيرحل سالك هاك ا. أ( م

 يدسجو حاورألا يف يحور تضبق تيل اي :لوقي وهو هسأر مأ ىلع هدي اًعضاو لابجلا

:لاقف هنضتحاف '”'[رمع] هيلع ادعف :لاق ءءاضقلا لصفل يندرجت ملو داسجألا يف
 

 «باطخلا نب رمع انأ :باطخلا '”نب رمع هل لاقف ءرانلا نم صالخلا «نامألا نامألا

 "”كركذ هنأ الإ يل ملعال :لاق ؟يبنذب هِيَ هللا لوسر ملع له ءرمع اي :لاقف
 سمألاب

 الإ هيلع ينلخدت ال ءرمعاي :لاقف كبلط يف ناملسو ينلسرأف '؟[ هلي هللا لوسر] ىكبف

 . لعفأ :لاق «ةالصلا تماق دق :لوقي الالب وأ يلصُي وهو

 رمع ردبف «ةادغلا ةالص يف وهو.« هلي هللا لوسر اوقفاوف «ةنيدملا ىلإ هب اولبقأف

 ماس املف  ”[هيلع] ايشغم رمخ ىتح هي هللا لوسر ةءارق عمس امف «فصلا ناملسو

 وه اه : الاق («؟نمحرلا دبع نب ةبلعث لعف ام ! ناملس ايو رمع ايو : لاق هني هلع هللا لوسر

 "هللا لوسر اي كيبل :لاق «ةيلعث ””[اي] : لاقف هاتأف هيَ هللا لوسر ماقف « هللا لوسر اياذ

 ةيآ ىلع كلدأ الفأ» :لاق « هللا لوسر اي ىبنذ :لاق (؟ىّنع كبّيغ ام» :لاقف هيلإ رظنف

 ايندلا يف انتآ مهللا :لق» :لاق « هللا لوسر اي ىلب :لاق «؟اياطخلاو بونذلا وحمت

 لاقف « هللا لوسر اي مظعأ يبنذ :لاق .«رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح

 . منهج نم براهلا هنأ «(ش) يفو « لصألا يف اذكه 2غ(

 . ؟هلعل :لاقف» :(ش) يف (؟)

 . (ش) نم تبثأ امو « لصألا نم طقس [ ] نيب ام ()

 لصألا نم تيثاء باوصلاو كيد لوو: ' رشا يف 4ك

 .«ينلسرأف ىكيف سمألاب هللا لوسر كذا : (ش) يفو « لصألا يف اذك 020

 . (هللا لوسر كيبلا : (ش) يف 00



 «هلزنم ىلإ فارصنالاب هِي هللا لوسر هرمأ مث ,«مظعأ هللا مالك لب» : هلي هللا لوسر
 له [أ /11/١١هللا لوسر اي :لاقف ُهْلَي هللا لوسر ىلإ ناملس ءاجف «مايأ ةينامث ضرمف
 ذخأ هيلع لخد املف ««هيلإ انب اوموق :٠ هَ هللا لوسر لاقف «هب امل هنإف «ةبلعث يف كل
 هل لاقف هلي للا لوسر رجح نع هسأر لازأف ءهرجح يف هعضوف هسأر هلي هللا لوسر

 امد :لاق ءنآلم بونذلا نم هنإ :لاق «؟يرجح نع كسأر تلزأ مل»: ُهِْيَي هللا لوسر

 ةرفغم :لاق (؟ يهتشت امف» :لاق «يمظعو يدلج نيب لمنلا بيبد لثم دجأ :لاق (؟ دجت

 : لوقيو :مالسلا "”كئرقي كبر نإ» :لاقف ُهَِيَم هللا لوسر ىلع ليربج لزنف :لاق «يبر
 هل لاقف .(ةرفغم اهبارقب هتيقلل ةئيطخ ضرألا بارقب يئيقل اذه يدبع نأ ول

 هلِلَع هللا لوسر هملعأف : ")”[لاق] «ىلب : لاق ؟كلذ هملعأ الفأ» : هلي هللا لوسر

 لعجف «هيلع ىلصو هنفكو هلسغب هلع هللا لوسر رمأف «تامف ةحيص حاصف .«كلذ
 فارطأ ىلع يشمت كانيأر هللا لوسر اي :اولاقف «هلمانأ فارطأ ىلع يشي هيي هللا لوسر
 ةرثك نم ضرألا ىلع يلجر عضأ نأ تردق ام «قحلاب ينشعب يذلاو» :لاق .«كلمانأ

 . (ةكئالملا نم "”هعييشتل لزن نم ةحنجأ

 2 : أ
7 7 . 
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 : '”[ نيرخأتملا ضعب هركذ نمثو]
 «بيبز نب ةبلعث [ 1 :]

 أ

 جرخي ملو . فعضو لاسرإ هثيدح دانسإ يف ليعامسإ دلو نم ةبقر ىلع ناك :لاق و

 . هثيدح دانسإ

 ني ني 0 داء د: !

 .«كيلع أرقي» :(ش) يف )١(
 .(ش) نم ةدايزلا (؟)

 . (ش) نم تبثأ امو ««هعيشيل» : لصألا يف (*)

 .دسألا :رظناو ءهدنم نبا دصقي (4)
 .«بنيزا : ىلإ ةباصإلا يف تفرحت دقو )2509/١(« ةباصإلا 5857/1(2)دسألا (6)



 "'يمخّللا ةيقُر يبأ نب ةبلعثو [ 471 ]

 . ىلعألا دبع نب ديعس يبأ نع "'هركذ «مهبتك يف ركذ "![هل] رصم حتف دهش ن
4 
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 (ددَجُب نب نابوث [47؟]

 53 0 ف

 (*”[ردحج نبا : ليقو] « هلي هللا لوسر ىلوم هللا دبع وبأ

 . هقتعأف « هَ هللا لوسر هارتشاف ءابس هباصأ « ريمح نم نميلا لهأ نم ت

 «ةلمرلاب راد اضيأ هلو نيسمخو عبرأ ةنس يفوت «ةفايضلا راد اهب هلو صمح نكس

0 
 . ىرخأ 'رصمبو

 ريبجو «يبحرلا ءامسأ وبأو «يناعنصلا ثعشألا وبأو «سوأ نب دادش : هنع ىور *

 سيردإ وبأو «ينزيلا ريخلا وبأو «ينالبجلا نمحرلا دبع وبأو «يرمعَيلا نادعمو ءريِمُت نبا

 وبأو ءراسي نب ناميلسو «نمحرلا دبع نب ةملس وبأو «يلوُنَسسلا ةشبك وبأو «ينالوخلا

 . "”[ينزوهلا] رماع وبأو «نذؤملا يح

 نب باهولا دبع انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح. 0١

 يبأ نب نادعم نع «دعجلا يبأ نب ملاس نع «ةداتق نع ”[ةبورع يبأ نب] ديعس انث «ءاطع

 نم» : هي هللا لوسر لاق :لاق 0[ هَ هللا لوسر ىلوم] نابوث نع «يرمعتيلا ةحلط

 .(لولغلاو ,نيدلاو ؛ (*زنكلا :ةنجلا لخد ثالث نم ءيرب وهو دسجلا حورلا قراف

 )١( الأسد)586/1١؟(« ةباصإلا «(1//337) ديرجتلا )1١/ 5١6(.

 . (ش) نم وه تبثأ امو «لصألا نم تطقس (؟)

 . ىلعألا دبع نب ديعس يبأ ىلع هركذب لاحأ :(ش) يف ()

 .(5913599 )1١/ باعيتسالا )١/ 4 ٠ ٠( ةباصإلا «(797/1) دسألا )١119/١1(« عناق نبا 4ك

 . ةرشابم ةمجرتلا دعب اهعضوم ش يف [ ] نيب ام 2(

 . «راد رصمبو ةلمرلاب اًضيأ هلو» : (ش) يف ()

 . نيرخآ يف : همالك ةياهن يف دازو ريخأتو ميدقت اهيفو «(ش) نم ةدايزلا (0)

 . (ش) نم ةدايزلا (8)

 .«ربكلا» :(ش) يفو ءلصألا يف اذك (9)



 «..ثالث نم اًئيرب ةمايقلا موي ءاج نم» :لاقو .ديعس نع «عيرز نب ديزي هاور *

 . «ربكلا» :لاقو ةحلط نب نادعم لاقو «ديعس نع يرازفلا قاحسإ وبأ هاورو *

 .ةداتق نع « ةعامج يف نابأو «مامهو «ةناوعوبأ هاورو *

 انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث '"”[دلخم نب يلع نب] دمحأ نب دمحم انثدح . 5
 . حريثك يبأ نب ىبحي نع ؛ هللا دبع يبأ نب ماشه أبنأ ءنوراه نب ديزي

 نع «ثراولا دبع انث ءرمعم وبأ انث «يبرحلا ميه اريإ انث هرفعج نب دمحم انثدحو

 : هثدح ديلولا نب شيعي نع « يعازوألا ينثدح :'[لاق] ريثك يبأ نب ىبحيي نع «نيسح
 تيقلف «رطفأف ءاق هلي هلع يبنلا نأ : هثدح ءادردلا ابأ نأ : هثدح ةحلط يبأ نب نادعم نأ

 .رمعم يبأ ظفل .هءوضو هل تببص انأ ,قدص :لاقف نابوث

 نب عيبرلا ةبوت وبأ انث «يبلحلا ديلخ نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 1[: لاق] مالس ابأ عمس هنأ مالس نب 'ديز نع «مالس نب ةيواعم انئ [ب 1١1111 عفا

 ءاجف هلم هللا لوسر دنع ًدعاق تنك :لاق هَفَي هللا لوسر ىلوم نابوث نأ ءامسأ وبأ ينثدح
 ءاهنم عرصي نأ داك ةعفد هتعفدف ءدمحم اي كيلع مالسلا :لاقف دوهيلا رابحأ نم ربح
 همساب هوعدن اِإ :يدوهيلا لاقف ؟ هللا لوسر اي :لوقت الَوأ :تلقف ؟ينعفدت مل :لاقف
 ,«يلهأ "'هب يناّمس يذلا دمحم يمسا نإ» : هي هللا لوسر لاقف «هلهأ هب هامس يذلا
 (؟كتثدح نإ ءيش كعفني» : هللَم هللا لوسر هل لاقف .كلأسأ تئج :يدوهيلا لاقف
 لدبت موي سانلا نيأ : يدوهيلا لاقف ««لس» :لاقف ؛هعم دوعب تكنف «ينذأب عمسأ :لاق
 ,((رسجلا نود ةملظلا يف مه» : هيي هللا لوسر لاقف ؟تاومسلاو ضرألا ريغ ضرألا
 (© بهتفحت امف : يدوهيلا لاق .«نيرجاهملا ءارقف» :لاق ؟ةزاجإ سانلا لوأ نمف :لاقف

 :لاق ؟اهرثإ ىلع مهؤاذغ امف :لاق «(توحلا دبك ةدايز» :لاق ؟ةنجلا نولخدي نيح

 . (دياف» :(ش) يف تفحصت () .(ش) يف تسيل ()
 . ةمجعملا نيشلاو ءاحلاب رشحلا» : (ش) يف 2 .«يلهأ يب ب ينامساا : (ش) يف ةره)

 : (مهتيحت» : لصألا يفو ««امو» : :(ش) يف (6)



 نيع نم» :لاق ؟هيلع مهبارش امف :لاق ««اهفارطأ نم لكأي يذلا '''ةنجلا روث مهل رحني»

 .تقدص :لاقف ««ًاليبسلس ىمست

 وأ لجر وأ يبن الإ ضرألا لهأ نم دحأ هملعي ال ءيش نع كلأسأ '"”كتئجو :لاق

 كلأسأ تئج :لاق «ينذأب عمسأ"'[هل] :لاق (؟ كتثدح نإ كعفني» :لاق !"”[نالجر]

 ينم ] الَعَف اعمتجا اذإف ,'"”رفصأ ةأرملا ءامو ,ضيبأ لجرلا ءام» :لاقف .دلولا نع

 هللا نذإب اثنآ لجرلا ىنم ةأرملا ىنم الع اذإو هللا نذإب اركذأ ةأرملا ينم "”[ لجرلا

 : هلع هللا لوسر لاقف ءبهذف «فرصنا مث «يبنل كنإو تقدص دقل :يدوهيلا لاقف

 زع] هللا ينأبنأ ىتح ملع هنم ءىشب ىل امو ؛هنع ىنلأس يذلا نع اذه ىنلأس دقل»

 .(هب [ لجو

 . ””هلثم '*![مالس نب] ةيواعم نع «ناسح نب ىيحي هاور *:

 .ةبوت يبأ نع «رابكلاو يناولحلا هاور *:

 «رامع نب ماشه انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب دمحأ نب دمحم انئدح . 15

 نع. هلع هللا لوسر ىلوم  نابوث نع «دوسألا مالس وبأ انث ءدقاو نب ديز انث «ةقدص انث

 نم ىلحأو نبللا نم اًضايب دشأ ناَمُع ىلإ ندع نيب امك يضوح نإ :لاق هلي هللا لوسر

 أمظي مل ةبرش هنم برش نم ,ءامسلا موجنك هبيواكأ ,كسملا نم ًةحئار بيطأو «لسعلا

 لوسر اي مه نم :انلق .«نيرجاهملا ءارقف ةمايقلا موي هيلع ادورو سانلا رثكأو ءادبأ اهدعب

 مهل حتفي الو "”[تامعدتملا] نوحكني ال نيذلا اًبايث سندلا ءاسوؤر ثعشلا» :لاق ؟ هللا

 .(مهل يذلا نوّطعُي الو مهيلع يذلا نوُطعُي نيذلا ددسلا

 «كلام يبأ نب ديزيو «نادعم نب دلاخخو ءمالس نب ديزو «ملاس نب "”سابعلا هاور *#

 .يناربطلا دنع اهدجأ ملو ء«اهفارطأ نم ةنجلا نولخدي نيحلا :ةدايز (ش) يفو ءلصألا يفاذك )١(

.)9"/5( 
 . (ش) نم ةدايزلا (9) .«تئج» : لصألا يف (؟)

 .«ءارفص» : لصألا يف (5)

 . (هنع يمرادلا» : اهدعب لصألا ىف دازو ««هوحن» :(ش) يف (5)

 .«سابع» :(ش) ىف (0 . «تاعنمتملا» : ىلإ لصألا يف تفرحت 00



 . مالس يبأ نع : مهلك «فنحألا نب ''”رشبو «ثراحلا نب ىيحيو

 .نابوث نع «نادعم نع «دعجلا يبأ نب ملاس نع «ةداتق هاورو

 نع هاورو «نادعم ركذي ملو نابوث نع دعجلا يبأ نب ملاس نع «ةرم نب ورمع هاورو *#

 . مهريغو «ةرم نب ورمع نب هللا دبعو .نانس نب ديعس نانس ””[وبأ]و «شمعألا :ورمع

 .نابوث نع راسي نب ناميلس نع «يرهزلا هاورو *

 نب هللا دبع انث «حابصلا نب رمع نب صفح انث ؛دمحأ نب ناميلس هانثدح . 6

 نب ناميلس نع «يرهزلا نع دشار نب قاحسإ نع ءورمع نب هللا ديبع انث «يقرلا رفعج
 هباوكأ ,نامُع ىلإ ندع نيب ام ىضوح نإ» : هُم هللا لوسر لاق :لاق نابوث نع ءراسي
 ءارقف هدري نم لوأ ءلسعلا نم ىلحأو جلشلا نم اًضايب دشأ هؤام] ,موجنلا ددع

 بايثلا سند سأرلا ثعش» : "”[لاقف] انل ْمُهْفِص « هللا لوسر اي :انلق .«نيرجاهملا
 الو مهيلع ام نوطعي نيذلا ,ددسلا باوبأ مهل حتفي الو ''”تامعنتملا نوحكي ال نيذلا

 .( *””[مهل ام نوّطعُي

 . "7[هلثم ورمع نب] هللا ديبع نع «نامثع نب ورمع نع «لدقانلا ورمع هاور *

 انث] دقانلا ورمع انث «نايفس نب نسحلا انث :لاق نادمح نب ورمع وبأ انثدح 57

 . هب '”[ هللا ديبع نع «نامثع نب ورمع

 «نوراه نب ديزي انث «لضفلا نب ىلع انث «نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح- 7
  يعجش الاءانيم نبا ينعي  نمحرلا دبع نب [سابعلا] نع «قاحسإ نب دمحم ابنأ 55 .٠ .َل 2 1 - 8 59 5

 - هني هللا لوسر ىلوم  نابوث نع ء[أ ]1//١١7/ ةيواعم نب ديزي نب نمحرلا دبع نع
 :تلق :نابوث لاق (؟ةنجلا هل نمضأف ةلصخ ىل نمضي نم» : ُهْليَي هللا لوسر لاق :لاق

 .(ش) يف تسيل (5) .«ةبيش) :(ش) يف )١(

 .قايسلا اهيضتقيو «لصألا يف تسيل (*)

 . «تاعنمتملا ١ ىلإ لصألا يف تفرحت (4)
 .«هلثم ركذف» :لاق امنإو «(«ش) يف سيلو ءلصألا يف اذكه (5)
 .«سابع» :(ش) يف (0) .(ش) نم ةدايز (1)



 بهذيف ''”هطوس طقسيل نابوُت ناكف :لاق ««اًئيش اًدحأ لأست الو :لاق « هللا لوسر ايانأ

 . هلخأيف لزنيف هريعب خيني ىتح هنم هذخأي امف هايإ هلواني لجرلا
 "”[هوحن] ديزي نب نمحرلا دبع نع 21[ سيق] نب دمحم نع «بئذ يبأ نبا هاور #

 .نابوث نع «ةيلاعلا يبأ نع « مصاع نع «كيرشو « ةبعش هاورو *:

0 7 525 
0 2 0 

 (”يراصنألا نمحرلا دبع وبأ نابوث [47*]

 . هذج نع ل هيبأ نع «نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم : هئثيدح ىور

 نب ىسيع انث «'”يركسعلارضنلا نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انئدح -

 دمحم نع «ةفيصخ نب ديزي نع «ريثك نب دابع نع «ريمح نب دمحم انث « يصمحلا لاله

 :لوقي هلع هلع هللا لوسر تعمس : لاق نابوث هدج نع هيبأ نع «نابوث نب نمحرلا دبع نب

 هومعيأر نمو ,تارم ثالث كاف هللا ضف :اولوقف دجسملا يف ارعش دشدي هومديأر نم»

 يف عاتبيو عيسي هومتيأر نمو ؛تارم ثالث اهتدجو ال : اولوقف دجسملا يف ةلاض دشدي

 . ِهْتلَع هللا لوسر انل لاق كلذك . (كتراحت هللا حبرأ ال : اولوقف دجسملا

 «ةغيصخ نب ديزي نع « يدرواردلا زيزعلا دبع هاورو «دابع نع ريمح نبا هب درفت #

 . ""[هلثم] هلي يبنلا نع «ةريره يبأ نع «نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم نع

 ام خب -
 تي تي

 ”'اوكحلا وبأ دعس نب نابوث [4؟4]

 . ةباحصلا يف مصاع يبأ نب ''”[ ركب وبأ] هجرخأو «نيعباتلا يف ركذي

 .«سنؤيا : (ش) ىف (0) «هبوث طقسي» :(ش) يف )١(

 ْ .(ش) نم ةدايزلا .(")
 0 ؟ )١/ ةباصإلا «(417 /5) ديناسملا عماج 598/1(١2)دسألا (:)

 .أطخخ وهو ءاهدج نع نابوث نب هللا دبع نب دمحملا : (ش) يف. (5)

 . «هوحن» :(ش) ىف (0 . (ش) نم تبثأ امو «ركسعلا» : لصألا يف 00

 0504 /1) ةباصإلا 7١(« /1) ديرجتلا «(1//791) دسألا (4)



 نب هللا ديبع انث ءديمح نب بوقعي انث [مصاع يبأ نبا انث "71. . .]انثدح. 48

 , "”[همع] نع «نابوث نب مكحلا نب رمع نع «رفعج نب ديمحلا دبع نع «يومألا هللا دبع

 . عبسلا شارتفاو «بارغلا ةرقن نع ىهن ُهْلقَي يبنلا نأ «نابوث هيبأ نع

 ني يي عب

 ””يفنحلا لاثأ نب ةمامث 1

 سابع نباو «ةريره وبأ :' '”[هتصق] ىور ءملسأف ءهسبحف اريسأ هلع ينلا هب ىتأ

 .( امهنع هللا يضر)

 نب ثيللا انث «ةبيتق انث ءقاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح.

 ًاليخ هلي هللا لوسر ثعب :لوقي ةريره ابأ عمس هنأ يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نع دعس

 هوطبرف ةماميلا لهأ ديس لاثأ نب , ةمامُث : هل لاقي ةفينح ينب نم لجرب تءاجف ءدجن لبق

 لخن ىلإ قلطناف ««ةمامث اوقلطأ» : هِيَ هللا لوسر لاقف ءدجسملا يراوس نم ةيراسب

 دمحم نأو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاقف دجسملا لخد مث «لستغاف ءدجسملا نم بيرق

 حبصأ دقف ؛ كهجو نم يلإ ضغبأ ' ”هجو ضرألا هجو ىلع ناك ام هللاو «هلوسرو هدبع

 حبصأف «كنيد نم يلإ ضغب خبأ نيد نم ناك ام هللاوو ؛«يلإ اهلك هوجولا بحأ كهجو

 . ىلإ هلك نيدلا بحأ كنيد

 «باجنم انث « (”يسبعلا نامثع نب دمحم انث «دقانلا دمحم نب دعس انثدح ١17١

 نأ «ةريره يبأ نع «يربقملا نع ءرمع نب هللا ديبع نع «نايفس نع .يدسألا رماع وُب أانث

 . يلصي نأ هرمأ مث « لستغي نأ هلَع يبنلا هرمأو ملسأ لاثأ نب ةمامث

 ء[ب ]١١17/1١/ يرمعلا رمع نب هللا دبعو «قاحسإ نب دمحم : "”يربقملا نعهاور *

 . «ديمح نب بوقعي نع هنع تثدحا : (ش) يفو « لصألا يف ضايب )000

 .(ش) نموه تبثأ امو «(هيبأل : لصألا يف قفز

 )1١//781-184(. باعيتسالا )١1/ ٠ ٠( ةباصإلا «( 5944 /١)دسألا «(151/1) عناق نبال ةباحصلا فق
 .«هجو نما : (ش) يف )2( .أطخ وهو «ةضق» : ةيطخلا خسنلا يف قا

 .«ةبيش يبأ نبا» :(ش) يفو «لصألا يفاذك (7)
 . «قاحسإ نب دمحم نع يربقملا نع» :(ش) يف ١/37)



 . رفعج نب ديمح لا دبعو

 ءرمحأ نب ءابلع '”[نع ؛دلاخ نب نمؤملا دبع نع .حضاو نب ىيحي] هاورو - 7

 ىلخف ءاريسأ هلع يبنلا هب يتأ : يفنحلا لاثأ نب ةمامث نأ «سابع نبا نع «ةمركع نع

 نايفس وب أ ىتأف زهلعلا تلكأ ىتح ةماميلا نم ةريملا نيبو اهلهأ نيب لاحف ةكمب قحلف هليبس

 ءانبألاو فيسلاب ءابآلا َتْلَتَق دقو «ةمحرلاب تثعب كنأ معزت تنأ :لاقف هلع يبنلا

 . ةيآلا [12+ :نونمؤملا] 4 اوُناَكَتسا اَمَف ِباَذَعْلاب مهاَنذَحأ دَقَلو ط : لجو زع هللا لزنأف «عوجلاب

 يبأ نب دمحم انث  ميركلا دبع نب ىيحي انث «يرايسلا مساقلا نب مساقلا نع هانثدح

 . "ةليمت وبأ انث ءدامح

 ع

 "'يشرقلا يدع نب ةمامث 61

 ىور « '/”[نافع نب] نامثع لت نيح اّيلاو ماشلا ءاعنص '*”[ىلع] ناك «ةبحص هل و

 . يناعنصلا ثعشألا وبأ هنع

 دمحم انث «ىمرضحلا «* هللا دبع نب دمحم انثدح «دمحأ نب ناميلس انثدح _ ١

 يبأ نع ةبالق يبأ نع «مذحق وبأ انث ءربحلا نب دواد انث «يرابنألا فسوي نب حلاص نبا

 هل تناكو «يدع نب ةمامث :هل لاقي] ءاعنص ىلع ريمأ ناك :لاق «يناعنصلا ثعشألا

 اذه :لاق قافأ "ملف اًديدش ءاكب ىكب نامثع ىنعي  نالف ىعن ءاج املف «'”[ةبحص

 هكلم ءيش ىلع بلغ نم ةيربجو اكلم راصو ةوبنلا ةفالخ تعزتنا نيح

 . مذحق وبأ دبعم نب رضنلا هاور اذك #

 .(ش) نم تطقس )١(

 . هوحن سابع نبا نع ةمركع نع رمحأ نب ءابلع هاورو# :ركذامإو «(ش) يف ركذي مل هدانسإب ثيدحلا اذه (1)
 )707/١(. ةباصإلا )597/١1(« دسألا «(741 )١/ باعيتسالا )١/ ١7١(« عناق نبا (؟)

 .(ش) نم ةدايزلا (8)
 .أطخ وهو ««دحاولا دبع» :(ش) يفو ءلصألا يفاذك (0)
 . ريخأتو ميدقتب اذكه يدع نب ةمامث : هل لاقي «ةبحص هل تناكو» :«نش) يف ففز

 ."اناف» ىلإ لصألا يف تفرمت 20



 . ثعشألا ابأ ركذي ملو «ةبالق يبأ نع «ينايتخسلا بويأ هاورو *

 أبنأ «قازرلا دبع أبنأ «ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح] 84

 انث «ةرارز نب ورمع انث .قاحسإ نب دمحم انث «دمحم نب دمحأ دماح وبأ هانثدحو

 ناك ةمامث :هل لاقي شيرق نم ًالجر نأ ةبالق يبأ نع «بويأ نع « ''”[ةيلع نب] ليعامسإ

 ٠ تعزتنا مويلا : لاق قافأ املف «ءاكبلا لاطأف ىكب "'”[نامثع] لتق ءاج املف ءاعنص ىلع

 ءيش ىلع بلغ نم «ةيربجو اكلم تراصو «دمحم ةمأ نم ةوبنلا ةفالخ : لاقوأ «ةوُبثلا

 .هلثم بويأ نع «سانلاو رمعم هاور « "””[ءاوس امهظفل] . هلكأ

 د داع دع

 «!يدبعلا داجب نب ةمامث [ ]

 وبأ :هنع ىور ءاًئيش دنسي الو] «نييفوكلا ىف دعي «:ةبحص هل '"”نأ] ركذي ح

 . "2[ثيرح نب رازيعلاو «يعيبسلا قاحسإ

 ءريهز انث «ميعن وبأ انث ءزيزعلا دبع نب يلعانث ءدمحأ نب ناميلس انثدح . 6

 «موصأ فوس .موقأ فوس مكرذنأ :لوقي ناك هنأ داجب نب ةمامث نع «قاحسإ يبأ نع

 . ةبحص م هل تناكو «داجب نب ةمامث نع «قاحسإ يبأ نع ةبعش هاور *

 .هوحن ةمامث نع. «ثيرح نب رازيعلا نع «قاحسإ يبأ نع : ليئارسإ لاقو

 انث ءناميلس انث «يبأ ينثدح لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ,كلام نب ركب وبأ انثدح

 .(ش) يف سيل []نيبام )١(
 , (ش) نم ةدايزلا (7)
 .(ش) يف تسيل (9)
 نبا هطبض امك ءابلا رشكب وهو )7١7/1(« ةباصإلا .(746 /1١)دسألا )584/1١(« باعيتسالا (4)

 )5١4/١(. الوكام



 :لوقي ناك هنأ ةبحص هل تناكو_ يدبعلا داجب نب] ةمامث نع قاحسإ وبأ انث «ريهز

 . ""”يلصأ فوس «موصأ فوس مكرذنأ

 د ع

 "”ةمامث يبأ نب ةمامث [3]

 . ةباحصلا نم 7[ يماذجلا ةداوس وبأ] ح

 تدجو :لاق *”[ةباحصلا يف] ىلغألا دبع نب ''”[سنوي نب] ديعس وبأ هركذ 7

 . ةمامث هدجل اعد ُهّنْيَي يبنلا نأ مهل ىلوم نع ةداوس نب ركب نع ثراحلا نب ورمع باتك يف

 ه6 ع

 «”يريشقلا نّرَح نب ةمامُث [1]

 «مهنع هللا يضر ةشئاعو «نامثعو «باطخلا نب رمع ىأر ءهري ملو هَ ع يبنلا كردأ ص

 1/1١8[. /1] '”[هثدح اذك] '”[ةنس]نيثالثو سمخ نبا وهو «هتفالخ يف رمع ىلع مدق

 ٠ دعا

 "ورمع نب فقث [408]

 ربيخب دهشتسا راصنألا فيلح  دسأ نب ”*[نادود] نب منغ ينب نم « طيمش نبا 0

 . 7[ هع هللا لوسر عم]

 انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث '”[يباطخلا] قوراف انئداح

 نم ربيخ ْموي دهشتسا :لاق .باهش ب نع يقع نب يوما« نا دمحم
 .(ش) نم ةطقاس [ ] نيب ام )000(

 )1١/*75١(. ةباصإلا 07١ /١)ديرجتلا «.(595/1)دسألا (؟)

 .(ش) نم ةدايزلا (5) .«ةداوس وبأ يماذجلا» :(ش) يف (*)

 ' .20705/1) ةباصإلا )١/ 07١(« ديرجتلا «(797/1)دسألا (0)

 .(ش) يف تسيل (1)
 )5١7/1(. ةباصإلا «(7597/1)دسألا ((590 )1١/ باعيتسالا (0)

 . «ناذول» : ىلإ (ش) يف تفرحت (4)



 يف
2 

 تام <
 ةباحصلا ةفرعم م٠ م

 . "”[راصنألا نم ينعي] مهل فيلح ورمع نبا فقث نيملسملا

 نبا انث «يبأ ينثدح «دلاخ نب ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح .١

 فقث : فانم دبع ينب نم شيرق نم ربيخ موي لتق :لاق ةورع نع «دوسألا يبأ نع «ةعيهل

 نب دمحم نب دمحأ انث . ىيحي نب دمحم انث «.نسحلا نب بيبح انثدح]-4

 نم «نيملسملا نم ربيخب لتق نم ةيمست يف دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ انث «بويأ

 . ("[ةميزخ نب دسأ نب نادود نب منغ نب حلاص

 "”ةمامأ ابأ : ىنكي ,.ىملسلاروث ["7]

 . ديزي نب نعم دج [ل

 « عابطلا نب فسوي نب دمحم انث « ''”[دلخم نب] يلع نب دمحأ نب دمحم انثدح -

 يبأو انأ لَو هللا لوسر تعياب :لاق ديزي نب نعم نع ةيريوجلا وبأ انث .ةناوع وبأ انث «نافع انث

 نب نايفس انث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح ١

 نب '[نعم] تعمس : ''[لاق] « ''[يمرجلا] ةيريوجلا يبأ نع يدج نع يبأ انث «عيكو

 .(ش) نم ةدايزلا )١(
 . اًنتمو دنس ثيدحلا اذه ركذي مل (ش) يف (؟)
 )١/ 5١5(. ةباصإلا «(544 /7) ديناسملا عماج 2598 /1) دسألا (9)
 .(ش) يف تسيل (8)



 ميجلا ُباب
 "بلاط يبأ نب ٌرفعج [1]

 «نْيثرجهلا بحاص «نيحاّتملا وذ , ""”ةنجلا يف راّيطلا ءيمشاهلا هللا دبع وبأ

 هيبش « '”ىلوألا ىدامج يف نامث ةنس '"”[اريمأ هي هللا لوسر ةايح يف] ةتؤمب دهشتسا

 نم نسأ ناك . نيكاسملا ابأ : هيمسي **[ هلق يبنلا] ناكو ءاّقّلَخو اَقْلَخ هّقَي هللا لوسر

 . نينس رشعب رفعج نم نسأ 2”[هوخأ] ليقع ناكو «نينس رشعب يلع

 بهو انث :”7[لاق] ؛يفاريسلا يلع نب ماشه ابث « "”يباطخلا قوراف انثدح 7

 ام :لاق ؛ةريره يبأ نع «ةمركع نع ؛ءاذحلا دلاخ نع «يطساولا دلاخ انث «ةيريوج نب

 نب رفعج نم لضفأ هَ هللا لوسر دعب روكلا بكرالو ءاّياطملا بكر الو «لاعنلا ىّذتْحا
 ١ . بلاط يبأ

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح ١877

 .روكلا سبل الو :لاقو «هلثم دلاخ انث «بيهو انث «نافع

 نب ةبيتق انث «يبايرفلا '*”[دمحم نب] رفعج انث «نالغ نب نسحلا انثدح 64

 «ةمركع نع «يفقثلا ىسيع نب كلملا دبع نع «نوراه نب رمع :صفح وبأ انث «ديعس
 :لاقو «سيمع تنب ءامسأ ىلع هَّنيَع يبنلا لخد رفعج يعن ءاج املا :لاق ؛ سابع نبا نع

 عم امهب ٌريطي "نيحاتج هل نأو ,ارفعج َدَهشَتسا لجو ّرع هللا نأ ؛ ينربخأ ليربج نإ»
 .«ةنجلا يف ةكئالملا

 )١( باعيتسالا )١/ ةباصإلا «(949 /7) ريثك نبا ء(١1/١75)دسألا «(711؟ )١1//771(.
 ) )0ةنجلا رايط :(ش) يف .

 .ش: نم ةدايزلا (5)

 . ؟نامث ةنس نم ىلوألا ىدامج يف» :(ش) يفو لصألا يفاذك (:)
 .(ش) نم طقس[ ]نيبام (0)
 .(ش) نم :ةدايزلا (1)

 . يباطخملا قوراف باوصلاو أطخ وهو يباطخلا انث «قوراف انث :(ش) يف قفز

 .أطخ وهو «ناحانج :(ش) يف (4)



 .٠ (17[هوحن « سابع نيا نع] «ةمركع نع «مارهو نب ٌةملس هاور #

 ناسع يبأ نب دمحم : "'”ةثالعوبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح_ 6

 «ريبزلا يبأ نع «ةنييع نب نايفس انث «ينيعرلا هللا دبع نب يكم انث «يمزلقلا "”[يصباولا]

 لكي هللا لوسر هاقلت ةشبحلا ضرأ نم «'7[بلاط يبأ نب] رفعج مدق املا :لاق ؛رباج نع

 هلي هللا لوسر لّبقف هلع هللا لوسرل هنم اًماظعإ لجسح هلل هللا لوسر ىلإ رفعج رظن املف
 ةنيطلا نم تقلخو ,يِقْلُخو يقّلَخب سانلا هبشأ تنأ ؛يبيبح اي» :هل لاقو ءهّيَتْيَع نيب

 .«يبيبَح اي اهنم تقلخ يتلا

 نب دمحأ انث « '؟””[يزاوهألا] ةزرغ نب "”[دمحم نب] دمحم انث «يبأ انثدح 5

 . ح رفعج نب هللا دبع انث «مادقملا

 هللا دبع نب نسحلا نب دمحم انث « ”[يليقعلا] ملسم نب يلع نب دمحم انثدحو

 ءالعلا نع :الاق ؛نارمع يبأ نب '"دبوع انث «ينوُكداشلا ناميلس انثدح ء[ب . 3

 نب رفعج تيأر» : هيَ هللا لوسر لاق :لاق ؛ةريره يبأ نع «هيبأ نع « نمحرلا ديع نب

 .«ناحاتج هل ةنجلا يف ٌريطي بلاط يبأ

 يف]لاقو '"'[ هل يبنلا نع] سابع نبا نع ءمسقم نع ءمكحلا هاورو
 .«ءامدلاب '”همئاوق جرضم»

 : ©9[ف

 ش نم طقس[ 1نيبام )١(

 . نبا : ش يف )00

 . ش يف تسيل ةدايزلا قفز

 . ش نم ةدايزلا 6م

 .(ش) :نم ةدايزلا (5)
 «[40 //] :ليدعتلاو حرجلا باتك يف ءاجو ءطقن نودب «دبيوع» (ش) يفو لصألا يفاذك (7)

 ريبكلا خيراتلا يف ءاجو . «ذيوع» طق هخسن يف عقو : هشماه يفو لصألا يف امك (61١)ت

 .ذيوع :[0177/8] تاقثلا باتك يف اذكو .نارمع يبأ نب ذيوع :(5170)تآ[4؟ 1

 .هوحن لاقو .(ش) : نم طقس (0)
 .(ش) :نم ةدايزلا (4)
 :(ش) نم وه تبثأ امو ««همداوق» : لصألا يف (9)
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 انث .ديمح نب بوقعي انث «.حلاص نب هللا دبع انث ءرَّفظُْلا نب دمحم انثدح ١30

 :لاق «رمع نبا نع ( عفان نع «دنه ىبأ نب ديعس نب هللا دبع نع « نمحرلا دبع نب ةريغملا

 نيعبسو اًعضب هدسج ىف اندجوف «بلاط ىبأ نب رفعج انسمتلاف «ةتؤم» ''”ةوزغ ىف تنك

 . ةنعطو ةيمر نيب نم

 . [هوحن عفان نع «ريمع نب هللا ديبع هاور] # ظ

 ليعامسإ انث «ةبيش وبأ انث ءقاحسإ نب يلع انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح ١

 اندقف :لاق ؛رمع نبا نع «عفان نع ءرمع نب "''[ هللا] ديبع نع «سيوأ وبأ انث «نابأ نبا

 «نيعبسو اًعضب ةيمرو ةنعط نيب "'هب اندجوف «ىلتقلا يف هانبلطف «ةتؤم» موي رفعج

 . هدسج (؟'نم لبق اميف كلذ اندجوو
 . *”[هوحن «عفان نع ؛لاله يبأ نب ديعس هاورو] *

 انث «بيرك وبأ انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح ١

 هللا دبع نأ ؛ عفان نع «لاله يبأ نب ديعس نع «ثراحلا نب ورمع نع ءدعس نب نيدشر

 ةنعط نيب نيسمخ هيف تددعف :ليتق وهو «ذئموي رفعج ىلع فقو هنأ ؛ةرّبخأ رمع نبا

 1 . .هريد يف ءيش '"'اهيف سيل ""ةبرضو
 «نوراه نب ديزي انث ءلضفلا نب يلع انث ءنسحلا نب دمحم :رْخَبوبأ انثدح.

 نبا ىلع ملس اذإ رمع نب هللا دبع ناك :لاق ؛ُيِبْعَّشلا نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث

 . نيحانجلا يذ نباي كيلع مالسلا : لاق رفعج

 . (ةأازغا :2«شا ىف 2ع(

 .(ش) : نم ةدايزلا قفز

 . هيف : (ش) يف (9)

 . يف :(ش) يف ()

 .(ش)» : نم ةدايزلا (0)

 . ةيمرو (ش) يف تبث (1)

 . [891] تا[17 /1]1 باعيتسالاو [7” 47 /1] ةباغلا دسأ رظنا
 .اهنم :«ش» يف تتبثاو لصألا يفاذك (0)



 نب دمحأ انث ءدواد '''[يبأ] نب ركب وبأ انث «ةزمح نب قاحسإ وبأ انثدح 0١

 ناك :لاق ؛ةريره يبأ نع «يربقملا نع «بئذ يبأ نبا ينثدح ءكيَّدُق يبأ نبا انث .حلاص

 ىتح ء«هتيب يف ناك ام انمعطيف انب بلقني ناك ؛بلاط يبأ نب رفعج نيكاسملل سانلا ريخ

 . اهيف ام قعلنف اهقشيف ءيش اهيف سيل ةكعلاب انيلإ ءيجيل ناك نأ

 نب هللا دبع انث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 يموزخملا ميهاربإ انث «ةبلعت نب هللا ميت : يميتلا ميهاربإ نب ليعامسإ انث .يدنكلا ديعس

 مهثدحي مهيلإ سلجي نيكاسملا بحي رفعج ناك :لاق ؛ةريره يبأ نع «يربقملا ديعس نع

 . 9[نيكاسملا ابأ] : هيمسي هلي هللا لوسر ناكو «هنوثدحيو

 هللا دبعو ءصاعلا نب ورمعو «يرعشألا ىسوم وبأ : "”[ةباحصلا نم] هنع ىوز ©

 هللا يضر ؛ةملس مأو «ةشئاعو «هنبا : '”[رفعج نب] هللا دبعو "”[باطخلا نب] رمع نبا

 مهنع

 ١4477 ح دارب نب هللا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح .

(0) 

 انك : اولاق ؛ "'هيهاربإ نب دمحمو ءدمحم نب هللا دبعو «دمحمم نب ميهاربإ انثو

 ؛ ىسوم ىبأ نع «ةدرب ىبأ نع «ديرب نع «ةماسأ وبأ انث :الاق ؛بيرك وبأ انث .ىلعي وبأ

 مهرغصأ انأ "*[و] يل ناوخإو انأ "”انجر خف نميلاب نحنو هّلَِع يبنلا جورخ انغلب :لاق

 انقفاوف «ةشبحلاب يشاجنلا ىلإ انتنيفس انتقلأف «يموق نم ًالجر نيسمخو نينثا وأ ةثالث يف

 تا[777 7/١171 ريسلا :رظنا .باوصلا وهو (ش) نم تبثأ امو «دواد نب ركب وبأ» : لصألا يف )١(
(014). 

 .باوصلا وه اذهو «نيكاسملا ابأ (ش) يفو «(نيكاسملاب) : لصألا يف (؟)
 ' .لصألا نم طقس [ ]نيب ام ()
 ى .(ش) يف تسيل (:)
 . اعيمج نينمؤملا تاهمأ نع هللا يضر ةشئاع ىلع ةملس مأ مدق (ش) يف (0)

 ميهاربإ ركذي ملو «ميهاربإ نب دمحمو «نابح نب دمحم وبأو «ةزمح نب قاحسإ وبأ (ش) يف ركذ (7)
 .دمحم نب هللا دبع الو ءدمحم نبا

 .[تجرخف] :(ش) يف 4 ©)

 .(ش) نم طقس (4)



 انرمأو ءانهاه انثعب هلي هللا لوسر نإ : رفعج لاف .هدنع هباحصأو بلاط ىبأ نب رفعج

 حتتفا نيح هلي هللا لوسر انيفاوف ءاًعيمج انمدق ىتح هعم انمقأف ءانعم اوميقأف «ةماقإلاب

 .هوحن « ىسوم يبأ نع «ةدرب يبأ نع «قاحسإ يبأ نع « ليئارسإ هاور *

 دمحم انث «نايفس نب دامح نب دمحأ انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح . 5

 ورمع ينثدح «قاحسإ نب ريمع انث «نوع نبا انث «ذاعم نب ذاعم انث : "![لاق] ؛راشب نبا

 "”[موي] لوأ نإ ؛ هللاوف «يشاجنلا دنع '”[بلاط ىبأ نب] رفعج دهشت :لاق ؛صاعلا نب

 هللا دبع دمحم نأو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق «ذئمويل دهشتلا "”[هيف] تعمس

 .«هتملكو هللا حور وه»:لوقي :لاق ؟ىسيع يف لوقي ام : يشاجنلا لاق .هلوسرو

 نب سابعلا انث « ؟”[ميهاربإ نب] دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ يضاقلا انثدح. 06

 نم لجر نع ءدواد نب هللا دبع انث «يميتلا دمحم نب ميهاربإ انث  ””يتربلا دمحأ

 نأ ؛[أ- ١١9/١11 بلاط يبأ نب رفعج نع «رمع نبا نع «نارهم نب نوميم نع ««فيقث#

 . قرغلا فاخن نأ الإ امئاق ةنيفسلا ىف ىلصأ نأ ىنرمأ «ةشبحلا» ىلإ هثعب امل هَْيَم ىبنلا

 انث .ددجملا نب '”[ديمح نب] نوراه نب دمحم انث «يّرجآلا ركب وبأ انثدح 57

 رماع نع «ديعس نب دلاجم انث «ىلجبلا ورمع نب دسأ انث «نابأ نب رمع نب هللا دبع

 دنع نم «ةنيدملا» تمدق امل :لاق ؛رفعج هيبأ نع «رفعج نب هللا دبع نع «ىبعشلا

 مأ حرفأ ربيخ حتفب انأ يردأ ام» :لاق مث «ينقنتعاف هني هللا لوسر يناقلت يشاجنلا

 .ربيخ حتف كلذ قفاوو .«رفعج مودقب

 دمحم نب دمحأ انث « يزورملا ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 17

 .(ش) :نم ةدايزلا )١(
 .(ش) نم طقس[ 1]نيبام (؟)

 . لصألا نم طقس [ 1 نيبام (*)

 .(ش) :نم ةدايزلا (5)
 .(١167/1؟) : «دادغب خيرات يف ءاج امك ؛يتربلا :اذكه (6)

 .(سش) يف تسيل «ددجملا نب»و .(ش)» : نم ةدايزلا قفز



 . ح قاحسإ نب دمحم نع .دعس نب ميهأربإ انث « بويأ نبا

 دايز انث «ماشه نب كلملا دبع انث «يقربلا هللا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثو

 .ح "”[قاحسإ نب دمحم نع] «يئاكبلا

 نمحرلا دبع نب ناميلس انث « '"”يبايرفلا رفعج انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 «يرهزلا نع « ''”قاحسإ نب دمحم نع « "”[مهلك] ريشب نب نمحرلا دبع انث «يقشمدلا
 نب رفعج نع « ةملس مأ نع « ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب يبأ نع
 ءهقدصو «هناسل فرعن لوسر انيف ثعب :لاق ؟مكنيد ام :هلأس يشاجنلا نأ ؛ بلاط يبأ

 انموق دبعي ناك ام علخو ءاّئيش هب كرشن ال ؛هذحو هللا دبعن نأ : ىلإ اناعدف «هءافوو

 ءمايصلاو «ةالصلاب انرمأو «ركتنملا نع اناهنو فورحملاب انرمأف ؛هنود نم مهريغو

 ال هللا دنع نم ءاج ًاليزنت انيلع أرقو «فرعن ام ىلإ ”اناعدف ؛محرلا ةلصو .ةقدصلاو
 كلذ دنع انقرافف « هللا دنع نم قح هب ءاج ام نأ انفرعو «هب انمآو هانقدصف هريغ ههبشي

 مهنم عنتمت نأ ىلع ردقن ملو , "'هركن ام انم اوغلب نأ املف ءانورهقو ءانوذآف ءانموق
 "” مويس متنأف اوبهذا : يشاجنلا لاقف «كاوس نم ىلع كانرتخاو «كدلب ىلإ انجرخ

 . "”[يبايرفلا ةياور نم هارأو] ناميلسل قايسلا . مرغ مكبس نم «نونمآ : لوقي « يضرأب
 هاورو « '”قاحسإ نب دمحم ريغ هلصوي ملو «يرهزلا نع ؛رمعمو «سنوي هلسرأ

 «هيبأ نع «ءاطع نب نامثع نع «روباش نب بيعش نب دمحم نع « ''””[ذئاع نب دمحم]

 .اهلوطب ةصقلا « . . . سابع نبا نع «ةمركع نع
 د دع

 )١( لصألا نم طقس[ 1نيبام .

 .يبايريفلا :(ش) يف (؟)
 ,.(ش) نم طقس[ 1نيبام (*)
 . مهلك اولاق :(ش) يف (5)
 .«اناعدو» :(ش) يف (5)
 . (ش) نم تبثأ امو فيحصت وهو ؛هركذ: لصألا يف (7)

 .ىمويس :(ه «لصألا) يف (0)
 .ش يف تسيل (6)
 . قاحسإ نبا الإ هنع هلصوي ملو :(ش) يف (9)
 .ذئاع نب دمحم ركذي ملو «بيعش نب دمحم هاور :(ش) يف 200



 '"'”ماوعلا نب ريبزلا نب رفعج [
 هللا دبع وخأ

 نب نسحلا انث «يطقسلا بويأ نب رمع انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثئدح .

 رفعجو ريبزلا نب هللا دبع نأ ؛هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع « شاّيع نب ليعامسإ انث «ةفرع

 مسبت هَ هللا لوسر امهآر املف «نينس عبس انبا امهو هلي هللا لوسر اعياب ريبزلا نبا

 .امهعيابف هدي طسبو

 :لاقف ؛ شايع نب ليعامسإ نع « "”[يقشمدلا ] نمحرلا دبع نب ناميلس هاور *

 . رفعج ""7[نب] هللا دبعو «ريبزلا نب هللا دبع
0007 

 ('"”بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس يبأ نب رفعج [1]

 هلع يبنلا كردأ هنأ ءيدقاولا دعس نب دمحم ””ركذ .ةريغملا :نايفس يبأ مساو ص

 وهو «همايأ طسو '"”[يف] يفوُتو «هنع هللا يضر ةيواعم نمز كردأو ««اًنينح» هعم دهشو

 . اًئينح» دهشي مل رفعجو «نايفس وبأ «اًنينح» دهش يذلا نأل ؛مهو
 ف د

 "”وكحلا يبأ نب رفعج [ 1]

 .نادحولا يف ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحمو «ينامحلا هركذ

 .ح يعداولا نيصح وبأ انث .”[يسمحألا] ورمع نب دمحم نب رفعج انثدح ١4

 نب ىيحي انث :الاق ؛ ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 نب مكحلا دبع نع «يمرخملا رفعج نب هللا دبع انث .[ب ١١94/11 ديمحلا دبع

 )١( ةباصإلا 2(" 51 /1) ةباغلا دسأ )55427/1(.

 .ش نم ةدايزلا (؟)

 .ش نم ةطقاس [ ] نيبام (*)

 .(716 )١/ باعيتسالا )1١//773(« ةباصإلا «("'41/1) ةباغلا دسأ (:)

 1 .هركذ :ش يف (5)
 . لصألا نم طقس [ ]نيب ام (1)
 .(175/1) ةباصإلا «(89 /7) ديناسملا عماج «(741 /1) ةباغلا دسأ (0)

 .(ش) :نم ةدايزلا 60



 ةباحصلا ةفرعم 014

 نباي هم :لاقف « '”[انهاهو] انهاه نم لكآ انأو مكحلا يبأ نب رفعج ينآر :لاق ؛ بيهص
 . هيدي نيب هدي دعت مل لكأ اذإ ناك هَ يبنلا نإ «ناطيشلا لكأي اذكه ؟ خأ

 د6 داع د

20 ٠ 57 6. 
 "”يّصفق نب فانم دبع نب لفون نب يدع نب معطم نب ريبج [ 4"]

 هللا دبع نب ةبعش تنب بيبح مأ : ليقو . ليمج مأ :همأ «حتفلاو ةيبيدحلا نيب ام ملسأ

 ةيمأ نب صاعلا تنب ةبيبح مأ :اهمأو «لسح نب كلام نب رصن نب دو دبع نب سيق يبأ نبا

 : ليقو .نيسمخو عست ةنس يفوت . يدع وبأ :ليقو .دمحم ابأ : ىنكي ءسمش دبع نب

 .مهووهو ؛نوعبرأو عست :ليقو .ةيواعم مايأ يف ؛نيسمخو نامث

 «قيدصلا ركب ىبأ نم ””هثذخأ :لاقو « '”برعللو شيرقل شيرق بسنأ ناك "او
 نب نمحرلا دبعو ءدرص نب ناميلس : ةباحصلا نم هنع ىور . برعلا بسنأ ركب وبأ ناكو

 . عفانو «دمحم : هيئبا دنع هثيدح ةماعو «رهزأ

 .ح ةبعش انث «دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح- 0

 «ةبعش أبنأ ءقوزرم نب ورمع انث ءيضاقلا فسوي انث «نسحلا نب بيبح انثدحو

 :لاق ؛معطم نب ريبج نع «درص نب ناميلس نع «قاحسإ يبأ نع ''”[ :الاق] ؛ريهزو

 .«اّنالث يسأر ىلع ٌعرفأف انأ اّمأ»: "”لاقف «ةبانجلا نم لسغلا هَ هللا لوسر دنع ركذ
 نطاب لعجف :لاق ؛ريهز فصوو .«اذكه تارم ثالث يسأر ىلع ضيفأف» :ريهز لاقو

 )١( لصألا نم طقاس [ 1نيبام .
 .(5؟5 037578 )١/ ةباصإلا ,(777 /1) ةباغلا دسأ .(7207 )١/ باعيتسالا (؟)

 «ةباغلا دسأ»و . ديعس تنب ليمج مأ همأ : معطم نب ريبج ةمجرت )١/ 5 7١( «باعيتسالا» : رظناو
 مأ :(5180 )١/ :«ةباصإلا» يفو . ةبعش تنب ليمج مأ :ليقو .ديعس تنب ليمج مأ :(777/1)

 .(ش) نم تطقس :واولا (*)
 .برعلاو :(ش) يف قف

 .«لاقو» ركذي ملو «هذخأ» : ش يف (5)
 .(ش) نم ةدايزلا [ 1نيبام ()
 .«لاق» :(ش) يف (0)



 . ضرألا ىلي ام امهرهاظو ءءامسلا ىلي ام هيفك

 «كيرشو «ليئارسإو «ةدئازو ءءاقروو «ةلقصم نب ةبقرو «يروثلا نايفس :هاور
 ناميلس نع «قاحسإ ىبأ نع ؛ نيرخآ ىف « ''”ةدئاز ىبأ نب ايركزو ءصوحألا وبأو

(0 

 انثدحو «ح دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح ١

 :الاق ؛ يلع نب مصاع انث ءيسودسلا صفح نب رمع انث «نسحلا نب بيبح

 (””نمحرلا دبع نع «فوع نب هللا دبع نب ةحلط نع «يرهزلا نع «بئذ يبأ نبا انث
 ةوق ''”[يلثم] يشرقلل» : هَ هللا لوسر لاق :لاق ؛معطم نب ريبج نع ءرهزألا نبا

 . يأرلا لبنب :لاق ؟كلذ مب : يرهزلل ليقف .«مهريغ نم نيلجرلا

 ابنأ ءنوراه نب ديزي انث ءةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح

 :لاق ؛ '*”[معطم نب] ريبج نع «بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا نع «قاحسإ نب دمحم
 نامثعو انأ هتيتأ . بلطملا ينبو «مشاه ينب نيب يبرقلا ””يذ مهس لكي هللا لوسر مسق ال

 هللا كلعج يذلا كناكمل مهلضف ركني ال مشاه ونب ءالؤه ! هللا لوسر اي :انلقف نافع نبا

 كنم مهو نحن امنإو ءانتعنمو مهتيطعأ ؛بلطملا دبع ينب نم انناوخإ تيأرأ «مهنم
 بلطملا ونبو مشاه ونب امنإو ,مالسإ الو ةيلهاج يف ينوقرافي مل مهنإ» :لاقف .ةلزنمب

 . هعباصأ نيب كبشو .«دحاو ءيش

 . يرهزلا نع ؛مهريغو «دشار نب نامعنلاو ءسنويو «ليقع :هاور #

 . بيسملا نب ديعس نع «ةداتق هاورو *

 هاقتناو «ريثك نب نوراه نب دمحم انث «ملسم نب ''"”[رمع نب] دمحم هانثدح أ 0 8 ١

 نب ةرمض انث ءرفعج وبأ : يلمرلا سابعلا '*”[يبأ] نب دمحأ انث ءدعاص نب دمحم وبأ انل

 )١( صوحألا يبأو .كيرش ىلع ايركزو «ليئارسإ (ش) يف مدق .
 . ؟نبا» ىلإ لصألا يف تقرحت (؟)
 )1١8/17(. «لامكلا بيذهت» :رظناو . باوصلا وهو (ش) نم تبثأ امو . هللا دبع :لصألا يف ()
 .(ش) :نم ةدايزلا (5)
 .ىبرقلا يوذ :(ش) يف (5)
 .«ش# يف تسيل 4قز



 ةباحصلا ةفرعم هل

 : لاق «هربخأ معطم نب ريبج نأ ؟بيسملا نب ديعس نع ةداتق نع .ءبذوش نبا نع «ةعيبر
 مشاه ينب يف ىبرقلا يذ مهس عضو دق ناكو ُهيَي يبنلا ىلإ نافع نب نامثعو انأ تقلطنا

 .هوحن ركذف «بلطملا ينبو

 نع .«يرهزلا نع «عمجم نب ليعامسإ نب ميهاربإ نع ءريكب نب سنوي هاورو - ب *
 تيطعأ : تلقف هلع يبنلا ىلإ نالفو انأ تيشم :لاق ؟هيبأ نع ,معطم نب ريبج نب دمحم
 ونبو مشاه ونب» : ُهلفَع يبنلا لاقف .ةدحاو ةلزنمب مهو نحن امنإو ءانتكرتو بلطملا ينب

 .(دحاو ءيش بلطملا

 وبأ انث .هدنم نب ىيحي نب دمحم انثدح :لاق ؛دمحأ نب ناميلس هانثئدح]. 4

 .[أ- ١7١ /1]. "7[هب ريكب نب سنوي انث «بيرك

 انث ,نوراه نب ديزي انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح_ 0

 :لاق هيبأ نع .معطم نب ريبج نب دمحم نع «نمحرلا دبع نب ثراحلا نع «بئذ يبأ نبا
 نم رايخ مه ءباحسلا مهنأك نميلا لهأ مكاتأ» :لاقف ءرفس يف هي هللا لوسر عم انك
 نحن الإ :لاق مث .تكسف هللا لوسر اي نحن الإ :راصنألا نم لجر لاقف .«ضرألا يف
 . ةفيعض ةملك «متنأ الإ» :لاق مث . هللا لوسر اي نحن الإ :لاق مث .تكسف . هللا لوسراي

 : ")[نمحرلا دبع نب] ثراحلا نع « يمرضحلا ديزي نب ثراحلا هاور

 وبأ انث « ىسوم نب رشب انث . نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ هانثدح- 57
 نب ثراحلا نع « يمرضحلا ديزي نب ثراحلا ينثدح .ةعيهل نبا انث «ئرقملا نمحرلا دبع

 ىلإ هسأر عفر] هلو هللا لوسر نأ ؛هيبأ نع «معطم نب ريبج نب دمحم نع « بئذ يبأ
 لجر ””لاقف .«ضرألا لهأ ريخ مهو ,ليللا عطقك نميلا لهأ مكاتأ» :لاقف '"”[ءامسلا
 .(معنأ الإ» : ةيفخ ةملك لاقف ءكدللا لوسر ايانمو : هدنع نمت

 277[ ديزي نب ثراحلا نع] ةعيهل نبا نع «قاحسإ نب ىيحي نع «لبنح نب دمحأ هاور *

 . ش نم طقس[ ]نيبام ()

 .(ش) : نم ةدايزلا (0)

 .لاقو :ش يف (9)



 . بئذ يبأ نب ثراحلا «ةعيهل نبا نع :بهو نبا لاقو .بابذ ىبأ نب ثراحلا نع'”[لاقف]

 دمحم انث «يبرحلا نسحلا نب قاحسإ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 0 ١

 ريبج نأ معطم نب ريبج نب دمحم نع ءريبزلا يبأ نع ءنامهط نب ميهاربإ انث «قباس نبا

 سانلا هيلإ عمتجاو «ةلخن نطبب انك اذإ ىتح هع هللا لوسر عم انوزغ :لاق معطم نبا

 نأكو ءرمق ةقرف هنأك هجوب انيلع لبقأف «قزمتف هئادرب تثبشتف «ةرجشب رمف «هوبكرف

 "يلع نوفاختأ يئادر نم ينونكمأ سانلا اهيأ ايد :لاقف .بهذلا "”عيراسأ ُهَنَكَع

 . «مكنيب هتمسقل تح معن (”سساطوأ رجش لثم يعم ناك ول هديب يسفن يذلا وف ؟لخبلا

 نع « ريبج نب دمحم نع .معطم نب ريبج نب دمحم نب رمع نع «يرهزلا هاورو *

 .«اًباذك الو :انابج الو «ًاليخب ينودحت ال مث» :دازو ك0 بج

 نباو «رفاسم نباو «"”[سنويو ءرمعمو] «ناسيك نب حلاص :'"”يرهزلا نع هاور * فز

 هلو .1 42 (4)عم ِء 5 ها 537 3
 «ينابيشلا هاورو . نيرخآ يف ."*[ةزمح يبأ نب] بيعش و ؛هبقع نب ىسومو « قيتع يبأ

 .هوحن «هيبأ نع «ريبج نب عفان نع «تباث ىبأ نب بيبح نع

 بيعش وبأ انث « '7[قارولا] سابعلا نب نمحرلا دبع :مساقلا وبأ انثدح ١

 نب] ريبج نب عفان نع «ءارفلا سيق نب دواد انث «يرمعلا ديزي نب دلاخ انث «ينارحلا

 .هدمحبو هللا ناجحبس : لاق نم»] : 207 [ِدنإَي هللا لوسر لاق : لاق] ؛ هيبأ نع ع ”![معطم

 .(ش) :نم ةدايزلا )١(
 .ريراسأ :(ش) يف (؟)
 نع : لصألا يف (*)
 )049/1١(. «لامعلا زنك» :رظناو ءوئاط وأ :لصألا يف (5)

 هيبأ نع :(ش) يف )2(

 . هنع هأآور : (ش) يف 60

 نب رمعم وأ ءرمتعم : دجأ ملو . : سنوي نب رمعم : : لصألا يفو . .سنويو ءرمتعم : :(ش) يف 2372و

 دجأ ملف .اهدعبامو( ٠ /؟1) «لامكلا بيذهت» يف ءاج امك يرهزلا نع ىور نم . . سنوي

 . يليألا ديزي نب سنويو .دشار نب رَمْعَم :ريغ
 .ءامسألا هذه ركذ يف ريخأتو ميدقت اهيفو . (ش) يف سيل )0(

 .(ش) : نم ةدايزلا (9)
 )٠١( (هللَي يبنلا نع» :(ش) يف 0010 .(ش) :نم طقس .



 ةباحصلا ةفرعم هاا

 يف اهلاقف ؛ كيلإ بوتأو كرفغتسأ «تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ ,كدمحبو مهللا كناحبس

 . ")هل ةرافك تناك وغل سلجم يف اهلاق نمو .هيلع عبطي عباطلاك ناك ركذ سلجم

 نع «ةنييع نب نايفس هاورو . ينارحلا بيعش يبأ نع «دعاص نب ىيحي هب ثدح]
 . هوحن هيبأ نع «ريبج نب عفان نع « ميرم يبأ نب ملسم نع «نالجع نبا

 نب رابجلا دبع انث «يفنحلا نادمح نب سابع انث ءدمحأ نب ناميلس هانثئدح 8

 هيبأ نع «ريبج نب عفان نع « ميرم يبأ نب ملسم نع نالجع نبا ينثدح «نايفس انث ءالعلا

 دهشأ كدمحبو مهللا كناحبس هدمحبو هللا ناحبس لاق نم» : هلع هللا لوسر لاق :لاق

 عبطي عباطلاك ناك ركذ سلجم يف اهلاقف كيلإ بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال نأ
 . "”[«هل ةرافك ناك وغل سلجم يف اهلاق نمو ,هيلع

 رمع نب دمحم انث «.ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح

 نع , "”[معطم نب] ريبج نب عفان نع ءدوسألا يبأ نع «مزاح نب قاحسإ انث «يدقاولا

 .(دجاسملا يف دودحلا ماقت ال» : هلع هللا لوسر لاق :لاق ؛ هيبأ

 يلع نب دمحم انث .حلاص نب نامثع نب ىيحي انث .دمحأ نب ناميلس انثدلح . ١

 ىيحي انث « "”[يضاقلا] نيصح وبأ "”[انث ,ناميلس] انثو :لاق .ح يفوكلا بارغ نبا
 «هيبأ نع «ريبج نب عفان نع «ريمع نب كلملا دبع نع «عيبرلا نب سيق انث :الاق ؛ ينامحلا
 الإ هاوس اميف ” ةالص "”[ فلأ] نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالص» :لاق هّْنَِع يبنلا نع
 .(مارحلا دجسملا

 رمع نب دمحم انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح 5
 هيبأ نع معطم نب ريبج نب عفان انث : "'[لاق] ةمرخم لآ ىلوم قاحسإ نب رمع انث يدقاولا

 مهللا كناحبس :لوقت ىتح هنم موقت الأ سلجما ةرافك» :لاقو ظفلب ثيدحلا درو :2«شا'يف )١(
 ٠ تناك طغل سلجم ناك نإف «تارم ثالث اهلوقي «يل رفغاو يلع بت ,تنأ الإ هلإ ال ,كدمحبو
 .«هترافك

 .ش نم ةدايزآ ]نيبام (؟)

 .(ش) يف تسيل (©)

 .ةالصلا : لصألا يف (4)



 .(رحنم ىنم لكو ,فقوم عمج لكو ,فقوم ةفرع لك» :لاق هيي هللا لوسر نأ.

 د دع

 "'يراصنألا قيرز نب دلخُم نب "”دلاخ نب سايإ نب ريبج [(]
 . اًئيش "”[هنع] دنسي مل هلع هللا لوسر عم اردب دهش 0

 انث « ؟![ينارحلا] دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١877

 ريبج :راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا انث « يبأ

 . قيرز نب دلخم نب دلاخ نب سايإ نبا

 نب دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث « '*”[ليلخلا] نب دايز انث «قوراف انثدحو 8

 ينب نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم نع حيلف
 .دلاخ نب ريبج : 2"”[ةبقع نب]ىسوم لاق اذك . سايإ نب دلخم نب دلاخ نب ريبج :قيرز

 .[ب/ 5 /]

 انث .باجنم انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب دمحم انثدح. 6

 نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب دايز انث ءفسوي نب ميهاربإ
: 5 0/0 . . : 

 .دلخم نب دلاخ نب سايإ نب ريبج :دبع نب ”" [قيرز نب رماع نب] قيرز ينب نم راصنألا

 دع دج د

 "”نايفس تدب ةريبك ىلوم ريبج [1]
 . ِهلْلَع ىبنلا كردأ نميف ركذ هل

 نب دمحم انث « ىنثملا نب ىلع نب دمحأ انث «ديمح نب دمحم ركب وبأ انثدح 7

 )١( ءاه هرخآو ماللا نوكسب «ةدلخ نبا ةمجرتلا رداصم يف .

 .(17680 )١/ ةباصإلا «(777 )١/ ةباغلا دسأ «(700 )١/ باعيتسالا (1)

 .(ش) نم ةدايز [ 1نيبام (*)

 .(ش) يف تسيل[ 1]نيبام (5)
 .(ش) يف تسيلآ 1نيبام (0)
 .(ش) نم ةدايز[ ]نيبام (5)
 .(ش) يف سيل[ 1نيبام (0)

 . (ةريبك ىلوم) لدب (ةريثك ىلوم) هدنعو «(؟75 )١/ ةباصإلا 377"(2 /1) ةباغلا دسأ (48)



 نم تناكو «مالسإلاو ةيلهاجلا تكردأ دق تناكو «نايفس تنب ةريبك ىتالوم ىنتثدح

 يقتعا» :لاقف «ةيلهاجلا يف يل !''نينب عبرأ تدأو !هللا لوسر اي : تلق :تلاق تاعيابملا

 لاقو :تلاق .ةرسيم مأو ءاريبجو «ةرسيم هنباو ءاديعس كابأ تقتعأف. «باقر عبرأ

 مد نسم "[ لجو زمع] هللا دنع ىكزأ ءارفع مد نإف , "”اوقيرهأ» : هّنيَع هللا لوسر

 .«نيوادوس

 «”لفون نب ريبج [ 9"4]
 . ةباحصلا يف يمرضحلا هركذ بوسنم ريغ

 هللا دبع نب  "[دمحم انثدح ءدمحأ نب] دمحم نب دمحم رفعج وبأ نثاح 17 ١
 نع .ثيل نع ءركب يبأ نع «مدآ نب ىيحي انث ,ءالعلا نب دمحم انث «' ”يمرضحلا

 هللا نذأ ام»: هلي هللا لوسر لاق :لاق لفون نب ريبج نع «ةأطرأ نب ''”ديز نع ءىسيع

 سأر قوف «”[نم]] رثادتي ربلاو ,رثكأ وأ نيتعكر نم لضفأ ءيش يف دبعل "[ لجو زع]
 .«هنم جرخي امم لضفأب [ لجو زع] هللا ىلإ دبع برقت امو ,ةالص يف ناك ام دبعلا
 . ""”[نآرقلا ينعي]

 .ةمامأ يبأ نع «ةأطرأ نب ديز نع «ثيل نع «سينخ نبركب هاور #

 نب ريبج نع «ةأطرأ نب ديز نع .«ثراحلا نب ب ءالعلا نع « ءحلاص نب ةيواعم هاورو *

 ملسأ اهلسرأ يتلا حلاص نب ةيواعم ةياورو «تبشت آل ةلولعم '"''اهلكو ءريفن

 )١( ميعن وبأو ةدنم نبا هجرخأ :لاقو . تائب :(777/1) ؛دسألا» يفو . (ش)و ؛لصالاب اذكه .
 .اوقرهأ : (ش) يف قفز

 .(ش) يف تسيل[ ]نيبام (6)
 .(00 /") تاقثلا .(5؟1/1) ةباصإلا ,(3 768 /1) ةباغلا دسأ (:)
 وهو .لصألا نم تبثأ امو . يمرضحلا هللا دبع نب دمحم نب دمحم رفعج وبأ انث :(ش) يف (4)

 .باوصلا

 .ديزي :(سش) يف ()

 . (ش) نم ةدايزلا )ت0

 .(ش)نمآ[ 1]نيبام ()

 .(ش) :نم طقس (9)
 .اهنكلو :(ش) يف( )١



 ةباحصلا ةفرعم

 . "9[هيوصأو]

 "'يمرضحلا نمحرلا دبع وبأ ريفن نب ريبج ]44٠[

 ركب ابأ كردأف ةنيدملاب مدق مث «هري ملو «نميلاب وهو ُهَلْيَي يبنلا ةايح يف ملسأ ح

 . صمح نكسف ماشلا ىلإ لقتنا مث « "”[امهنع هللا يضر] رمعو

 . قد 1

 نب ريبج نب نمحرلا دبع نع ميلس نب ناميلس نع '* [يصمحلا] برح نب دمحم ركذ

 . انملسأف نميلاب هلي هللا لوسر لوسر اناتأو ةيلهاجلا تكردأ : لاق هيبأ نع ريفن

 «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « "”[نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدح -. 4

 نع يمرضحلا ريدح نب نادعم نع شايع نب ليعامسإ انث ءمصاع نب رابجلا دبع انث

 نوزغي نيذلا لخم» : هك هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع

 .«اهدلو عضرتو اهرجأ ذخأت ىسوم مأ لثم ,مهودع ىلع هب نووقتي لعجلا نوذخأيو

 '"يشرقلا ةنيحب نب كلام نب ريبج [441]

 . ةماميلا موي لتق « ةبحص هل « فانم دبع نب لفون ينب نم 0

 انث «يبأ انث . "”[دلاخ] نب ورمع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح. 8

 نم مث «نيملسملا نم ةماميلا موي لتق نم ةيمست يف ةورع نع دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا

 . فانم دبع نب لفون ينب نم وهو ةنيحب نبا وهو كلام نب ريبج : شيرق

 دلع دز د

 .(ش) :نم طقس )١(
 .(5537/1) ةباصإلا «(*5 5 )١/ ةباغلا دسأ «(" )١/ ٠0 باعيتسالا (؟)

 .(ش) يف تسيل[ 1نيبام (9)
 .(ش) نم ةدايزلا (5)

 .(ش) نم[ ]نيبام (4)
 .(؟1؟60 )١/ ةناصإلا ,(5”7؟/١1) ةباغلا دسأ ()

 .(ش) يف تسيلا 1نيبام (0)



7 ١ 

 ] 1(”:ذنملا نب بابحلا نب ريَبج[

 عفار يبأ نب هللا ديبع ريس يف هنأ ركذو ةباحصلا يف يمرضحلا هللا دبع نب دمحم هركذ 0
 الو رذنملا نب "”بابحلا نب ريبج : ةباحصُلا نم بلاط يبأ نب يلع عم دهش نم ةيمست يف

 .[أ/1١/١7١.هذه الإ ةياور الو «ركذ هل فرعي

 داع داع د

 «”ىملسلا يراصنألا ةيمأ نب رخص نب راّبج [©]

 هثعب «ةحاور نبا لتق ''”[نأ] دعب ربيخ لهأ ىلع ضرحي ناك «يردب «يبقع 0

 نيتنثا نبا وهو «نيثالث ةنس يفوت « ””[نيكرشملا ىلع هلآ اًئيع '*”ارباو هَ هللا لوسر
 . جرزخلا نب مشُج ينب نم ةملس تنب داعس همأو « هللا دبع ابأ : ىنكي «ةنس نيتسو

 دمحم نب بوقعي انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث :لاق دالخ نب ركب وبأ انثدح-

 ديلولا نب ةدابع نع ةرزح وبأ دهاجم نب بوقعي انث «ليعامسإ نب متاح انث « ''”[يرهزلا]
 نطب ةوزغ يف هَ هللا لوسر عم انرس :لاق هللا دبع نب رباج انث .تماصلا نب ةدابع نب
 :؟انيقسيو برشيو ,ضوحلا انل ردميف .مدقتي لجر نمد :: هو هللا لوسر لاقف طاوب
 «؟رباج عم لجر نم» : هي هللا لوسر لاقف . هللا لوسر اي لجر اذه :تلقف :رباج لاق
 هلكَع هللا لوسر انيلع علاط لوأ ناكف "”هانردم مث . ضوحلا انيتأف :لاق رخص نب رابج ماقف

 0 زخأو هي هللا لوسر راسي نع تمقف تئجف يلصي ماقو هنم ًأاضوتف ضوحلا ىلإ ءاج مث
 ىتح اًعيمج هديب انعفدف هراسي نع ماقف رابج ءاجو «هنيمي نع ينماقأ ىتح ينرادأف يديب

 )١( تاقثلا )7/ 0١(« ةباغلا دسأ )١/ 7 71(« ةباصإلا )7786/1(.

 .(ش) نم تبثأ امو «ماللاو فلألا نودب «بابج» :لصألا يف (؟)
 77١(. /1) ةباصإلا «(7915/1) ةباغلا دسأ )١/ 7١0١(« باعيتسالا (9)
 .(ش) يف تسيل (4)
 .رباج عم :(ش) يف (0)
 .(ش) نم ةدايزلا (0)

 .انردم مث :(ش) يف )ع7

 .(ش) نم تبثأ امو «ذخأو» : لصألا يف (4)



 ةباحصلا ةفرعم

 .هءارو انلعج

 نع «رخص نب رابج نع «ليبحرش نع « '١"سيوأ يبأ نع دمحم نيرضنلا هاور *

 . (”[هلوطب هوحن] ُهْيَع يبنلا

 :لاق رباج نع ليبحرش وهو يمطخلا ديعس يبأ نع «قاحسإ نب دمحم هاورو #

 .رخص نب رابجبو هَ يبنلا يب ىلص

 هللا دبع نب دمحم انث :الاق دمحم نب دمحمو يحلطلا ركب وبأ انثدح- 0١

 نع /''سيوأ وبأ انث «دمحم نب نيسح انث ءيرهوجلا ديعس نب ميهاربإ انث ءيمرضحلا

 . هني نع ينماقأف هَ يبنلا عم تيلص :لاق رخص نب رباج نع ليبحرش

 انث « "”[يربكعلا] ماصع نب باهولا دبع انث «قارولا يلع نب نسحلا انئدح 7

 دعس نب ليبحرش نع ىيحي يبأ نب ميهاربإ انث « ينكسملا هللا دبع نب ىيحي انث « يبأ

 نأ ائيهن انإ) :لوقي هيي يبنلا تعمس :لوقي يردبلا رخص نب رابج تعمس "”[لاق]

 .«انتاروع ىرث

 . هلثم « ليبحرش نع « دمحم نب ريهز هاور #

 2 د

 (؛”ثراحلا نب رابج[©1]

 .رابجلا دبع : ُهْتفَع يبنلا هامس

 نب ميهاربإ انث «دامح نب دمحأ نب دمحم : ىبالودلا رشب ىبأ نع تثدح ١17

 نب هللا دبع : نع ثدحبي هابأ عمس هنأ يبأ ينثدح «ملاس نب فيرطغ نب ميهاربإ نع ديوس

 . سيردإ وبأ : لصألا يف )١(
 مجعم رظناو )١117/١16( «لامكلا بيذهت» :رظناو .(ش) : يف ءاج امك .سيوأ وبأ :وهف

 . 05187 71١/ /؟) ريبكلا يناربطلا
 .(ش) يف تسيل[ ]1نيبام (؟)

 .(ش) نم ةدايزآ 1نيبام (9)

 دبع ةمجرت يف هدروأ 1١837( /؟) ةباصإلا (9 /؟) ديناسملا عماج )716/1١(« ةباغلا دسأ (5)

 1 .رابجلا



 ةباحصلا ةفرعم
0 

 امد :هل لاقف هني ىبنلا ىتأ هنأ ثراحلا نب رابجلا دبع نع ؛ةسالط هيبأ نع «ةسالط

 . (رابجلا دبع تنأ لب» :لاقف . ثراحلا نب رابج :لاقف (؟ كمسا

 د د

 '”يبالكلا رفعج نب كلام نب ىَمْلُس نب ُراَّبج [446]

 . ةيرضلاب هضرأ ىلإ عجر مث ''' هِي يبنلا ىلع مدق
 ينثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع يئاكبلا دايز ىورو يدقاولا دعس نب دمحم هركذ

 نب رماع عم ةنيدملا رضح نميف رابج ناك :لاق كلام نب ىملس نب رابج دلو نم لجر
 . كلذ دعي ملسأ مث «ليفطلا

 د د

 )١( باعيتسالا )١/ 73207(« ةباغلا دسأ )١/ 716(, ةباصإلا )1319/1(.

 .ش يف تسيل[ 1نيبام (؟)



 ةباحصلا ةفرعم

 رباج همسا نم باب

 "”ورمع نب هللا دبع نب رباج [ 4 45]

 ءاربلا] هالاخو ةبقعلا هوبأو وه دهش «ةملس نب بعك نب منغ نب بعك نب مارح نبا ت

 عم ازغ «ءاملا مهل حنميو ءردب موي هباحصأ حينم ناك هنأ ركذو « "”[هوخأو ءرورعم نبا

 بضخي ناك «نمحرلا دبع وبأ :ليقو « هللا دبع ابأ ىنكي «ةوزغ ةرشع "”عست هّلفَي يبنلا

 ةكمب رواجو «ماشلا لخدو رصم ىلإ لحر ؛هبراش يفحيو «ةمج هل تناكو «ةرفصلاب

 ٠ نيعبسو عيس ةنس ؛ةنس نيعستو عبرأ نبا وهو ةنيدملاب يفوت «مهس ينب هلاوخأ يف اًرهشأ

 نابأ هيلع ىلصو ءهرصب بهذ دق ناكو « 4“ 'نيعبسو عست : :ليقو «نيعبسو نامث : ليقو

 لهأ نم ةباحصلا نم '””ةنيدملاب تام نم رخآ .[ب ]١7١/1/ ةنيدملا يلاو وهو نامشع نب

 . ةبقعلا

 انث « ''[ينارحلا دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 4

 رباج :ةبقعلا دهش نم ةيمست يف رييزلا نب ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث « يبأ

 . ةملس نب بعك نب منغ نب بعك نب مارح نب ورمع نب هللا دبع نبا

 دمحم نب دمحأ انث «يزورملا ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح ١0

 نم ةبقعلا دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث .بويأ نبا

 . ورمع نب هللا دبع نب رباج :ةرداس نب ةيمأ نب يلع نب دعس نب ةملس ينب نم جرزخلا

 نب بوقعي انث «يفقثلا سابعلا وبأ انث «ةلبج نب دمحم نبدمحأ انثدح_476١

 نب] رباج نع '””[نايفس يبأ نع] شمعألا نع ةيواعم وبأ انث :الاق «بيرك وبأو ميهاربإ

 .(7517/1) ةباصإلا «(*+1ا/ )١/ ةباغلا دسأ «(7597 )١/ باعيتسالا )١(

 . ؛ةبقعلا ١ لبق «هالاخ»و : لاقف ريخأتو ميدقت (ش) يفو . (ش) يف سيل[ -]نيبام (؟)

 . عبس :(ش) يفو لصألا يفاذك (7)
 . «نوعبسو" : ىلإ لصألا يف تفحصت (4)
 . ةنيدملا يف :(ش) يف (5)
 .(ش) يف سيل (1)



 قاحسإ نب دمحم انث « "”ةلبج نب دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدحو ١7

 نع نايفس يبأ نع شمعألا انث «ديبع نب دمحم انث «ىسوم نب فسوي انث « '"[جارسلا]
 .ردب موي يباحصأ حينم تنك :لاق رباج

 .نويقارعلا هيف مهي ام هنأ ركذو ءاردب رباج دوهش يدقاولا ركنأ

 دمحم انث «لماك نب سودبع نب دمحم انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح ١

 « هللا دبع ابأ : ىنكيو « نيعبسو نامث ةنس هللا دبع نب رباج تام :لاق ريمت نب هللا دبع نبا
 .هرصب بهذ دقو

 نب [فسوي] انث ءقاحسإ نب دمحم :[سابعلا وبأ] انث ءدماح وبأ انثدح . 4

 لاقو «نيعبسو عست ةنس هللا دبع نب رباج تام :لاق ميعن وبأ انث ء ”[ناطقلا] ىسوم

 . ةدرب هريرس ىلع لعجو «نامثع نب نابأ هيلع ىلص :ريكب نب ىبحي

 نب رفعج انث «يلصوملا نيسحلا نب دمحأ انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح-
 سابع نبا تيأر :لاق ةورع نب ماشه نع «كيرش انث «ميعن وبأ انث «ليضفلا نب دمحم
 .ناتمج امهل هللا دبع نب رباجو

  . 0١؟؟![جارسلا] قاحسإ نب دمحم انث « '””[دمحم نب دمحأ] دماح وبأ انثدح ,

 هللا دبع نب رباجو «رمع نبا تيأر :لاق ةورع نب ماشه نع عيكو انث «ديعس نب هللا ديبع انث

 ةمج امهنم دحاو لكلو .

 سابعلا وبأ قاحسإ نب دمحم انث «ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ انثدح- ١485

 .(ش) يف طقس )١(
 .دمحم نب دمحأ :(ش) يفو .ةلبج نب دماح وبأ : لصألا يف (؟)
 . ىسوم نب فسوي انث ءقاحسإ نب دمحم انث : لصألا يف ()

 . بيترتلا سفنب امه امهو .ناطقلا فسوي انث ءسابعلا وبأ انث :(ش) يفو
 .(ش) يف تسيل (5)



 نب هللا دبع نب نامثع ينربخأ «دمحم نب زيزعلا دبع انث «ةرارز نب ورمع انث « "7 يفقثلا

 .هللا دبع نب رباج مهنم مهبراوش نوفحي ©"'[ هلق يبنلا ] باحصأ نم ةعبس تيأر : لاق عفار يبأ

 نبا ماشه نب دمحأ انث ,مرخألا سابعلا نب دمحم انث ؛دمحأ نب ناميلس انثدح ١8

 . نيعبسو نامث ةنس هللا دبع نب رباج تام : لاق يدقاولا رمع نب دمحم انث « ي ينئادملا مارهب

 نب نابأ هيلع ىلصو ءاّدرب هريرس ىلع تيأر :لاق ثراحلا نب ةجراخ ينثدحو :لاق

 : ىنكي ناكو «نيعستو عبرأ نبا وهو هللا دبع نب رباج تامو «ةئيدملا يلاو وهو «نامثع

 .هرصب بهذ دق ناكو « هللا دبع ابأ

 متاح انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «مانغ نب ديبع انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح 4 ١

 لاقف . هللا دبع نب رباج ىلع انلخد :لاق هيبأ نع «دمحم نب ””رفعج نع « ليعامسإ نبا

 . ىمعأ وهو هتلأسف «تئش امع لس « يخأ نباي كب اًبحرم

 خورَف نب نابيش انث ءمصاع يبأ نب «"[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 6

 هلع هللا لوسر باحصأ نم تام نم رخآ :لاق ةداتق '”[انث] «لاله وبأ انث :([لاق]

 . هللا دبع نب رباج : ةنيدملاب

 :هثيدح ديناسم نمو ©

 نب ديعس انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدلخم نب دمحأ نب دمحم انثدح. 5

 . 9[ح] رماع

 نع «ةبعشانث :الاق ةدابع نب حور انث ء«سنوي نب دمحم انث ,دالخ نبركبوبأ انثدحو

 هلك هللا لوسر ناك : لاق «'”[ هللا دبع نب] ””رباج نع « يلع نب دمحم رفعج يبأ نع «لوخم

 .هسفن وهو يفقثلا سابعلا وبأ : : (ش) يفو «قاحسإ نب دمحم : لصألا يف )١(

 . هللا لوسر باحصأ : (ش) يفو لصألا يف اذك )0

 .رفعج نبا :راركت لصألا يف ()

 .(ش) نم تطقس (*4)

 .(ش) :نم ةدايزلا (6)

 .ةداتق نع :(ش) يفو لصألا يفاذك (7)

 . لصألا يف [رباج نع] ترركت 010



 «ريثك يرعش نإف : رباج دنع مشاه ينب نم لجر لاقف :ةثالث هسأر ىلع غرفأ لستغا اذإ
 . بيطأو كرعش نم رثكأ هلي هللا لوسر رعش ناك :رباج لاقف

 . "7[ةبعش نع سانلاو «ردنغ هاورو] *

 انث , "9نامعنلا نب دمحم نب هللا دبع ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 17 ١

 نب رباج 2[يل] لاق :لاق رفعج وبأ ينثدح :لاق ماس نب ىبحي نب رمعم انث «ميعن وبأ
 نم لسغلا فيك :لاقف . ةيفنحلا نب دمحم نب نسحلاب ضرعي كمع نبا يناتأ : هللا دبع
 مث .هسأر ىلع ””اهضيفيف فكأ ةثالث ذخأي كَم هللا لوسر ناك :تلق [أ ١77/ /1] ؟ةبانجلا
 هلَي هللا لوسر ناك :لاقف . رعشلا ريثك لجر ينإ :دمحم نب نسحلا لاقف .هدلج ىلع ضيفي
 . كنم ًارعش رثكأ

 . عاصلاب هدحو] .هوحن «رفعج يبأ نع ''”[يعيبسلا] قاحسإ وبأ هاورو *

 نع «هيبأ نع دمحم نب رفعج هاورو .امهريغو «صوحألا وبأو «ريهز هنع هاور #
 . ©[هوحن «رفعج يبأ

 انث ,ةدابع نب حور انث ءسنوي نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ هانثدح 4-١

 ثيدح لثمب هَ يبنلا نع '''[ هللا دبع نب] رباج نع هيبأ نع «دمحم نب رفعج نع «ةبعش
 . ""”[رباج نع] رفعج يبأ نع .لوخم

 نب نايفس انث ,يديمحلا انث ءىسوم نب رشب انث ءدمحأ نب دمحم هانثدح 84 ١
 هسأر ىلع فرغي كَم هللا لوسر ناك :لاق رباج نع «هيبأ نع «دمحم نب رفعج انث «ةنييع
 . بنج وهو اّنالث

 . رفعج نع ؛ ةعامج يف ناطقلا '''[ديعس نب] ىيحي هاور #

 .(ش) نم طقس )١(

 . (ش) نم ةينكلاو «لصألا نم مسالا ركذ ()
 .اهضيفي :(ش) يف (*)
 .(ش) نم ةدايزلا (4)
 .(ش) نم تبثأو « لصألا نم طقس (4)



 انث «ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح.

 : لاق نم» : هّنيَع يبنلا نع ''1[ هللا دبع نب] رباج نع «ريبزلا يبأ نع «فاوصلا جاجح

 .(ةنجلا يف ةلخن هل تسرغ هدمحبو ميظعلا هللا ناحبس

 ١ ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث «دمحم نب رفعج نب دمحم ركب وبأ انثدح «

 هللا دبع نب رباج تعمس «'[لاق] رانيد نب ورمع انث «قاحسإ نب ايركز انث «ةدابع نب حور انث

 سابعلا هل لاقف .هرازإ هيلعو ةبعكلل ةراجحلا مهعم لقني ناك هلو هللا لوسر نإ :لوقي

 هلعجف هلحف :لاق . ةراجحلا نود كيبكنم ىلع هتلعجف كرازإ تللح ول ىخأ نباي :همع

 "”اًنايرع مويلا كلذ دعب يئر امف «هيلع اًيشغم طقسف هيبكنم ىلع .

 «نابأ نب ليعامسإ انث « غئاصلا دمحم نب رفعج انث «رفعج نب دمحم انثدح 1 ١

 لثس :لاق هللا دبع نب رباج نع «يراصنألا دعس نب ليبحرش نع ينيدملا سبوأ وبأ انث

 نب دمحم انث «دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع اتثدح ١44

 ىتعافشو : هَ هللا لوسر لاق : لاق رباج نع «هيبأ نع 2 دمحم نب رفعج نع « تباث

 هلامف رئابكلا لهأ نم نكي مل نم :رباج "”[يل] :لاق «يتسمأ نم رئابكلا لهأل

 . ©ةعافشللو

 حابر انث « دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 64

 رمحلا موحل لكأ نع ىهن هَ هللا لوسر نأ :رباج نع ءاطع نع «فورعم يبأ نبا

 . يبسلا نم ىلابحلا ءاسنلا أطوت نأ ىهنو « 2” ةيلهألا

 انث «ةبيش يبأ نب نامّثَع نب دمحم انث «ناجرهملا نب بوقعي نب دمحأ انئدح . 6

 .(ش) نم ةدايزلا )١(

 .ريبزلا يبأ ثيدح هللا دبع نب رباج ثيدح ىلع مدق :(ش) يف (؟)

 .(ش) يف سيل ()
 .«ةعافشلاو هلامف» :(ش) يفو . ثيدحلا اذه ىلع يلاتلا ثيدحلا مدق :(ش) يف (5)

 -  .ةيلهأ :لصألا يف (5)



 ةباحصلا ةفرعم 0

 , "”صفح يبأ نب ملاس نع راطعلا صفح يبأ نب دمحم انث . ''”تارفلا نب نسحلا نب ىبحي
 راهنلا نم اًيلم يلع عم هلق يبنلا ماق فئاطلا موي ناك امل :لاق رباج نع «ريبزلا يبأ نع
 هللا نكلو هتيجان انأ ام» :لاق ءهتاجانم تلطأ دل ! هللا لوسر اي :ركبوبأ هل لاقف
 ش . (ةاحتنا

 .هوحن « "”[رباج نع] «ريبزلا يبأ نع ؛امهريغو «حلجألاو ءشمعألا هاور *

 نب لضفلا انث «دلخم نب ميهاربإ انث «عابنزلا وبأ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 757
 :لاق رباج نع «دهاجم نع « حيجن يبأ نبا نع « يفئاطلا ملسم نب دمحم نع «راتخملا

 ةرجملا نع تلئس اذإف , ”باتك لهأ موق ىلإ كلسرم ينإ ذاعم ايو“: هي هللا لوسر لاق
 .«شرعلا تحت ةيح باعل : لقف ءامسلا يف يتلا

 انث ءناورم نب ةورع انث «ةفرع نب '”ريخ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح- ١17
 : لاق رباج نع « حابر يبأ نب ءاطع نع «كلام نب ميركلا دبع نع ءورمع نب (0نلا ديبع
 هيفو الإ فك الو ربش الو مدق عضوم عبسلا تاومسلا يف ام» : هطَع هللالوسر لاق
 :اًعيمج اولاق ةمايقلا موي ناك اذإف ,دجاس وأ عكار وأ مئاق *”[ميرك] "[كلم]
 .«اًئيش كب كرشن مل اَنأ الإ .كتدابع قح كاندبع ام كناحبس

 د ع

 (”يراجنلا لهشألا دبع نب دلاخ نب رباج [ 45/]

 .[ب/7١١ /١]هل بقعال ردب دهش ه

 .تارف :لصألا يف )١(
 ريبكلا مجعملا :رظنا ءريبكلا مجعملا يف ءاج امك (ش) نم تبثأ امو « ةصفح يبأ : لصألا يف )0

.)1١85/9( 

 )©( باتكلا :لصألا يف (4) .(ش) نم طقاس[ 1نيبام .
 ) )5.(701)ت [4 1/11 ريسلا :رظنا «تبثأ ام باوصلاو .ريبج :(ش) يف

 ) )5لصألا يف ترركت (0 . هللا دبع :(ش) يف .
 .(ش) نم ةدايزلا (4)
 .(811 /1) ةباصإلا ,(707 /1) ةباغلا دسأ «(595 )١/ باعيتسالا (9)



 « "'”[ينارحلا] .دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 4

 نم اردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع دوسألا يبأ نع ؛ةعيهل نبا انث «ىبأ ىنثدح

 .رانيد نب ةثراح نب لهشألا دبع نب دلاخ نب رباج :راجنلا نب رانيد ينب نم مث ءراصنألا

 «رذنملا نب ميهاربإ انث « "”[ليلخلا نب] دايز انث « "”[يباطنا] قوراف انثدح - ١8

 3 8 5 سلا» 5 5-3 5 فز 68

 نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف ''![ نب دمحم] انث

 .هل بقع ال «لهشألا دبع نب دلاخ نب رباج :راجنلا نب رانيد ىنب نم «راصنألا

 ع دع دع

 نب نانس نب نامعنلا نب "'بائر نب هللا دبع نب رباج [ 4 48]

 22020[ يراصنألا] ىملّتسلا ديبع

 . نييندملا يف دعي « سابع نب هللا دبع هنع ىور «جرزخلا نب ةملس ينب نم ءاردب دهش

 «يبأ ينثدح « ؟![دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح ٠

 نم مث ء«راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث

 . نانس نب ''”نامعنلا نب بائر نب هللا دبع نب رباج : جرزخلا نب ثراحلا ينب

 ١ '*”[رذنملا نب] ميهاربإ انث « ؟7[ليلخلا نب] دايز انث «يباطنخلا قوراف انثدح. «

 نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع .حيلف نب دمحم انث

 نامعنلا نب بائر نب هللا دبع نب رباج :ةملس ينب نم "”[مث] جرزخملا نم راصنألا .

 .(ش) يف تسيل )١(
 . حيلف نب دمحم :تبثأ ام باوصلاو .أطخ وهو ءلصألا نم طقس (1)

 يف كلذكو .(ش)و «لصألا يف «باير» :ءايلابو .بائر :«ةباصإلا» يفو .«دسألا» يف اذكه ()

 .يناربطلا مجعم

 .(ش) يف سيل (5)
 )717/١1(. ةباصإلا )707/1١(« ةباغلا دسأ (147 )١/ باعيتسالا (5)

 . (ش) نم تبثأ امو «نامعن» : لصألا يف (7)

 . (ش) نم ةدايزلا (90)



 دمحم نب دمحأ انث « يزورملا ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 5

 راهظإ "”[ىلاعت] هللا دارأ امل :لاق قاحسإ نب دمحم نع .دعس نب ميهاربإ انث «بويأ نبا

 هيف '''[يقل] يذلا مسوملا يف نكي هللا لوسر جرخ .هل هدعوم زاجنإو .هيبن زازعإو «هنيد
 نم اًطهر ''”[يقل] ةبقعلا دنع وه انيبف «برعلا لئابق ىلع هسفن ضرعي راصنألا نم رفنلا
 «ةملس.نب بعك نب منغ نب يدع نب ديبع ينب نم مهنم ءاريخ مهب '"”[ هللا] دارأ جرزسخلا
 . يملسلا ديبع نب نانس نب نامعنلا نب بائر نب هللا دبع نب رباج

 دمحم انث «لماك نب سودبع نب دمحم انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 7

 راهظإ هللا دارأ امل :لاق قاحسإ نب دمحم نع «ريكب نب سنوي انث «ريمُت نب هللا دبع نبا
 مهيف «'''ةبقعلا دنع راصنألا نم ةتسلا رفنلا يقل "”[هل] هدعوم زاجنإو «هيبن زازعإو «هنيد

 . نانس نب نامعنلا نب بائر نب هللا دبع نب رباج

 : "دنسأ امموه

 دوعسم نب تلصلا انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدح أ

 نب دمحم انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو . ح يردحجلا

 يبأ نع « عفان نب عزاولا نع .يرزجلا تباث نب يلع انث :الاق . ةنيمس يبأ نب ىيحي

 «يلإ كحضف يلصأ انأو ليربج يب ّرم» : لاق هلم يبنلا نع «بائر نب رباج نع «ةملس

 .(هيلإ تمسبتف

 كحضف رابغ هحانج ىلعو ليئاكيم ىب ٌرم» : "”[دوعسم نب] تلصلا لاقو ب 4

 .(ش) نم ةدايزلا )١(

 .(ش) يف سيل

 . (ش) ىف سيل

 . «ةبعقلا» ىلإ لصألا يف تفحصت عج

 . ثيدح ريغ هلو هللا لوسر نع دنسأ :(ش) يف (5)
 .(ش) يف تسيل (1)



 .؛ودعلا بلط نم عجار وهو هيلإ تمسبتف ,يلصأ انأو لإ

 ف

 '""يراصنألا كيتَع نب رباج [ 5 44]

 «فوع نب ةيواعم ينب نم «يواعملا ةثراح نب سوأ نب كيتع نب رْبَج :لاقيو ن

 كيتعو «'”[كيتع نب] نايفس وبأو « هللا دبع 2 [هنع] ىور «يردب « هللا دبع ابأ : ىنكي

 . نيتسو ىدحإ ةنس يفوت «كيتع نب ثراحلا نبا

 ينثدح « (*”[دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث « ؟؟”[دمحأ نب] ناميلس انثدح . 6

مث راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا انث «يبأ
 نم 

 ثراحلا نب ةيشبح نب سيق نب ثراحلا نب كيتع نب ربج : فوع نب كلام نب ةيواعم ىنب

 . ةشبه : قاحسإ نبا لاقو ةيشبح : ةورع لاق اذكه ؛ةيمأ نبا

 « '*”[رذنملا نب] ميهاربإ انث « ''”[ليلخلا نب دايز انث , يباطخلا] قوراف انثدح.

 دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع ''[ةبقع نب] ىسوم نع « «*”[حيلف نب] دمحم انث
 نب كيتع نب ربج : كلام نب ةيواعم ينب نم «سوألا نم راصنألا نم اردب 7

 .ثراحلا

 : لاق لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث : ؟7[لاق] كلام نب ركب وبأ انثدح. 07

 قاحسإ نبا نع «هيبأ نع « ''[دعس نب] ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرُق :لاق يبأ ينثدح

 نب ةشبه نب سيق نب ثراحلا نب كيتع نب ربج : ةيواعم ينب نم اردب دهش نم ةيمست يف

 . ةيواعم نبا ةيمأ نب ثراحلا

 رباج يفوت : لاق ريكب نب ىيحي انث «عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .١

 .(؟516 )١/ ةباصإلا 2759 )١/ ةباغلا دسأ «(7594 )١/ باعيتسالا )١(

 . لصألا يف ترركت [هنع] (؟)
 . (ش) نم ةدايزلا (9)

 .(ش) يف طقس (:4)



| 9 
 . ةئس نوعبسو ىدحإ هنسو « نيتسو ىدحإ ةنس كيتع نبا

 قاحسإ نب دمحم انث 0" [ةلبج نب] دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح 6

 ةشبه نب ثراحلا نب كيتع نب ربج :لاق رذنملا نب ميهاربإ انث «سنوي وبأ انث « ''”[جارسلا]
 . نيتسو ىدحإ ةنس تام هللا دبع ابأ ىنكي «ةيواعم ينب وخأ

 نب هللا دبع وه عيبرلا وبأو «"””عيبرلا ابأ :هانكو « ""”[هتينك يف] ةاورلا ضعب "”'مهوو
 . يراصنألا] ''”[يرفظلا] تباث

 : (49دنسأ امتو ©

 ينبعقلا انث , "9[برح نب] بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح أ 5
 ا .ح كلام نع

 «قوزرم نب ورمع انث ءيضاقلا فسوي انث , "7[لدعملا] نسحلا نب كلملا دبع انثدحو
 ثراحلا نب كيتع نع «كيتع نب رباج نب هللا دبع نب هللا دبع نع « ''”[سنأ] نب كلام انث
 :هربخأ كيتتع نب رباج نأ :هربخأ هنأ :همأ وبأ « هللا دبع نب هللا دبع دج وهو «كيتع نب
 هلي هللا لوسر هب حاصف «بلُع دق هدجوف تباث نب هللا ذبع دوعي ءاج هيَ هللا لوسر نأ
 ةوسنلا حاصف «عيبرلا ابأ اي كيلع اهبلغ» :لاقو هي هللا لوسر عجرتساف «هبجي ملف
 الف بجو اذإف '”[ نهعد] :٠ هيَ هللا لوسر لاقف . نهتكسي كيتع نبا لعجف «نيكبو

١ 00 ٠. 
 ينإ هللاو : هتئبا تلاق .«تانم اذإ» :لاق ؟ هللا لوسر اي بوجولا امو :اولاق . «ةيكاب نيكبت ب

 هللا نإ» : لَم هللا لوسر لاق . كزاهج تيضق تنك دق كنإف ءاًديهش نوكي نأ وجرأ تنك
 لتقلا :اولاق (؟ مكيف ةداهشلا نودعت امو .هتين ردق ىلع هرجأ عقوأ دق ''”[ ىلاعت ]
 لاق «هللا ليبس يف لتقلا ىوس عبس ةداهشلا» : هلل هللا لوسر لاق . هللا ليبس يف
 ءديهش بنجلا تاذ بحاصو ,ديهش قرغلاو ,ديهش ”[نوعطملا]» : (9[ ِهلَع] هللا لوسر

 .(ش) نم ةدايزلا )١(

 .فطعلا واو نودي «مهو» :(ش) يف قفز

 .أطخ وهو «عيبرلا وبأ» : لصألا يفو هانكف» :(ش) يف قفرفز

 .نوعاطلا :(ش) يف (4) .(ش) يف تسيل ()



 ةأرملاو ,ديهش مدهلا تحت تومي يذلاو ,ديهش قيرحلا بحاصو ,ديهش'” نوطبملاو

 .«ةديهش عمجب تومت

 . ربج هدج نع ؛«هيبأ نع «ريج نب هللا دبع نب هللا دبع نع «سيمعلا وبأ هاور *

 لاقو . '"”همع نع «كيتع نب رباج نع ىسيع نب هللا دبع نع «ليئارسإ هاورو *

 . لِيَ يبنلا هداعف يدج ضرم : لاق "”[هيبأ نع] كيتع نب رباج نب كلملا دبع نع : رشعم وبأ

 : لاق همع نع كيتع نب رباج نب كلملا دبع نع « ديزي نب ريثك ىورو ب 6

 دمحم نع ؛ميهاربإ نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم ”هاور . يرفظلا عيبرلا وبأ ىكتشا

 جرخ نم» :لوقي ُهْقَي يبنلا تعمس : 7[لاق] "”[هيبأ نع] «كيتع نب هللا دبع نبا

 ءاصعق لتق وأ ,هفنأ فتح تام وأ «ةّباد هتعسلوأ :هتباد نع رخف هللا ليبس يف اًدهاجم

 .«بأآملا بجوتسا دقف

 ١ "”ميهاربإ نب ملسم انث «زيزعلا دبع نب يلع انث .دمحأ نب ناميلس انئدح. ٠

 نبرباج نبا نع «ميهاربإ نب دمحم نع ءريثك يبأ نب ىبحي انث « ””ديزي نب نابأ انث

 ام اهنمو ؛هللا بحي ام ةريغلا نم» :لوقي ناك هي يبنلا نأ : كيتع نب رباج نع «كيتع

 هللا اهضغبي يتلا ةريغلا امأو ,ةبيرلا يف ةريغلاف] هللا اهبحي يتلا ةريغلا امأف ,هللا ضغبي

 ءاليخلا امأف ضغبي ام اهنمو لجو زع هللا بحي ام ءاليخلا نم نإو «ةبير ريغ يف ةريغلاف

 هللا ضغبي يتلا ءاليخلا امأو «لاتقلاو ةقدصلا دنع هسفن لجرلا لايتخاف "”[اهبحي يتلا

 .«روجفلاو يغبلا يف هلايتخاف

 .؟نوطبلا» ىلإ لصألا يف تفحصت )١(

 .(ش) نم طقس (9) . هدج نع :(ش) يف 4ففز

 .«هاورو» :(ش) يف (0) . (ديز نبا :(ش) يف (:4)

 .(ش) نم ةدايزلا (5)

 ريبكلا مجعملا :رظنا ء«لصألا نم تبثأ ام باوصلاو ميهاربإ نب ناميلس :(ش) يفو لصألا يفاذك (0)

 .070)ت [715 ]1١١/ ءالبنلا مالعأ ريسو ١49[« /؟] يف يناربطلل

 1١49[. /71 ريبكلا مجعملا :رظناو . تبثأ ام باوصلاو . ديزي انث نابأ انث :(ش) يف (4)

 . لصألا نم طقس (9)



 نب دمحأ هانثدح . نابأ نع نافع نع «ةبيش يبأ نب نامثعو «لبنح نب دمحأ هاور *

 . ؟9[هب ]نابأ انث «نافعانث « يبأ ينث لح , "0[لبنح ع نبا] دمحأ نب هللا دبع انث ءرفعج

 .[ب/1/]

 انث ءءاجر نب هللا دبع انث «يشكلا ملسم وبأ انث . "”[يباطخلا] قوراف انثدح. 7

 ينثدح «يشرقلا ميهاربإ نب دمحم ينثدح :لاق ريثك يبأ نب ىيحي نع «دادش نب برح
 : لاق هْنَِي هللا لوسر نأ هلي هللا لوسر باحصأ نم هوبأ ناكو  هثدح هابأ نأ : كيتع نبا

 .هوحن ركذف .(هللا ضغبي ام اهنمو هللا بحي ام ةريغلا نم نإ »

 . ””هلثم ىيحي نع «نامثع يبأ نب جاجحلا هاورو #

 «يبأ ينثدح :7"2[لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث ؛كلام نب ركب وبأ انثدح ١91
 . ح ليعامسإ انث

 «يبأ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 نب ىيحي نع «نامثع يبأ نب جاجحلا انث :الاق رشب نب دمحم انث :الاق ركب وبأ يمعو

 لاق : لاق هيبأ نع «هثدح كيتع نب رباج نبا نأ : ميهاربإ نب دمحم نع ؛ «ريثك يبأ

 .هوحن ركذف .(هللا ضغبي ام اهنمو .هللا بحي ام ةريغلا نم نإ» : هَ هللا لوسر

 نع دمحم نع ؛ ىبحي نع ؛يعازوألا نع «يبايرفلاو ؛كرابلا نب هللا دبع هاور

 نب ناوفص ةياور نم ملسم نب ديلولا هلصوو «ًالسرم هلثم ُهّليَع يبنلا نع .كيتسع نبا
 . هيبأ نع «كيتع نبا نع :لاقف ؛ يعازوألا نع «هنع حلاص

 يلاخ انث ءحرسلا نب رهاطلا وبأ انث «عنتمملا نب دمحأ انث ءنسحلا نب بيبح انثدح 4

 نايفس يبأ نع «بويأ يبأ نب ديعس نع ءيرهلا ملاس نب ديمحلا دبع نب نمحرلا دبع ءاجر وبأ
 .هنيميب ملسم ئرما لام عطتقا نم» : هيَ هلي هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع «كيتع نب رباج نبا

 (؛7[ناسك] نإو» :لاق ؟ريسي د ءيش نإو ! هللا لوسر اي : اولاق . (ةنجلا هيلع هللا مرح

 )١( هلثم :(ش) يف )0 .(ش) يف سيل .

 .(ش) نم ةدايز () .هوحن :(ش) يف فرفز



 .(كارأ نم اًبيضق

 .نايفس يبأ نع «ديزي نب عفان هاورو

 نب ديعس انثدح «حلاص نب نامثع نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 06

 عمس هنأ :هيبأ نع «كيتع نب رباج نب نايفس وبأ ىنثدح «ديزي نب عفان انث « ميرم يبأ

 ,«ةنجلا "هيلع هللا مرح هنيميب ملسم ئرما لام عطتقا نم»] :لوقي هلي هللا لوسر

 . "”[«اكاوس ناك نإو» :لاق ؟ريسي ءيش ناك نإو!هللا لوسر اي :ليق.«رانلا هل بجوأو

 . عفان نع بهو نبا هاور

 نبا انث «ةلمرح انثدح «نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ هانثدح 37

 نت عي

 ”يراصنألا ريَّمُع نب رباج[٠46]

 . ةبحص هل « نييندملا ىف دعي 0

 نب بيبحو «ميهاربإ نب (؟![دمحأ نب دمحم] دمحأ وبأ ىضاقلا انثدح. 7

 نب ىفاعملا انث «ءيربكعلا ورمع نب فلخ انث :اولاق شيبح نب يلع نب دمحمو «نسحلا

 رباجو « هللا دبع نب رباج تيأر :لاق حابر يبأ نب ءاطع نع ””[يرهزلا ميحرلا دبع نع

 :لاق . تلسك : هبحاص هل لاقف . سلجف امهدحأ لمف :لاق نايمتري يراصنألا ريمع نبا

 هللا ركذ نم سيل ءيش لك» :لوقي هي هللا لوسر تعمس امأ :رخآلل امهدحأ لاق .معن

 ريبكلا مجعملا :رظنا .حيحصلا وه تبثأ امو . لصألا يف ءثيدحلا صن نم ةطقاس ««هيلع» )١(

 .(199/؟)
 .«هوحن» :لاقو (ش) يف ثيدحلا نتم ركذي مل (0)
 .(516 )١/ ةباصإلا «((704/1) ةباغلا دسأ «(؟5946 )١/ باعيتسالا ()

 .(ش) يف سيل (4)

 .(ش) نم ةدايزلا (6)



 ةباحصلا ةفرعم 0:

 يشمو .هسرف لجرلا بيدأتو ,هتأرما لجرلا ةبعالم :ةعبرأ نوكي نأ الإ بعلو وهل

 .«ةحابسلا لجرلا '''ميلعتو ,نيضرغلا نيب لجرلا
 « "”[هلثم] ميحرلا دبع نع نانس نب ديزي هاور *

 نب ديعس انث «يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ انث «سابعلا نب نمحرلا دبع هانثدح

 نب فاّطع نب ميحرلا دبع نع « "”نانس نب ديزي انث «يبأ انث ءيومألا ديعس نب ىبحي
 نب رباجو « هللا دبع نب رباج تيأر :لاق حابر يبأ نب ءاطع نع « '*”[يرهزلا] ناوفص
 .هلثم ركذف ءريمع

 نع تخب نب باهولا دبع نع :لاقف «ميحرلا دبع نع «ةملس نب دمحم هأورو *

 . 2[حابر يبأ نب] ءاطع

 ©ةبصألا وبأ ينثدح « ”دمحم نب رفعج انث «سابعلا نب نمحرلا دبع هانئدح- 6
 يبأ نع «ةملس نب دمحم اانث :الاق هيوهار نب قاحسإو «ينارح ا ىيحي نب زيزعلا دبع

 نب رباج تيأر :لاق حابر يبأ نب ءاطع نع «تخب نب باهولا دبع نع «ميحرلا دبع

 .هوحن ركذف "”نايمري ريمع نب رباجو هللا دبع

 كا

 (ينهُجلا ةماسأ نب رباج [6]

 . نييزاجحلا ىف دعي ن

 )١( لامعلا زنك :رظناو .(ش) نم تبثأ امو «ملعت : لصألا يف )16/71١(.

 .(ش) نم ةدايزلا (؟)

 .نانس يبأ نب ديزي :(ش) يف (؟)
 .(ش) يف سيل (5)
 .يبايرفلا رفعج :(ش) يف (5)
 .ةرشاعلا نم مهو ابر ءقودص . يئاّككَبلا فسوي نب ىبحي نب زيزعلا دبع :ينارحلا غّبصألا وبأ فق

 .(510) : تا (709)ص بيذهتلا بيرقت : رظنا
 . «نايمتريال :(ش) يف (0)

 .(511/1) ةباصإلا «(©01/1) دسألا «(70/ /0) مصاع يبأ نبال يناثملاو داحآلا (4)



 0 ةباحصلا ةفرعم

 نب]ديعس وبأ هلاق ؛داعس ابأ :ىنكيو ءاهب يفوتو ءرصم مدق هنإ :ليق''”[و]

 . ىلعألا دبع نبا ''”[سنوي

 نب ميهاربإ انث ءرقصلا نب هللا دبع انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 0

 بيبح نب هللا دبع نب ذاعم نع «ىثيللا ديز نب ةماسأ نع «ىسوم نب "'هللا دبع انث «رذنملا

 يف هباحصأ ىف هلي هللا لوسر تيقل :لاق ىنهجلا ةماسأ نب رباج نع ء[أ 7,775 /13]

 تيتأف :لاق .ادجسم كموقل طخي :لاق ؟ هللا لوسر ديري نيأ مهتلأسف «قوسلا

 .اهيف اهماقأ ةبشخ ةلبقلا يف َرّرَغَو ءادجسم مهل طخ دق هتدجوف هي هللا لوسر

 . "[هلثم] ىسوم نب هللا دبع نع «يرهزلا دمحم نب بوقعي هاور #

 انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « ""”[ئرقملا] دمحم نب دمحم هانثدح . 0١

 انث ءىسوم نب هللا دبع انث دمحم نب بوقعي انث «دايز يبأ نب "”[مكحلا نب] هللا دبع

 .هوحن «ديز نب ةماسأ

 د دع دع

 ('”قراط نب رباج [401]

 .ةفوكلا نكس «يسمحألا ميكح وبأ ,فوع نبا : ليقو . قراط يبأ نبا : ليقو ه

 . قراط يبأ نب رباج :ريمن نبا لاقو

 انث .باجنم انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « دمحأ نب دمحم انثدح 7

 ٠و

 . حرهشسم نب يلع

 انث ءديعس نب ديوس انث ءدمحم نب هللا دبع انث «يحلاصلا نالع نب «نيسحلا انثدحو

 ىلع تلخد :لاق هيبأ نع «رباج نب ميكح نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع :الاق كيرش

 .(ش) نم ةدايز[ 1نيبام )١(
 .(ش) نم طقس[ 1نيبام (؟)

 .« هللا ديبع» : لصألا يف (*)

 )75١17/1١(. ةباصإلا ء(7” ٠4 /١)دسألا ء(07 /”) تاقثلا (:)



 ةباحصلا ةفرعم 01

 .«انماعط هب رْثكن عرقلا اذه» :لاق ؟اذه شيإ :تلقف . ءاّبدلا اذه نم هدنعو «هتيب يف هي يبنلا

 «ةماسأ وبأو ءرشب نب دمحمو «ثايغ نب صفحو «ةئييع نب نايفس هاورأ'"و *
 .هوحن «ليعامسإ نع «نيرخآ يف ''”[حارجلا نبا] عيكوو

 ناسغ وبأ انث ءليعامسإ نب نيسحلا انث «ديز نب قاحسإ نب نسحلا انثدح

 «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع «سينخ نب ركب نع «مالس نب ملس انث «يطساولا دلاخ نب كلام
 هللا لوسر لاقف .هقدش برا ىتح هني يبنلا حدم اًيبارعأ نأ : هيبأ نع «رباج نب ميكح نع

 قئاقش نم مالكلا قيقشت نإف ,ُناطيشلا مكنيوهتسي الو ,مالكلا ةّلقب مكيلع» : هلع

 .«ناطيشلا :

 . يطساولا بيسملا وبأ :وه اذه ملس

 ©يئاوّسلا ةرمّس نب رباج [ 56*]

 رباج وه « هللا دبع وبأ :ليقو .دلاخ وبأ : ليق . هتينك يف فلتخم «ةفوكلا نكس ه
 "”[و] «رماع نب ةءاوس نب بيبح نب باير نب ريجح نب بدنج نب ةدانج نب ةرمس نبا )20 8 5 5

 نب رشب ةيالو ىف ةفوكلاب ىفوت ءصاقو ىبأ نب دعس تخأ «صاقو يبأ تنب ةدلاخ : همأ

 . يموزخملا ثيرح نب ورمع '*'هيلع ىلصو «كلملا دبع مايأ ناورم

 (")[لاق] قاحسإ نب دمحم انث دمحم نب دمحأ دماح وبأ كلذب ينثدح أ 0 4
 نب بدنج نب ةدانج نب هللا دبع وبأ ةرمس نب رباج :لاق ةدانج نب مّلَس بئاسلا ابأ تعمس

 . ةعصعص نب رماع نب ةءاوس نب بيبح نب باير

 ءرفعج وبأ ملسم روث وبأو «رباج نب دلاخ :روكذلا نم ةعبرأ نع رباج تامو

 .(ش) نم ةطقاس واولا )١(

 .(ش) نم ةدايزلا 64هز

 .(؟17/1) ةباصإلا )١/ 597(: الأسد)1١/ 30١4(., باعيتسالا (*)
 . ثيرح نب ورمع ىلصو :(ش) يفو لصألا يفاذك (4)



 .دلاخو ءملسم :مهنم بقعف « بدلجو «ريبجو

 «ةدانج نب ملس انث ءيمرضحلا انث « '”[دمحأ نب] ناميلس' '”انثدح 2

 . ثيرح نب ورمع هيلع '"”ىلصف «ةرمس نب رباج يفوت :لوقي يبأ تعمس : "”[لاق]

 «يئاطلا ةفرط نب ميمتو ءصاقو يبأ نب دعس نب رماعو «يبعشلا هنع ىور *

 «روث يبأ نب رفعجو «يبلاولا دلاخخ وبأو «يعيبسلا قاحسإ وبأو «ةيطبقلا نب هللا ديبعو

 نب دايزو .ءبرح نب كامسو «عفار نب بيسملاو «يلدجلا دبعمو «ريمع نب كلملا دبعو

 . ''مهريغو ءىسوم يبأ نب ركب وبأو «نمحرلا دبع نب نيصحو «ةقالع

 . ح يمدقملا انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث هرفعج نب دمحأ ركب وبأ انثدح. 06

 انث :الاق '”لماك وبأ انث «نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 كله اذإ» :لاق هْليَي يبنلا نع «ةرمس نب رباج نع «ريمع نب كلملا دبع نع «ةناوع وبأ

 نقفنتل هديب يسفن يذلاو ,.هدعب ىرسك الف ىرسك كله اذإو ,هدعب رصيق الف رصيق

 . "[هيلع قفتم] ("هللا ليبس يف امهزونك

 ركب وبأو [أ ١15/ /1] ةنييع نباو «نابيشو « "”[ةلقصم نب] ةبقرو «يروثلا هاور *

 . ””[هلثم] كلملا دبع نع ةعامج يف شايع نب

 نب نسحلا انث «راشب نب دمحم نب دمحأ انث «ةزمح نب قاحسإ وبأ انئدح . 5

 نع «ريمع نب كلملا دبع نع «ديمحلا دبع نب ريرج انث .ةملس يخأ نب راقع نب نوراه
 ناملغو شيرق ناملغ الإ انفحاصم نيلمت ال» : ُهِلَي هللا لوسر لاق : لاق ةرمس نب رباج

 .(ش) نم تبثأ امو «هانثدح : لصألا يف )١(

 .ىلصو :(ش) يف قفرفإ .(ش) نم ةدايزآ ]نيبام (؟)

 .ءامسألا يف ريخأتو ميدقت :(ش) يف (1)

 ةحلط نب نيسح نب ليضف :وهو . لماك وبأ : تبثأ ام باوصلاو .أطخ وهو «لماك نبا :(ش) ىف (5)

 .(81708) ت (؟79/؟7) :لامكلا بيذهت :رظنا . يردحجلا لماك وبأ ءيرصبلا
 .(ش) نم طقس (0 . لصألا يف ركذي مل «ةلالجلا ظفل )50

 .ةاورلا ءامسأ يف ريخأتو ميدقت عم (ش) نم ةدايزلا (8)



 « غئاصلا '''[دمحم نب] رفعج انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم ركب وبأ انثدح 017

 انث «ميرم يبأ نب "”[ديعس نب] دمحم نب هللا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 ةرمس نب رباج نع «كامس نع «لوغم نب ''”كلام انث :الاق يبايرفلا فسوي نب دمحم
 و 1 هاا 8

 «يرورعم سرفب يتأ عجر املف «حادحدلا نبا ةزانج ىلع نقع هللا لوسر جرخ :لاق

 . هفلخ انيشمو هبكرف

 - : هااو(7)ا
 رمعو عيبرلا نب سيقو ءرصن نب طابسأو «حلاص نب نسحلاو «ةبعش '' هنع هاور #

 . ؟[هوحن] كامس نع «هيجو نب ىسوم نبأ

 نب ناميلس انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح.

 اًرجحل ةكمب نإ» :لاق هَ هللا لوسر نأ : ةرمس نب رباج نع «برح نب كامس نع ءذاعم

 .«هيلع تررم اذإ هفرعأل ينإ .تفعب يلايل يلع ملسي ناك

 هب درفت ةبعش ثيدحو .كامس نع «كيرشو .نامهط نب ميهاربإو «ةبعش هاور *

 . ”[هنع] ديعس نب ىيحي نع شيرحلا نب ديز

 ديعس نب دمحم نب دمحأ '*””[ديعس وبأ] انث «دمحأ نب ناميلس '”هانثدح 4

 «كامس نع «ةبعش نع ديعس نب ىيحي انث «شيرحلا نب ديز انث « ””[يناهبصألا] ينيعملا

 نأ لبق يلع ملسي ناك رجح فرعأل ينإ» : هيَ يبنلا لاق :لاق ةرمس نب رباج نع

 .(ش) نم تبثأ امو «لماك» ىلإ لصألا يف تفحصت (؟) .(ش) يف سيل )١(
 . طبضأ لصألا نم تبثأ امو . ارخآ كامس نع ركذي ملو « . . .كامس نع هاور :(ش) يف (*)
 . (ش) نم ةدايزلا (5) .(ش) نم طقاس [ ]نيبام (8)
 . ءاه نودب «انثدحا :(ش) يف (1)



 نب دمحأ انث «ميهاربإ نب ("'[دمحأ نب دمحم] دمحأ وبأ يضاقلا انئدح

 نع «نسحلا نع «يبارعألا فوع انث «مثيهلا نب نامثع انث «يرقتملا هللا دبع نبا دمحم

 رظنأ تنكف «ءارمح ةّلح هيلعو نايحضأ ةليل هلي هللا لوسر تيأر :لاق ةرمس نب رباج

 . هَ رمقلا نم ينيع يف نيزأ وهلف ءرمقلا ىلإو هيلإ
 6 د

 "'يميجهلا يرُج وبأ ميلُس نب رباج [404]
 . فالتخا هثيدح يف «ريم ينب يف ةرصبلا لزن «يميمت «رباج نب ميلس : ليقو

 نب ةرق انث «دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح. 8١

 وهو ُهّنلَع يبنلا ىلإ تيهتنا :لاق "”يميجهلا ميلس نب رباج نع «ىسوم نب ةرق انث «دلاخ
 ! هللا لوسراي :تلقف ؟”[هيمدق ىلع] اهباده ىلإ رظنأ ينأك هل ةدرب يف '”بتحم

 ءانإ يف كولد نم غرفت نأ ولو ءاًميش فورعملا نم نرقحت الو هللا قتاد :لاق . ينصوأ

 لابسإ نإف ءرازإلا لابسإو كايإو ءطسبنم هيلإ كهجوو كاخأ '"”ىقلت نأ ولو , يقستسملا
 . وه رمأب هريعت الف كيف وه رمأب كريعو كمتش ٌؤرما نإو «هللا اهبحي الو ةليخنا نم رازإلا

 هلع يبنلا لوق دعب تببس امف :لاق «اًميش نيست الو ءكل هرجأو هيلع هلابو نوكي هعدو هيف
- 

 . اناسنإ الو ةباد

 نب رباج نع انخايشأ انثدح .ىسوم نب ةرق نع :لاقف ليمش نب رضنلا هاور *

 :لاقف ؛عيكو أطخأ :لوقي لبنح نب دمحأ تعمس :قاحسإ نب لبنح لاقو . ميلس
 سالو 01

 . ىرج وبأ وهو «يازلاب يزج وبأ

 انث :اولاق دمحأ نب ناميلسو «نسحلا نب بيبحو «ىباطخلا قوراف انثدح - 9 ١

 .(ش) يف تسيل )١(
 .(937 /5) )7511١/1(2 ةباصإلا «(3 )1١/ دسألا ((594 )١/ باعيتسالا (؟)

 . يميجهلا رباج نب ميلس نع :(ش) يف (*)

 . لصألا يف ترركت (0) .أطخ وهو «يبتحم» : لصألا يف (4)

 1 .كاقلت نأ ولو :(ش) يف (5)



 ةباحصلا ةفرعم ه8 ره

 نع يميجُهلا ةديبع انث «ليلخلا وبأ مالسلا دبع انث ءراكب نب لهس انث ءيشكلا ملسم وبأ

 هبلط يف ةكم تيتأف يل ادوعق تبكر : ""”[رباج] يرج وبأ لاق :لاق يميجهلا ةميمت يبأ
 رشعم انإ :تلق «كيلعو» :لاقف « هللا لوسر اي كيلع مالسلا :تلقف هنو سلاج وه اذإف
 نم نرقحت الو هللا قتا» :لاق .هب هللا ينعفني مالك ينملعف ءافجلا انم موق ةيدابلا لهأ
 «لاتخلا بحي ال هللا نإو ,ةلّيخْلا نم هنإف رازإلا لابسإو كاّيإو ءاميش ريخلا وأ فورعملا

 ءيشلا وأ حرقلا لجرلا قاسب نوكي دقو ءرازإلا لابسإ تركذإهللا لوسر اي :لجر لاقف
 نمم الجر نإ ,نيبعكلا [أ/ ١78 /1] ىلإ وأ قاسلا فصن ىلإ سأب ال٠: لاقف هنم يحتسي
 ضرألا رمأف ,هتقمف هشرع قوف نم هيلإ هللا رظنف اهيف َرَتْخَبَتُف ةدرب سبل مكلبق ناك
 .« "9[لجو زع] هللا عئاقو اورذحاف ضرألا نيب لجلجتي وهف ,هتذخأف

 :لاقف "”[هامسو هانكو] «هوحن نالجع نب مالسلا دبع نع ىسيع نب ناوفص هاور *

 . ميلَس نب رباج يرج يبأ ''”[نع]

 , وحل رباج نع ةميمت يبأ نع «يميجهلا ةديبع "'[شادخ يبأ] نع ديبع نب سنوي هاورو *

 نب دامح انث , ؟؟ةشئاع يبأ نبا انث «يبرحلا ميهاربإ انث ءرفعج نب دمحم هانثدح

 ؛ ميلس نب رباج نع «يميجهلا ةميمت يبأ نع «شادخ يبأ نع «ديبع نب سنوي انث «ةملس
 .هوحن ركذف «ينصوأ :تلقف هّلفَع يبنلا تيتأ :لاق

 : رباج نع يميجهلا ةديبع :هامسف «سنوي نع «دامح نع نافع هاورو *

 نع دامح انث «نافع انث «سابعلا نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح ١67
 :لاق ميلس نب ]رباج نع "”[يميجهلا] ةميمت يبأ نع «يميجهلا ةديبع نع «سنوي

 .(ش) يف سيل )١(

 .(ش) نم ةدايزلا (0)

 .(ش) يف تسيل (9)

 . ةشئاع نبا :(ش) يف (4)



 .هوحن ''”[ ركذف : ينتلاسأ

 نب] ميلس وأ "”[ميلس نب] رباج نع «ةديبع نع « سنوي نع « ميشه هأورو *

 . كشلا ىلع ؟؛ 7[ رباج

 و

 هم ريبة

 ملو « '''ميِجَهْلَب نم لجر نع « "”[يميّجهلا] ةميمت يبأ نع «ءاّذحلا دلاخ هاورو

 . كلذكو "”[لاق] . همسي

 .همسي ملو «ميجهلب نم لجر نع «ةميمت يبأ نع «ليلسلا يبأ نع «يريرجلا هاور *

 «ةميمت يبأ نع ءرافغ يبأ ىنثملا نع ؛ "سنوي نب ىسيعو] «ديعس نب ىيحي هاورو *

 .همسي ملو «يرج يبأ نع

 .همسي ملو «يرج يبأ نع ؛ةحلط نب ليقع نع نيكسم نب مالس هاورو *

 .همسي ملو «ميجهلب نم لجر نع ءرفاسم نب ةبيش هاورو

 0 2يدبعلا هللا دبع وبأ رباج [؛ 6

 . ةماميلا لهأ يف دعي « هللا دبع هنبا هنع ةياورلاب درفت ن

 .ةرصبلا نكسو «سيقلا دبع دفو يف ناك : يدقاولا دعس نب دمحم لاقو

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 8

 نيذلا دفولا يف تنك : لاق يدبعلا رباج نب هللا دبع نع سيفن انث «ةرم وبأ ةرم نب ثراحلا

 :لاق . يبأ عم تنك امنإو «مهنم تسلو : 2”[لاق] . سيقلا دبع نم هي هللا لوسر اوتأ

 ريقتلاو متتحلاو ءابذدلا :متعمس يتلا ةيعوألا يف برّششلا نع هي هللا لوسر مهاهنف

 ..(ش) يف سيل (1)
 . ميجهلا ينب نم يأ :ميجهُلب نم (0)
 . (ش) نم ةدايزلا (*)

 ):( باعيتسالا )١/ 595(.« الأسد)708/1١(« ةباصإلا )١/ 23517 515(.

 . «يدبعلا رباج نب نمحرلا دبع ليقو» : لصألا شماه يف (4)
 .(ش) يف تسيل (1)



 .تفزملاو

 نيف يي

 (2يدسألا ةربس (0نب رباج [ 4 55]

 . (؟7كلام نب ةربس : "'هباوص [امنإ] ءمهو وهو ه

 :دماح وبأ انثدح «يروباسينلا نودمح نب هللا دبع نب دمحم ديعس وبأ '”انثدح 0

 نوراه نب نسحلاو '""[يملسلا] فسوي نب دمحأ انث «يقرشلا نسحلا نب دمحم نب دمحأ

 نب دمحم تعمس (''![لاق] قراط نب زيزعلا دبع نب قراط انث :اولاق قيدص نب ماسحو

 دعجلا يبأ نب ملاس تعمس '"[لاق] «بيسملا نب ىسوم رفعج يبأ نع ثدحي نالجع

 ركذيوهو لوقي هّلِلَي هللا لوسر تعمس :لاق يدسألا ةربس نب رباج ينثدح :لوقي

 قيرط ىلع هل سلجف» :لاق «هقرطب مدآ نبال سلج ناطيشلا نإ» :لاقف :داهجلا

 لبق نم هاتأ مث .ملسأف هاصعف .كئابآ نيدو كئيد عدتو ملست :لاقف :مالسإلا

 هاصعف كلايع عيضتو ؛كدلومو كءامسو كضرأ عدتو ٌرجاِهُت : "”لاقو .ةرجهلا
 مسيو .كتجوز حكنتو ,كمد قارهيف دهاجت : لاقف . داهجلا لبق نم هاتأ مث .رجاهف

 نم هللا ىلع قحف» : هلع هللا لوسر 2[ :لاقف] لاق . «دهاجف هاصعف . كلايع عيضيو كلام
 ةبادلا "”هتعسل نإو ,هللا ىلع هرمججأ عقو ”[دقف] تامف هتباد نم رخف كلذ لعف

 .«ةنجلا هلخدي نأ هللا ىلع قحف اًصعق لتق نإو هللا ىلع هرجأ عقو دقف ,تامف

 روكذملا ثيدحلا يف ريخألا قيرطلا رظناو «(ةربس يبأ نبا) :ةمجرتلا رداصم يفو «لصألاب اذك )0(
 , هتح

 .(711/1) ةباصإلا «(07/1”١7)دسألا «(597 /١)باعيتسالا (؟)

 .هباوصو :(ش) يف فرق

 .هكاف :(ش) يف (4)

 .هانثدح :(ش) يف (0)
 .(ش) نم ةدايزلا (5)

 .لاقف :(ش) يف (0)

 .(ش) نم ةدايزلا (6)

 . ؛هتعلسلا» : ىلإ لصألا يف تفحصت (9)



 .ربصلا لتق : صعقلا : قراط لاق

 .رباج ركذب درفت'''[و] قراط هيف مهو ام اذهو «يريغ باتك نم ظفللا ضعب '”[تمهتأ]

 ("”ةهكاف يبأ نب ةربس نع ملاس نع رفعج يبأ نبا ىسوم نع "”ليضُف نبا هاورو *

 نب هللا دبع انثدح [ب ١75/ /1] :لاق دمحم نب هللا دبع نب ىلع هانثدح روهشملاو]

 .هلثم قراط انث «ينارحلا كلملا دبع نب نمحرلا دبع ىنثدح «ةعرز وبأ ىمع انث ءدمحم

 . *”[هلثم هظفلب ةربس يبأ نب رباج :لاقو

 داع دع د

 ”لهشألا دبع نب رباج [ ]

 نب دلاخ نب رباج وهو «يزاغملا يف ٌركذ '”[هل] ءاردب دهش راجنلا نب رانيد ينب نم ن

 .هركذ مدقت دقو « 7[ لهشألا] دبع

 د دع

 2"'يرضاغلا قرزألا نب رباج [468]
 . صمح لهأ ىف هدادع ن

 : "7[ةميزخ نب رصن دنع هثيدح]

 « قيربز نب ميهاربإ نب قاحسإ نب ورمع نب دمحم انث «قاحسإ نبا هانثدح 5

 نع هربخأ هابأ نأ *7[ةمقلع نب] ظوفحم نب ةدانج نب ةيزخ نب رصن ةمقلع وبأ انث « يبأ انث

 )١( لصألا نم طقس .

 . ليضف نبا ةياور روهشملاو :(ش) يف (؟)
 . هكاف يبأ نب :(ش) يف ()

 .(ش) يف سيل (:)
 . بابلا كلذ نم (5 51/) مقرب هتمجرت تقبس )0(

 )١/ 3١"7(. ةباصإلا )7٠١/١(« ةباغلا دسأ (؟)

 .(ش) نم ةدايزلا (90

 .(ش) يف سيل (4)



 نب رباج ىنثدح «ىناربحلا دشار وبأ ثدح :لاق ذئاع نبا نع هيخأ نع ةمقلع نب رصن

 هبناج ىلإ هرياسأ لزأ ملف « عاتمو ةلحار ىلع هَ هللا لوسر تيتأ :لاق يرضاغلا قرزألا

 مهعم ًالجر نيثالث نم رثكأ هباب ىلع ماقف اهلخدف «مدأ نم ةبق ىلإ لزنف ءانغلب ىتح
 ينتبرض نئلو «كنعفدأل ىنتعفد نئل :تلقف ىنعفدي لجر اذإف توندف «طايسلا

 :لاق "7[؟فيك :لاق] . ينم رش هللاو تنأ :تلقف .لاجرلا رش اي :لاقف . كنبرضأل
 نم ثدحأف عجرأ مث يعأو هَ يبنلا نم عمسأ اميكل نميلا راطقأ نم تئج :تلق

 هقلعتف « هني يبنلا بكر مث . كنم رشانأل هللاو معن تقدص :لاق . ينعنمت تنأ مث يءارو
 نم هيلإ لصي دحأ داكي الو هنولأسي هيلع اورشك ىتح ىنم نم ةبقعلا دنع نم سانلا

 ىلع هللا ىلص» :لاقف « هللا لوسر اي يلع لص :لاقف «هرعش ٌرصّقم لجر ءاجف . مهترثك
 مث تارم ثالث نهلاقف ,«نيقلحملا ىلع هللا ىلص» :لاقف يلع لص :لاق مث ؛«نيقلحمل
 . اًقولحم ًالجر الإ ىرأ الف «هسأر قلحف قلطنا

 م د

08 > 

 "هللا دبع نب رباج """" 3

 لاق] «ةرصبلا لزنو يبسارلا هنأ ةرزج يدادغبلا دمحم نب حلاص ركذ

 . ىملسلا يراصنألا هللا دبع نب رباج الإ هارأ الو : "”[خيشلا

 نب ىلعألا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح ١17

 هللا دبع نب رباج نع دادش يبأ نع ناهبن نب ورمع نع يملسلا روصنم نب رشب انث «دامح

 ءاش ةنجلا باوبأ يأ نم لخد ناميإ عم نهب ءاج نم ُثالث» : ُهّلكَي هللا لوسر لاق :لاق
 لك ربد يف أرقو ,هلتاق نع افعو ءاّيفخ ائيد ىدأ نم :ءاش ثيح نيعلا روحلا نم جوزو

 وأ :ركبوبأ لاقف :لاق ١[ :صالخإلا] 4 دحأ هللا وه لقا : تارم رشع ةبوتكم ةالص

 .(ش) يف سيل )١(

 .(ش) نم ةدايزآ 1نيبام )١(

 )79١5/1(. ةباصإلا «(707/1)دسألا ,.(؟97* )١/ باعيتسالا (©)



 .«نهادحإ وأ :لاقف :لاق ؟ هللا لوسر اي نهادحإ

 هللا دبع نب رباج :لاقف .ىلعألا دبع نع ةرزج دمحم نب حلاص هاور] *#

 . "”[يبسارلا

 دك د6

 ("”رخص نب رباج[ ]

 مدقت دقو ءرخص نب رابج وه امنإ ءمهو وهو « "'مهب ىلص هني يبنلا نأ ركذ هل ص
 قاحسإ نب دمحم نع يمدقملا يلع نب رمع نع ددسم نع نيمهاولا ضعب هركذ «هركذ

 هلِلَع يبنلا نإ "”[:لوقي] هللا دبع نب رباج تعمس :لوقي '؟”يمطخلا دعس ابأ تعمس

 . "”[مهو وهو] . هفلخ“"امهماقأو رخص نب رباجبو هب ىلص

 رمع نع « يمدقملا يلع نب رمع نب مصاعو '”*[يمدقملا] ركب يبأ نب دمحم هاور #

 وه «يمطخلا دعس وبأو «رخص نب رابج :لاقف] قاحسإ نب دمحم نع « يلع نب

 [أ/57١ /1]. ![ةمطخ ينب ىلوم دعس نب ليبحرش

 ٠ داع 6

 2"ىفدّصلا دجام نب رباج"“[و5[]1]

 . "'”[ىلعألا دبع نب ديعس وبأ هلاق] ءهرصم١ حتف دهشو . هّليَي يبنلا ىلع دفو ه

 . بارطضا هثيدح .ىف

 انث ءيروصلا ميهاربإ نب دمحم رماع وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 .(ش) يف سيل[ 1نيبام )١(
 ةفطاع واو ةدايزب «رباجو» :(ش) يفو . رخص نب رابج يف )77١(« ةباصإلا «(506 /1) دسألا (؟)

 .هلوأ يف

 . يمطخلا دعس يبأ نع :(ش) يف (4) . (هب» :(نش) يف (9)

 .امهماقأف :(ش) يف (5) . (ش) نم ةدايزلا (0)

 .(ش) يف سيل (0)
 .رخص نب رابج :لاقف ؛دعس نب ليبحرش وهو يمطخلا دعس يبأ نع :(ش) يفو «لصألاب اذكه (4)

 .(؟5157/1) ةباصإلا ,(1"١1/١7)دنسألا ,(7917* )1١/ باعيتسالا (9)

 )٠١( يبارعألا نب ديعس وبأ رضم دوهش ىعدا :(ش) يف .



 ةباحصلا ةفرعم

 «يعازوألا نع . ''”[جيدخ ىلوم] يدنكلا يلع نب نيسح انث «نمحرلا دبع نب ناميلس
 يدعب نوكيس» :لاق هلي هللا لوسر نأ ءهدج نع «هيبأ نع «يفدصلا رباج نب سيق نع

 يتيب لهأ نم لجر جرخي مث «ةربابج ٌكولم ءارمألا دعب نمو ؛ءارمأ ءافلخلا دعب نمو ,ءافلخ
 .«هنود وه ام قحلاب ينثعب يذلاوف ,يناطحقلا رموُي مث ءاًروج تئلُم امك ًالدع ضرألا ألمي

 . هدج نع هيبأ نع رباج نب سيق نع يعازوألا هاور اذكه

 هلو يبنلا نع] هدج نع «هيبأ نع «رباج نب سيق نب نمحرلا دبع نع ةعيهل نبا هاورو *
 . ؟[هوحن لاق

 نب ميعن انث «يدارملا متاح نب نمحرلا دبع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 8 ١

 نأ "”[رباج نب] سيق نب نمحرلا دبع نع «ةعيهل نبا انث ء[ملسم نب] ديلولا انث ءدامح
 ملو , "”[هلثم] ركذف , ؛ضألا لمي لجر يتيب لهأ نم ُنوكيس» :لاق هلي هللا لوسر
 . ©[هريغ هركذو] ةدج نع هيبأ نع '[ : ةعيهل نبا ةياور يف ديلولا] لقي

 كك

 ””يدبعلا سباح نب رباج "أ 173
 نب يلع انث ,كّيَمَدلا يبأ نب ماشه نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح- ١64٠

 تعمس :لاق سباح نب رباج نع هيبأ نع يبأ ينئدح ري نب نيصح ينثدح «ينيدملا
 .«رانلا نم ُهَدَعْفَم أوبتيلف يلع بذكيل لقأ مل ام يلع لاق نم» :لوقي هَ هللا لوسر

 نع :لاقف .ةلبج نب ورمع نب نمحرلا دبع ثيدح نم نيمهاولا ضعب هاأور #

 ظ . رباج نع هيبأ نع '"![بيبح نب] نيصح
 ف ع

 .(ش) يف سيل )١(
 .(ش) يف سيل (؟)
 .(هوحن ركذف) :(ش) يف (*)
 .(ش) نم ةدايزلا (5)
 .(؟117/1) ةباصإلا ,(١7095/1)دسألا ,(597 )١/ باعيتسالا (6)



 "”ينابتقلا صيوَع نب رساي نب رباج"”[و] [ 45]

 .ةياور الو ءركذ هل فرعي ال «شايع دج «ةباحصلا يف ركذ هل ءرصم حتف دهش

 . ىلعألا دبع نب ديعس يبأ "”ىلع ليحملا هركذ *

 2 د د

2620) 
 [ رباج نب ] شاّيع نب رباجو [4]

 دلع دع

 (”رباج : ليقو ,كيتع نب ربج"”و455[1]

 رمع نب دمحم هلاق «ةنس نيعست نبا وهو «نيعبسو ىدحإ ةنس تام «ةنيدملا نكس ن

 1 .يدقاولا

 « مشاه ينب ىلوم دمحم نب ىيحي انثدح « 7١2[قاّرولا] ىلع نب نسحلا انئدح

 نب كلملا دبع نع يئاطلا دواد انث ءروصنم نب قاحسإ انث ءيفوصلا ىيحي نب دمحأ انث

 ف .نهنيب نهع : نيكبت الف ْبَجَو اذإف ,.نهنيب ام نيكبي نهعد» : ُهَّتِلَم ىبنلا لاقف :اًمسلاج هلي هللا لوسر

 .(ةيكاب

 ف ا

 .(ش) نم ةدايز )١(

 داضلاو ةلمهملا ءارلاب ضيرع ىلإ خسنلا يف تفحصتو )١١7/1( ةباصإلا )71١/1(« ةباغلا دسأ (؟)

 ةمجرتلا رداصم نم تبثأ امو . ةمجعملا

 .نع :(ش) يف (*)

 .(ش) يف سيل .(5)
 )6( ةباغلا دسأ )١/ 39١"(« ةباصإلا )١/ 2555 556(.

 )١( باعيتسالا )١/ 07"(( ةباصإلا «(7307 /1)دسألا )571/1(.



 . يردب م

 يف لاق « يمرضحلا "”[هللا دبع نب دمحم] انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 0١

 سنأ نب ربج : بلاط يبأ نب يلع عم دهش نم ةيمست يف عفار يبأ نب "هللا ديبع باتك

 . قيرز ينب نم يردب

 دع دع د 35

 ”يطُبقلا هللا دبع نب ربج '”[و] [ 3

 هلّبق نم هلع هللا لوسر ىلإ ةيرام '”لمح «سقوقملا لوسرو ءرافغ ينب ىلوم 0

 .[ب//7713] . ىلعألا دبع نب ديعس وبأ هركذ «يرافغلا ةرصب يبأ ىلوم هنإ :لاقي

 دم د

 )١( ةباصإلا «(70107/1) دسألا ,(509-/7) ريبكلا مجعملا )1/ 771(,
 .(ش)يف تسيل (0)

 .« هللا دبع» : لصألا يف (*)
 .(ش) نم ةدايز ()

 دسألا نم تبثأ ام باوصلاو أطخ وهو «(يطيقللا) : لصألا يف فحصو .(37 )١/ ةباغلا دسأ (6)
 )70٠/1١6(, باسنألا اذكو (”5؟١/5)

 . لماح :(ش) يف (7)



 0 بدنج همسا نم ]

 "'يرافغلا رذ وبأ بدنُج [454]

 ("”[ةدانج ليقو] «ريرب :ليقو .بدنج :ليقف . ("'[هبسنو] همسا يف فلتخم

 نب ليلم نب رافغ نب مارح نب ديبع نب نايفس نب ةدانج نب بدنج روهشملا "”[تباشلا]و

 دعم نب رازن نب رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةيزخ نب ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب ةرمض

 .ناندع نبا

 : ليقو « ديبع نب نكس نب ةدانج نب رعشأ نب ريرب : ليقو . نكسلا نب ةدانج : ليقو

 . (*![قرشع] نب ريرب

 ناك اذإ ىتح ءاّيلصم ليللا '"”[نم] موقي نينس ثالث هلقَي يبنلا ثعبم لبق دبعتي ناكو

 «مالسإلا عبار“ ”وه «ةوعدلا لوأ يف ةكمب ملسأ مث «ةقرخ هنأك طقس ليللا رخآ "[نم]

 «مئال ةمول هللا يف هذخأت الأ ىلع هفَع يبنلا عياب «مالسإلا ةيحتب هيي يبنلا ايح نم لوأو

 ءارضخلا لظت ملو «ءاربغلا لقت مل ءاكسنو ةدابع مالسلا هيلع ميرم نب ىسيعب هّبْشي ناك

 ىلع تبثو ءاهقراف ىتح ايندلا لوضف نم ءيشب ثولتي مل هنم قدصأ ةجهل يذ ىلع

 ىري ناك ءاهنم ؤربتلاو ايندلا "”لوضف نم يلختلا نم هني لوسرلا هيلع عياب يذلا دهعلا

 ةبحم هل ِهّلَْع لوسرلا ةيصو ىلع ظفاح .اًنانتماو ةمعن اهرابدإو ءاناوهو ةئحم اهلابقإ

 غرف اذإف هلي يبنلا مدخي ناك «مهتقرافمو نيرثكملا ةنيابمو «مهتسلاجمو ”نيكاسملل

 ملكت نم لوأو « ةدحولاو ةلزعلا رثآ نم ديس « هنطوتساف هدجسم ىلإ ىوأ '"”[اهنم]

 .(ش) نم ةطقاس (#)

 .(57 /5) ةباصإلا «(3 هال /١)دسألا )١/ 77١(. باعيتسالا )١(

 ١ .(ش) نم ةدايزلاو . لصألا نم تطقس (؟)

 .ةقرشع :(ش) يف (:) .(ش) نم ةطقاس [ ]نيبام ()

 .اوهوا :(ش) يف () .(ش) نم ةدايزلا (6)

 .«نيكاسملا ةبحم يف» :(ش) يف (4) . (نع» :(ش) يف (0)
 .(ش) يف تسيل (9)



 ةباحصلا ةفرعم 664

 . هيلع طبرف اّملع ىلم ءاعو ناك «ءاقبلاو ءانفلا ملع '''يف

 هنيفكتو هلسغ يلوف «ةذبرلاب يفوت «ةيحللاو سأرلا ضيبأ «ًاليوط «مدآ ًالجر ناك
 نيثالثو نيتنثا ةنس ربدألا نب رجح مهنم «نامث رفن يف دوعسم نب هللا دبع هيلع ةالصلاو

 . اهب نفدو ةذبرلاب

 ىور «يسرافلا ناملس يخاؤي ناك "”[و] «رافغ نب مارح نب ةعيقولا تنب ةلمر : همأ

 نم ةعامجو «سابع نب هللا دبعو « "”[رمع نب] هللا دبع هنباو «باطخلا نب رمع : هنع
 . "”[مهنع هللا يضر] ةباحصلا

 نب سابع انث ءمصاع يبأ نب "”[دمحأ] انثدح «دمحم نب هللا دبع انثدح ١6

 دثرم نب كلام نع ليمز وبأ انث ءرامع نب ةمركع انث ءدمحم نب رضنلا انث «ميظعلا دبع

 (*نممو :يل لاقف . '”كيلع مالس : تلفقف هلي هللا لوسر تيتأ :لاق رذ يبأ نع هيبأ نع
 .رافغ ينب نم لجر بدنج انأ :تلق (؟ تنأ

 انث , "2[يفقثلا] قاحسإ نب دمحم انث «ىبحي نب دمحم نب ميهاربإ انثدح 4

 نب نايفس نب ةدانج نب بدنج رذ وبأ :لاق -ةريسلا لهأ نم وهو يلع انث «ةبوت نب ناملس

 نب ةكردم نب ةيزخ نب ةنانك نب ةرمض نب ليلم نب رافغ نب مارح نب ''”ةعيقولا نب ديبع
 .رازن نب رضم نب سايلإ

 (9[هب قاحسإ نب دمحم انث ,دماح وبأ هانثدحو]

 دمحم انث «لماك نب سودبع نب دمحم انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 06

 . ةدانج نب بدنج :همسا رذ وبأ :لاق ريمت نب هللا دبع نبا

 .(ش) نم تبثأ امو .عم :لصألا يف )١(
 .(ش) نم ةدايزلا ()

 .(ش) يف تسيل

 .«مالسلا» :(ش) يف (4)

 نم :(ش) يف (0)

 .«ةعيقو» :(سش) يف (1)

 .(ش) نم طقسا 1]نيبام (0



 ىيحي انث ؛يبتعلا ةيواعم نب نمحرلا دبع انث « "''[دمحأ نب] ناميلس انثدح.

 .«؟ريرب اي تنأ فيك» :رذ ىبأل لاق ُهْلَْ ىبنلا

 انث "'[ :الاق لضفلا نب دمحم نب دمحأو] ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ انثدح- 17

 زيزعلا دبع نب ديعس انث ءرهسم وبأ انث «كلملا دبع نب دمحم انث « "”جارسلا سابعلا وبأ
 .ريرب :رذ يبأ مسا :لاق

 دمحم انث '''[:الاق ىيحي نب دمحم نب ميهاربإو] ةلبج نب دماح وبأ انثدح-

 : لاق قاحسإ نبا نع هيبأ نع يمع انث «يرهزلا دعس نب هللا ديبع انث «يفقثلا قاحسإ نبا

 . يرافغلا بدنج نبريرب :همسا رذ وبأ

 وبأ انث «ىسوم نب رشب انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح. 4

 تماصلا نب هللا دبع نع لاله نب ديمح نع ةريغملا نب ناميلس انث «ئرقملا نمحرلا دبع
 [أ ١17/ /1] نينس ثالشب هَ هللا لوسر ىقلأ نأ لبق يخأ نبااي تيلص :لاق رذ يبأ نع

 لجو زع هللا ينهجوي ثيح :لاق ؟هجوت نيأف :لاق لجو زع هلل :لاق ؟نمل :تلق :لاق

 ينولعت ىتح  ىقلملا بوثلا : ينعي  ءافخ ينأك تيقلأ ليللا رخآ ناك اذإ ىتح «ءاشع يلصأ

 . سمشلا

 «يمورلا نب هللا دبع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخخ نب ركب وبأ انثدح. 5

 نع ء«هيبأ نع «دثرم نب كلام نع «ليمز وبأ انث ءرامع نب ةمركع انث «دمحم نب رضنلا انث

 . عبارلا انأو ةثالث يلبق ملسأ «مالسإلا عبار تنك :لاق رذ يبأ

 انث « ميرم يبأ نب ديعس نب دمحم نب هللا دبع انث «دمحأ نب ناميلس انثئدلح 0١

 نبا نع ؛هيخأ نع «ةمقلع نب رصن نع « هللا دبع نب ةقدص نع «ةملس يبأ نب ورمع
 الإ يلبق ملسي مل مالسإلا عبر ينتيأر دقل :لوقي رذ وبأ ناك :لاق ريفن نب ريبج نع «ذئاع

 .(ش) نم ةدايز )١(

 .(ش) نم طقس[ 1نيبام (؟)
 . فيحصت وهو .رسلا سابعلا : لصألا يفو «(ش) يف اذك (*)



 .لالبو ركب وبأو هَلْ يبنلا

 انث ءرضنلا وبأ انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث دالخ نب ركب وبأ انثئدح 5

 (7[يرافغلا] رذ يبأ نع تماصلا نب هللا دبع نع لاله نب ديمح نع ةريغملا نب ناميلس

 مث . تيبلاب "”فاطو «ملتساف هبحاصو هك هللا لوسر ءاجف «ةكم تمدقف تقلطنا :لاق

 كيلعو» : "”لاقف :مالسإلا ةيحتب هاّيح نم لوأ تنكف هتالص ىضق نيح هتيتأف «ىلص
 .( هللا ةمحرو

 نب دمحم انك «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١007

 نع «ناورم وبأ «؟”[انث] «يناسغلا ايركز يبأ نب ىيحي انث : ''”[لاق] يطساولا برح
 رذ ىبأ نع «تماصلا نب هللا دبع نع ةرسيم نب ليدب نع «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ

 . مئال ةمول هللا يف ينذخأت الأو ءارم ناك نإو قحلا لوقأ نأ هَ هللا لوسر ينرمأ :لاق

 هللا دبع انث «ةيولع نب نسحلا انث ءبويأ نب قاحسإ نب دمحم ركب وبأ انثدح 45
 دثرم نب كلام نع «ليمز وبأ انث ءرامع نب ةمركع انث «دمحم نب رضنلا انث «يمور نبا 5 5 .٠ 0 و

 يذ ىلع ءاربغلا لقت الو ءارضنخلا ُلِظْت ام» : هي هللا لوسر لاق :لاق رذ يبأ نع هيبأ نع

 .«ميرم نبا '"”[ ىسيع] هيبش رذ يبأ نم قدصأ ةجهل

 نب بوقعي انث «قاحسإ نبدمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 06

 نع «ىلعي نب ةيمأ وبأ ابنأ ٠ *”[نوراه نبا : ينعي ] ديزي انث « ''”[يدبعلا] ميهاربإ
 .ءارضنلا تلظأ ام» : هني هللا لوسر لاق :لاق ةريره'يبأ نع «جرعألا نع «دانزلا يبأ

 ىسيع عضاوت ىلإ رظني نأ هرس نم ,رذ يبأ نم قدصأ ةجهل يذ ىلع ءاربغلا تلقأ الو

 .«رذ يبأ ىلإ رظنيلف ميرم نبا

 .(ش) يف تسيل )١(
 .افاطو : لصألا يف (؟)
 .«لاق» : لصألا يف (9)
 .(ش) نم تطقس (:)

 .(ش) نم ةدايزلا (6)

 .(ش) يف سيل (5)



 اًكسن ىسيعب سانلا هبشأ» :©0لاقو . هلثم ةريره يبأ نع «سيق نب فّتحألا هاور *

 .«اربو ادهزو

 رصن وبأ انث « "”[رابجلا دبع نب] نشحلا نب دمحأ انث «رفعج نب دلخم انثدح 5

 يبأ نع «ءادردلا '"/[يبأ] نب'لالب نع «ديز نب يلع نع «ةملس نب دامح انث ءرامتلا

 ةجهل يذ نم ءازبغلا تلقأ الو ءءارضنلا تلظأ ام» : هني هللا لوسر لاق :لاق ءادردلا

 0 .«رذ يبأ نم قدصأ

 يبنلا نع ؛ءادردلا يبأ نع « منغ نب نمحرلا دبع نع «بشوح نب رهش هاور '”[و] *

 . هلثم هلع

 . يلع نع « بهو نب ديز نع «شمعألا نع « كيرش نع «نارهم نب رشب هاورو *

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 17

 وبأ لاق :لوقي كلام نب كارع تعمس "”[لاقو] ورمع نب دمحم ابنأ «نوراه نب ديزي
 نم جرخ نم ةمايقلا موي اًسلجم ينم مكبرقأ نإ» :لوقي هلع هللا لوسر تعمس :رذ

 ءيشب اهنم ثِّبَشَت دقو الإ دحأ نم مكنم ام هللاو هنإو ,«هتكرت موي هتئيهك ايندلا

 . هلع هللا لوسر نم ةمايقلا موي "”[اًسلجم] ينم مكبرقأل ينإو «يريغ
 انث .نوراه نب ديزي انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح

 .ح "”[لوقي] عساو نب دمحم تعمس « "[:لاق] ةلاضف نب ةيمأ وبأ

 انثدح «ينابيشلا دايز نب دمحأ نب مساقلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثئدحو 48

 رذ يبأ نع «تماصلا نب هللا دبع نع «عساو نب دمحم نع «رذنملا وبأ مالس انث نافع

 وه نم ىلإ رظنأ *”الو , ينم لفسأ وه نم ىلإ رظنأ : عبسب  ِيَع  يليلخ يناصوأ :لاق

 :«لاقف» :(ش) يف قلد

 .(ش) يف سيل (؟)
 .(ش) نم ةدايزلا (*)
 .(الإ)و لصألا يفو (ش) يفاذك (:)



 ادحأ لأسأ الو ءارم ناك نإو قحلا لوقأ نأو «مهنم وندأ نأو .نيكاسملا بحأ نأو «يقوف

 ال :لوق نم رثكأ نأو «مئال ةمول هللا يف فاخأ الو «تربدأ نإو محرلا لصأ نأو ءائيش

 . هللاب الإ ةوق الو لوح
 .[ب .1١17/11/ "”هئيدح يف تماصلا نب هللا دبع ''”[نوراه نب] ديزي ركذي مل

 انث «سلغم نب ةرابج انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح
 مدخي ناك رذ ابأ نأ ديزي تنب ءامسأ ينتثدح ءبشوح نب رهش انث «مارهب نب ديمحلا دبع

 . هيف عجطضاف هتيب وه ناكف دجسملا ىلإ ىوأ هتمدخ نم غرف اذإ ىتح هلهَع يبنلا
 دسأ نب دمحأ انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح. ١

 رذابأ تيأر :لاق شارخ نب هللا دبع نع «ةديبع نب ىسوم نع «ةيواعم وبأ انث «يلجبلا
 ليقف «قلاوج ةعطق ىلع سلاج وهو .ءامحس هل ةأرما هتحتو .ءادوس هل ةلظ يف «ةذبرلاب

 , "9ءانفلاب مهذخأي يذلا هلل دمحلا :لاقف .دلو كل ىقبي ام ؤرما كنإ !رذابأ اي: هل
 جوزتأ نأل : لاق .هذه ريغ ةأرما تذختا ول !رذابأ اي :اولاق .ءاقبلا راد يف مهرخديو
 ؟اذه نم نيلأ اًطاسب تذختا ول :هل اولاق . ينعفرت ةأرما نم يلإ بحأ ينعضت ' ””ةأرما
 .كل ادب ام تلوخ امم ذخ '"”ارفغ مهللا :لاق

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث .كلام نب ركب وبأ انثدح- 7
 : هل ليق '”[هنأ] رذ يبأ نع «هيبأ نع "”[يميتلا] ميهاربإ نع ءشمعألا انث «ةيواعم وبأ
 لك ينيفكي امنإو ءاريمأ نوكأ نأب عنصأ ام :لاق ؟نالفو نالف ذختا امك ةعيض ذختت الأ
 . حمق نم *زيفق ةعمجلا يفو «نبل وأ ءءام نم ةبرش موي

 .(ش) نم ةطقاس )0غ(

 .«تماصلا نب هللا دبع هثيدح يف» :(ش) يف )0

 .لاقف :(ش) يف (4) . ءانغلا يف :(ش) يف (*)
 .خلإ . . .«هذه ريغ ةأرما» :(ش) يف (0)
 .(ش) يف سيل (0) .ذخأ : لصألا يف (7)
 ”ناسل : رظنا .مودأم ريغ ناك اذإ ماعطلا : هانعم زيفّقلاو «تبثأ ام باوصلاو ءريشف :(ش) يف (6)

 717٠١[. /0] برعلا



 هج ش٠ ةباحصلا ةفرعم

 ينثدح] :[لاق "”لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح ١07

 «ليلسلا يبأ نع «سمهك نع « ''”[ رمتعم انث] يمدقملا ركب يبأ نب دمحم ينثدح « '"'[ يبأ

 نمو : مهتفكل سانلا اهب ''ذخأ ول ةيآ ملعأل ينإو : هلع يبنلا لاق :لاق رذ يبأ نع
 هم ©

 .ةيآلا [" 7 : قالطلا] 4 40[ بسَمَحَي ال ْثْيَح نم ُهقْرريو 5) اَجَرْخَم هَل لَعَجَي هللا يي

 ءرمع نب هللا دبع انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةليج نب دمحم نب دمحأ انثدح. 5

 نب بيسملا نع «سيردإ يبأ نع «هيبأ نع ؛ةملس نب ىبحي انث «ليعامسإ نب كلام انث
 :لاق «رذ يبأ نع انثدح ؛ هَ دمحم باحصأ نع انثدح :هل ليق هنأ يلع نع َهَبَجَن

 . اديدش اًطابر هيلع طبرو ىلوأ مث «ملعلا ملع

 . هلثم « يلع نع «ئناه نب ئناه نع «قاحسإ وبأ هاور''7[و] *

 سابعلا وبأ] انث : لاق هللا دبع نب ميهاربإو «ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ انثدح . 6

 يبأ نع «ةرم نب ورمع نع «شمعألا نع «ريرج انث « ''[ديعس نب] ةبيتق انث *”[جارسلا

 ("!اذإف هنع هللا يضر نامثع ةرامإ يف ةنيدملا دجسم يف تنك :لاق فنحألا نع ءرصن

 . هنع هللا يضر رذ وبأ وه "'”اذإو «ليوط *”[مدآ] لجر

 انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح. 7

 سابع نبا نع «ديلولا نب دمحم ينربخأ «ةديبع نب ىموم نع « "[بابحلا] نب ديز

 ةيرحبلا هذه نم ريرس ىلع سلجف « '9ءاجف رذ وبأ نذأتساف : لاق نامفع دنع تنك :لاق

 .(ش) يف سيل )١(
 .(ش) نم تبثأو «ءلصألا نم طقس (؟)

 . اهب ذخأ :(ش) نم تبثأ امو .اهذخأ : لصألا يف ()

 .(ش) نم ةدايزلا (4)
 . جارسلا سابعلا يبأ مسا وهو «يفقثلا قاحسإ نب دمحم :ش يف (0)

 .«اذإو» :(ش) يف (5)

 . «اذإفد :(سش) يف )ع37

 . لصألا نم تطقس 24

 .خلإ . . . سلجف نذأتساف رذ وبأ ءاجف : لاق :(ش) يفو «لصألا يفاذك (9)



 . اميظع ًاليوط ناكو ريرسلا هب فجرف « طيرشلاب لمزم

 نب سابع ابنأ نايفس نب نسحلا انث : '"[لاق] نادمح نب ورمع وبأ انثدح 717

 ش . ح ديلولا

 نسحلا انث , "”قاحسإ نب دمحم انث « '”ةلبج نب دمحم نب دمحأ :دماح وبأ انثدحو
 ءدهاجم نع «ميشخ نب نامثع نب هللا دبع انث « ''”ميلس نب ىيحي انث :الاق ءحابصلا نب
 :لاقف «تيكب ةافولا رذ ابأ رضح امل :تلاق ءرذ مأ نع «هيبأ نع «رتشألا نب ميهاربإ نع

 بوث دنع سييلو ؟رضرألا نم ةالب توم تنأو يكيأ ال يلام :تلقتف ؟كيكبي ام

 هلي هللا لوسر تعمس ينإف "”[يرشبأو] يكبت الف :لاق .كل الو يل اًئفك '”كعسي

 ««نيملسملا نم ةباصع هدهشي ضرألا نم ةالفب مكنم لجر نتوميل»  مهيف انأ -رفنل لوقي

 هللاو «ةالفب تومأ يذلا انأو «ةعامجو ةيرق يف كله دقو الإ دحأ رفنلا كئلوأ نم سيلو
 تعطقتاو «جاحلا بهذ دقو ىنأ :تلقف :تلاق .قيرطلا يرصبأف «تبذُك الو تبذك ام

 هيلإ عجرأ مث . رصبتأف بيثك ىلإ ءيجأ تنكف :تلاق .يرصبتف يبهذا :لاق « '"”قرطلا
 اولبقأف يبوثب تح أف «مخرلا مهنأك مهلاحر ىلع لاجرب انأ اذإ كلذكانأ اَنيَبَف ءهضرمأف
 . ؟هنونفكت تومي نيملسملا نم ©” ؤرما : تلق ؟ هللا ةمأ اي كلام :اولاقو «يلع اوفقو ىتح
 . معن :تلق :تلاق ؟ُهّللَو هللا لوسر بحاص :اولاق .رذوبأ :تلقف ؟وه نمو :اولاق
 بحرف «هيلع اولخدف «هيلإ اوعرسأو .مهتاهّمأو [أ- 118/11 مهئابآب هودفف :تلاق

 )١( .(ش) يف سيل |
 . لضفلا نب دمحم نب دمحأ دماح وبأ :(ش) يف (؟)
 . قاحسإ نب دمحم ةينك وهو «جارسلا سابعلا وبأ :(ش) يف (؟)
 : رظنا «يفئاطلا ميلس نب ىيحي باوصلاف . .أطخ وهو ءناميلس : (ش) يفو «لصألاب اذكه 2

 . يراقلا ميثخ نب نامثع نب هللا دبع : 0941177 تايف(١ )١6/ : :لامكلا بيذهت

 ينعسي :(ش) يف (0)
 0 ا )30

 .قيرطلا :(ش) يفو لصألا يف اذك (0
 .أطخ وهو (ئرما) :لصألا يفو (ش) يفاذك ()
 .هب هونفكت :( ه «لصألا) يف (9)



 نم ةالفب لجر نتوميل» :مهيف انأ رفنل لوقي للي هللا لوسر تعمس ينإ :لاقو .مهب

 ةيرق يف كله دقو الإ دحأ رفنلا كءلوأ نم سيلو « «نينمؤملا نم ةباصع هدهشي ضرألا

 يل انفك ينعسي بوث يددنع ناك ول هنأ نوعمست متنأ ؛ةالفلاب تومأ يذلا انأو ؛ةعامجو

 لجر يننفكي نأ مكدهشأ ينأ نوعمست متنأ ءاهل وأ يل بوث يف الإ نفكأ مل يتأرمال وأ

 ضعب فراق الإ دحأ موقلا نم سيلف ءاّبيقن وأ «" "ديرب وأ ءافيرع وأ اريمأ ناك '"”[مكتم]

 يف كنفكأ اًئيش تركذ امم بصأ مل «كنفكأ انأ ؛مع اي :لاق .راصنألا نم ىتف الإ لاق ام

 رفنلا يف يراصنألا هنفكف «يل امهتكاح يمأ لزغ نم يتبيع يف نيبوث وأ ءاذه يئادر

 . ""ةينامث مهلك ؛رفنو ءرتشألا كلامو ءربدألا نب رجح مهنم «هودهش نيذلا

 ءهوحن «بكر يف لبقأ دوعسم نبا نأ ['*”يظرقلا] بعك نب دمحم هاورو *

 رذ وبأ تام :لاق ريكب نب ىبحي انث «عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح - 4

 ' . ةدانج نب بدنج همساو «نيثالثو نيتنث ةنس ةذبّرلاب

 سنوي وبأ ينربخأ قاحسإ نب دمحم انث «[1*”يروباسينلا] دماح وبأ انثدح. 4

 ةدانج نبا بدنج همساو «يرافغلا رذ وبأ يفوت :لاق رذنملا نب ميهاربإ انث « ''””[ينيدملا]

 دوعسم نبا هيلع ىلصو .هنع هللا يضر نامشع ةفالخ نم يقب نينس عبرأل «ريرب :لاقيو

 . ةذبرلاب

 :[دنسأ امثو] ©

 نب مشاه] رضنلا وبأ انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح

 مهنم :(لصألا) يفو (ش) يفاذك )١(

 .ريخأتو ميدقت (ش) يفو لصألا يفاذك (؟)
 .نامث :(ش) يفو «لصألا يف اذك ()
 .(ش) نم ةدايزلا (5)
 .(ش) يف تسيل (5)



 ..ح "”[مساقلا

 نمحرلا دبع وبأ انث ءىسوم نب رشب انث . "”[نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدحو

 . ح ئرقملا

 ناميلس انث :اولاق يلع نب مصاع انث «صفح نب رمع انث « نسحلا نب بيبح انثدحو
 نم انجرخ :لاق رذ يبأ نع .تماصلا نب هللا دبع نع «لاله نب ديمح نع «ةريغملا نبا
 انقلطناف ؛انمأو «سينأ يخأو ءانأ تجرخف «مارحلا رهشلا نولحي اوناكو ءرافغ انموق

 اولاقف .هموق اندسحف :لاق .انيلإ نسحأو انلاخ انمركأف ءانل لاخخ ىلع انلزن ىتح

 ام انيلع أبنف انلاخ ءاجف :لاق . سينأ مهيلإ فلاخ "”كلهأ نم تجرخ اذإ كنإ : "”[هل]

 :لاق .دعب اميف كل (©ءامج الو تردك دقف كفورعَم نم ىضم ام امأ :تلقف . هل ليق

 انلزن ىتح انقلطناف «يكبي لعجو «هبوثب انلاخ ىطغتو ءاهيلع انلمتحاف انتمرص انبرقف
 :لاق . هيلع اًسينأ ربخف نهاكلا ايتأف ءاهلثم نعو انتمرص نع سينأ رفانتف «ةكم ةرضحب
 هللَي هللا لوسر ىقلأ "”[نأ] : لبق يخأ نباي تيلص دقو .اهعم اهلثمو انتمرصب اناتأف

 هللا ينهجو ثيح :لاق ؟هجوت نيأ : تلق . لجو زع هلل :لاق ؟نمل :تلقف .نينس ثالث

 ىتح ءايخ ينعي .ءاقخ ينأك تيقلأ رحّسلا رخآ نم ناك اذإ ىتح ءاشع ىلصأ «لجو زع

 . سمشلا ينولعت

 يلع ثارف «سينأ قلطناف «كيتآ ىتح ينفكاف ,ةكمب ةجاح يل نإ :سينأ لاقف :لاق
 هللا نأ معزي كنيد ىلع ةكمب ًالجر تيقل :لاق ؟كسبح ام :تلقف . ءاج مث أطبأ : ينعي -
 ءرحاس «نهاك ءرعاش :نولوقي :لاق ؟**[هل] سانلا لوقي امف :لاق .هلسرأ لجو زع
 .مهلوقب وه امف «ةنهكلا لوق تعمس دقل « هللاو :سينأ لاق .ءارعشلا دحأ سينأ ناكو

 .(ش) يف تسيل )١(
 .(ش) نم ةدايزلا (؟)

 .(ش) نم تبثأ امو هلهأ نم :(لصألا) يفو (ش) يف اذكه (؟)
 .عامجو :(لصألا) يفو (ش) يف اذكه (:)
 .(ش) نم ةطقاس (0)



 هدو 0 1/ ةباحصلا ةفرعم

 «هللاو ءرعش هنأ يرفي دحأ ناسل ىلع مئتلي الف «"”ءارعشلا لاوقأ ىلع هلوق تعضو دقلو

 لهأ نم نكو معن :لاق .رظناف بهذأ ىتح ينفكا :تلقف .نوبذاكل مهنإو «قداصل هنإ

 .هلاومهجتو « "”[هب] ءرضنلا وبأ كش "”اوُفنش وأ  اوعنش دق مهنإف ءرذح ىلع ةكم

 . مهنم ًالجر *””تفعضتساف «ةكم تمدقف تقلطناف :لاق

 لامف“”[لاق] .ئباصلا :لاقف .يلإ راشأف ؟ىباصلا هنوعدت يذلا اذه نيأ :تلقف

 (2ينأك تعفترا نيح تعفتراف «يلع اًيشغم تررخف «مّظعو ةردم لكب يداولا لهأ يلع

 «ءامدلا ينع تلسغو [ب /1١؟18/1]اهئام نم تبرشف مزمز تيتأف ء«رمحأ بصُت

 ىتح تنمسف «مزمز ءام الإ ماعط يلام «ةليلو موي نيب نم نيثالث يخأ نباي“” اهب تئبلف
 ةليل يف ةكم لهأ انيبف :لاق . عوج ةفخس يدبك ىلع تدجو امو «ينطب ْنَكَع ترسكت

 اتتأف .نيتأرما ريغ دحأ تيبلاب فوطي امف «مهتخمسأ ىلع هللا برض ذإ «نايحضأ ءارمق

 .رخآلا "”امهدحأ احكنأ :تلق :لاق . ةلئانو اًفاسإ ناوعدت امهو يلع

 ينأ ريغ ةبشخلا لثم اذه : تلقف يلع اتتأف :لاق .امهلوق " ىلع اتهاتت امف :لاق

 امهلبقتساف :لاق .انراصنأ نم انهاه ناك ول :نالوقتو ؛نالولوت اتقلطناف «نكأ مل

 نيب ىباصلا :اتلاق ؟امكل ام :لاقف . لبجلا نم ناطباه امهو ءركب وبأو ٠ هلِكَي هللا لوسر

 ءاجف :لاق .مفلا ألمت ةملك انل لاق :اتلاق :؟امكل لاق امف» :لاق . ””[اهراتسأو] ةبعكلا

 ىضق نيح هتيتأف « "”ىلصو تيبلاب فاط مث ءرجحلا ملتساف «هبحاصو هلي هللا لوسر
 نم :تلق «؟تنأ نمث .هللا ةمحر كيلعو» :لاق .مالسإلا ةيحت هايح نم لوأ تنكف «هتالص

 ءرافغ ىلإ تيمنا ''”” نأ هرك يسفن يف تلق :لاق .اذكه هتهبج ىلإ هديب ىوهأف «رافغ

 .اوقبس وأ :(ش) يف (1) .رعشلا ءارقأ : لصألا يف )١(

 .ش نم ةدايز (**)

 .(ش) نم تبثأ امو ««تفضتساف» : لصألا يف (5)
 . يخأ نب اي اذهب :(ش) يف (7) .«يننأك» :(ش) يف (5)
 . . .رخآلا امهيدحأ حكنأ تلق :(ش) يف. (0)
 .نع :(ش) يف.(4)

 .. . .ىلص مث تيبلاب افاطو ءرجحلاب املتساف :(ش) يف (9)

 .ينأ :(ش) يف )٠١(



 : تلق ؟انهاه تنك ىتم :لاقف . ينم هب ملعأ ناكو هبحاص هنع ينعفدف «هديب ذخآ تبهذف

 ناك ام :تلق («؟ كمعطي ناك نمف» :لاق . ةليلو موي نيب نم نيثالث '''[ذنم] انهاه تنك

 يدبك ىلع تدجو امو ينطب نكع ترسكت ىتح تنمسف مزمز ءام الإ ماعط "'[ نم] يل

 . «معط ماعط اهنإ ةكرابم اهنإ» : هي هللا لوسر لاقف "”عوج ةفخس

 هلي يبنلا قلطناف لعفف :لاق . ةليللا هماعط يف نذئا! هللا لوسر اي :ركبوبأ لاقف

 وبأ لاقف . فئاطلا بيبز نم انل ضبقي لعجف اًباب ركب وبأ حتفف امهعم تقلطناف ءركب وبأو
 :لاقف . هلي هللا لوسر تيقلف «تربغ ام تربغف :لاق .اهب هتلكأ ماعطلا لوأ كاذف :رذ

 ينع غلبم تنأ لهف».برثي الإ اهبسحأ الو ' '”لخنلا تاذ ضرأ ىلإ تهجُو ينإ»
 . «؟مهيف كرجأيو ,كب مهعفني نأ هللا ىسع ؟كمرق

 دق ينأ تعنص :لاق ؟تعنص ام :لاقف .اًسينأ يخأ تيقل ىتح تقلطناف :لاق

 .تقدصو .تملسأ دق ينإو « '*”كنيد نع ةبغر يبام :سينأ لاقف .تقدصو تملسأ

 . تقدصو تملسأ دق ينإو ءامكنيد نع ةبغر يب ام :تلاقف .انمأ انيتأف : لاق

 ناكو «ةئيدملا هّيَي هللا لوسر مدقي نأ لبق مهفصن ملسأف ءانموق انيتأف انلمتحاف :لاق
 ةيبيدحلا هلي هللا لوسر مدق اذإ : "”مهتيقب لاقو .مهديس ناكو ؛ةضحر نب ءاميإ مهمؤي
 اي :اولاقف .ملسأ تءاجو « "”[مهلك] "”مهتيقب ملسأف هَ هللا لوسر مدقف ءانملسأ
 رافغ»: هلم هللا لوسر لاقف .اوملسأف .انناوخإ هيلع ملسأ يذلا ىلع ملسُن !هللا لوسر
 نع] ليمش نب رضنلا يبأ "”[ثيدح] ظفل "”[اذه] «هللا اهملاس ملسأو اهل هللا رفغ
 . ©0[ةريغملا نب ناميلس

 .ذم :(ش) يف )١(

 .(ش) نم ةدايزلا (؟)

 . عوجل : لصألا يف (*)
 . لخن تاذ :(ش) يف (4)
 . «امكنيد نع ةبغر ىباص : سينأ لاقف» : لصألا يف تفحصتو (ش) يف اذكاه (6)
 مهبيقَت :(ش) يف (7)
 . (شّش) نم ةدايزلا 9©6)

 .(ش) يف سيل (8)



 3 ("7ناميلس نع .ةماسأ وبأ هاورو]

 . لاله نب ديمح نع نوع“ نب هللا دبعو «ءاذحلا دلاخو «ةرم نب ورمع هأورو *

  © 0١:ةرم نب ورمع ثيدح امأف] [7"(

 نع «شمعألا نع «هثدح هابأ نأ '””[مانغ نب يلع تيأر دقو « هللا دبع :لاق] "”[ىلع

 ءرذ يبأ نع «تماصلا نب هللا دبع نع ؛لاله نب ديمح وهو رصن يبأ نع رم نب ورمع

 ””ثيدحلا ركذو رذ يبأ مالسإ يف ُهَِْي يبنلا نع .

 29[ :دلاخ ثيدح امأو]

 ميهاربإ انث : "”[لاق لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث « ””[دمحأ نب] ناميلس هانثدحف

 هللا دبع نع «لاله نب ديمح نع .ءاذحلا دلاخ انث «راتخملا نب زيزعلا دبع انث جاجحلا نبا

 .ةكرابم اهنإ» :لاقف- مزمز ركذو هلع هللا لوسر لاق : لاق ؛رذ ىبأ نع «تماصلا نبا

 .(معط ماعط اهنإ

 ١01/7 :نوع نبا ثيدح امأو] [29

 « ىنثملا نب دمحم انث «هيوريش نب دمحم نب هللا دبع انث هللا دبع نب ميهاربإ هانثدحف

 اي :يل لاق :لاق رذ يبأ نع « هللا دبع نع «ديمح نع ءنوَع نبا نع «يدع ىبأ نبا انث

 . هلوطب همالسإ ةصق ركذف « هللا ينهجو ثيح هجوتأ :"”[تلق] :"”[لاق]

 . هللا لوسر اي كيلع مالسلا :تلقف . مالسإلا ةيحتب ُهاّيح سانلا لوأل ينإف :هيف لاقو]

 . 9[(؟ تنأ نم .كيلعو» : لاق

 )١( ناميلس نع ةماسأ وبأو « ليمش نب رضنلا : ةريغملا نب ناميلس نع ءرابكلا نم هاورو :(ش) يف .

 (ش) نم ةدايزلا (؟) .
 .(ش) يف سيل (7)
 . مانغ لدب .ماثع :لاق :(ش) يفو . ثيدحلا رخآ تءاجف (نش) يف ترخأ (4)

 .هلوطب «همالسإ ةصق يف :(سش) يف (5)

 .(ش) نم طقس (0)



 : "7[لاله نب ديمح نع يبسارلا لاله وبأ هاورو] *

 نب ناميلس انث ,ءيضاقلا فسوي انث .بويأ نب قاحسإ نب دمحم هانثدح 5

 نب هللا دبع نع «لاله نب ديمح انث «ميلس نب دمحم '"![يبسارلا] لاله وبأ انث ءبرح

 :هل تلق .نينس عبرأب مالسإلا لبق تيلص يخأ نباي :رذوبأ '”[يل] لاق :لاق تماصلا

 .هلوطب ')[همالسإ] ركذف «ءامسلا هلإ :لاق ؟دبعت تنك نم

 مارحلا رهشلا نولحتسي اوناك ”[مهنأل] رافغ ىلإ تبستنا ''”ينأ هءاسف : "'لاقو
 . ")[ةيلهاجلا يف]

 انث ءيشكلا ملسم وبأ انث :الاق دمحأ نب ناميلسو « نسحلا نب بيبح انثدح ١60

 نع مهربخأ سابع نبا نأ ""ةرمج وبأ انث «ريصقلا ''""ديعس نب ىنثملا انث «ماكح نب ورمع
 :لاقف .هاخأ ثعبف «يبن هنأ معزي "”ةكمب جرخ ًالجر نأ هغلب :لاق رذ يبأ مالسإ ءدب

 ةكم ىتأ ىتح قلطنا هنأ '”[دازو] ةمالسإ ةصق ركذو «هربخب ينيتأت ىتح ةكم ىلإ قلطنا

 قلي ملو «ءيش نع اًدحأ لأسي ملو دجسملا لخدف .هدازو هؤام اهيف ةنش هعم '''[و]

 : لاقف بلاط يبأ نب يلع هب ٌرمف «ىسمأ ىتح دجسملا ةيحان يف ناكف « هلي هللا لوسر

 هَ هللا لوسر ىلع لخد ىتح «هرثأ ىلع هعم ىضمف «هلزنم "ريغي نأ لجرلل نآامأ
 كلهأ ىلإ عجرا» :لاق . تئش امب ينرم ! هللا لوسر اي :لاقف .ملسأ مث .هربخ هربخأو

 ىلإ جرخف «مالسإلاب خرصأ ىتح عجرأل تنك ام هللاو :لاقف .«يربخ كيتأي ىتح

 .(ش) نم ةدايزلا )١(

 .(ش) يف سيل 0

 . هيف رازو :(ش) يف فق

 . تبستنا ثيح :(ش) يف (5)

 .(ش) نم طقس (0)

 .ةزمح وبأ :(ش) يف (0)

 . لجر ةكمب جرخ هنأ هغلب :(ش) يف ()

 . فرعي :(ش) يف (9)



 لاقف .هلوسرو هدبع دمحم نأو «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : هتوص ىلعأب حاصف دجسملا

 . طقس ىتح هوبرضف هيلإ اوماق مث . '”لجرلا أبص لجرلا أبص :نوكرشملا

 نب نمحرلا دبع نع « "'هتسر رمع نب نمحرلا دبعو «ةرعرع نب ميهاربإ هاور *
 ظ . "”[ديعس نب] ىنثملا نع «يدهم

 تلخد :لاقو] "”[ديعس نب] ىنثملا نع «ةبيتق نب مّلَس نع «مرخأ نب ديز هاورو *

 تملسأف ؛يلع هضرعف مالسإلا يلع ضرعا !هللا لوسر اي :تلقف . هَ هللا لوسر ىلع

 .«لبقأف انروهظ كغلب اذإف ؛كدلب ىلإ عجراو اذه.متكا !رذ ابأ ايد :يل لاقف . يناكم

 . *””[مهرهظأ نيب اهب نخرصأل قحلاب كثعب يذلاو : تلقف

 يبأ نع] ؟”[تماصلا نب هللا دبع ةياورك] سابع نبا نع «يندملا ديزي وبأ هاورو #
0] 

 ريسُن نب نطق انث ء.نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ هانثدح 5

 نع سابع نبا نع يندملا ديزي يبأ نع ءرهاط وبأ انث «ناميلس نب "”رفعج انث '"”[يرّبعلا]
 ذإ :هيف لاقو .همالسإ ركذف ءارعاش ناكو «سينأ :هل لاقي خأ "[يل] ناك : لاق رذ يبأ

 :©"لاقف . هللا لوسر اي كيلع مالسلا :تلقف .هءارو يشمي ركب وبأو هي هللا لوسر رم

 ,ماعط اهنإ» : ُهْقلَ هللا لوسر لاقف "”:[هيف لاقو] اًنالث اهلاق هللا ةمحرو كيلعو»
 . اًنالث اهلاق . «ةكرابم اهنإو .بارشو

 .(ش) يف رركت مل 000

 .هتس ورمع :(ش) يف )00

 . (ش) نم ةدايزلا ()

 .(ش) يف طقس (4)

 .هوحن رذ يبأ نع :(ش) يف (0)

 .(ش) يف سيل (0)

 .(87 /0) :لامكلا بيذهت :رظنا . فيحصت وهو . صفح :(ش) يف (0)
 .(ش) نم ةطقاس[ 1نيبام (8)

 .«لاق» :(ش) يف (9)



 . اًئيش نآرقلا نم تأرقو «مالسإلا ينملعف ةكمب هلي هللا لوسر عم تمقأف : "”'دازو

 كيلع فاخأ ينإ» : هي هللا لوسر لاقف . ينيد رهظأ نأ ديرأ ينإ !هللا لوسر اي :تلقف

 هنم دبال :لاق .«لتقت نأ كيلع فاخأ ينإ» :لاق] ,.تلتق نإو هنم دبال :تلق «لعقت نأ

 يف نوثدحتي اًقلح شيرقو تئجف «ينع تكسف :لاق . "”[تلتق نإو هللا لوسراي
 اوماقف قلح لا تضقنتف « هللا لوسر دمحم نأو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : تلقف .دجسملا

 تئجف تقفأف ينولتق دق مهنأ نوري اوناكو ءرمحأ بصن ينأك ينوكرت ىتح ينوبرضف
 (!؟كهنأ ملأ» :يل لاقف .لاحلا نم يب ام ىأرف [ب /1//179] هيي هللا لوسر ىلإ

 :لاقف هَ هللا لوسر عم تمقأف ءاهتيضقف يسفن يف ةجاح تناك !هّللا لوسر اي :تلقف

 .« ""ينتأف يروهظ غلب اذإف .كموقب قحلا»

 «يرعشألا ىليل يبأ نع «نيدل نب رماع نع  '”[يمخللا] ميور نب ةورع هاورو *

 . رذ يبأ نع

 نب دمحم انث «يشرقلا ميهاربإ نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح /١61 

 ميور نب ةورع تعمس .«يمخللا نايرلا نب دابع : ةفرط وبأ انث ءملسم نب ديلولا انث «ذئاع

 :للاق ناورم نب كلملا دبع عم سانلا يضاق  نيدل نب رماع ينثدح :لوقي ءيمخللا

 اَنأ مالسإلا ىلإ يناعد ام لوأ نإ :لاق «رذوبأ ينثدح :لوقي «يرعشألا ىليل ابأ تعمس

 انل راهصأ ىلإ اًسينأ ””[همسا ناكو] يخأو يمأ تلمحف «ةّسلا انتباصأف اًبرع موق انك

 «يلاخ ىلإ ىشم يحلا نم لجر كلذ ىأر املف ءانومركأ مهب انللح املف] دجن ىلعأب

 يلبإ ةيعر نم تفرصناف «يبلق يف زحف :لاق ؟كلهأ ىلإ كفلاخي اًسينأ نأ ملعت :لاقف

 .لاق :(ش) يف )١(

 .(ش) نم ةطقاس[ ]نيب ام (؟)
 . ينتآف :(سش) يف (*)

 . (ش) يف سيل (5)

 . (ش) نم ةدايزلا (6)



 نسم هللا ""( ١ تلقف ءربخلا ينملعأف ؟لاخ اي كؤاكب ام :تلقو « يكبي اًبيثك هّثدجوف

 هب انتأدتبا ام وفص انيلع تردك دقلو ءانب لحأ دق نامزلا ناك نإو «ةشحافلا نايتأيأ كلذ

 ينإ : يخأ لاقف «ةكم ةرضحب انلزن ىتح «يخأو يمأ تلمتحاف عامتجا ىلإ ليبس الو
 جاجللا هب جرخف .لعفت ال :تلقف «  ارعاش ًالجر ناكو رعشأ انْيأ ىلع ًالجر عفادم

 « يخأ نم رعشأ ذئموي ديردل هللا ياو «هتمرص ىلإ هتمرص ةمصلا نبا ديرد عفاد ىتح

 ءاهيبأ ىلإ اهبطخأ اًديرد نأ كاذو ؛ديرد ىلع يخأ تلضفف ءءاسنخ ىلإ انيضاقتف

 «انتمرص ىلإ هتمرص انممضف «هيلع كلذ تدقحف .هيف يل ةجاح ال ريبك خيش :تلاقف

 . ةمجه انل تناكف

 اهب نأ ينغلب دقو شيرق تالاجر اهيلع اذإف ءافصلاب تأدتباف «ةكم» تيتأ مث :لاق
 وه :اولاق ؟هنومعزت يذلا اذه نيأ :تلقف .ارعاش وأ ءارحاس وأ « اًئونجم وأ ءاًئياص

 لك ىلع اوبكأ ىتح ءرجح سيق مهنع تزج ام « هللاوف ؛هيلإ تبلقناف .ىرت ثيح كاذ

 ءانبلاو روتسلا نيب تلخدف «تيبلا تلخدف تيتأف «يمدب ينوجرضف رّدّمو رجحو مظع

 «نانثو امهو «ةلئانو اًفاسإ اتركذ مث «تيبلاب اتفاطف «ةعازخ نم ناتأرما تلبقأ نايحضأ

 ىلع امهدحأ لمحأ :تلقف «روتسلا تحت نم ىسأر تجرخأف ءامهنودبعي اوناكو

 . اذهب تملكت ام اروضح انلاجر تناك الول ؛ هللاو امأ :اتلاق مث ءاتبضغف «هبحاص

 نمو ؟امتنأ ام» :لاقف هلي هللا لوسر اتيقل ىتح ءامهراثآ '''( ١ اتجرحف اَتَلو مث

 متكرت نيأ» :لاقف .ربخلا هاتربخأف (؟امكب ءاج ام» وأ (؟ امتئج نيأ نمو ؟امتنأ نيأ

 :اتلاقف (؟اًميش امكل لاق له» :امهل لاقف . ءانبلاو روتسلا نيب هانكرت :اتلاقف (؟ ئباصلا
 هَ هللا لوسر ثيح '”تلبقأف [اتلسنا مث هللا لوسر مسبتف مفلا ألمت ةملك معن اص ١ . (ماخل بع ي(5)عا نب ل( ىش 0 .

 نيأ نمو ؟تنأ نيأ نمو ؟تنأ نممو ؟تنأ نم» :لاقف « *[كلذ دنع] هيلع ''”تملسف

 .اهتءارق نم نكمتأ مل ةملك ردق )١(

 ةصقلا ركذت ملف ؛ةقباسلا ةحفصلا رظنا «انللح املف» هلوق نم اءدب كلذو لصألا نم طقس (؟)

 ديردو سينأ ةاضاقمو ةمصلا نبا ديردو «رعاشلاو هيخأ ةرفانم ةصق ركذو» :لاق اغإو ءليصفتلاب

 . (ش) نم تبثأ امو . «تلبقأو :لاقو .ءاسنخ ىلإ

 .تملس مث :(ش) يف (:) .«تلبقأو» : لصألا يف (9)

 . (ش) نم ةدايزلا (0)



 «؟برشتو لكأت تنك نيأ نم» :لاقف .ربخلا هملعأ تأشنأف (؟ كب ءاج امو ؟تئج

 لوسر اي] :لاقف ركب وبأ هعمو ,«معط ماعط هنإ امأ» :لاقف .مزمز ءام نم ''[تلقف]

 .(معنو :لاق . هيشعأ ىل نذئا ! 0[هللا

 هلِلَف هللا لوسر فقو ىتح «يديب ركب وبأ ذخأو . يشمي هني هلع هللا لوسر جرخ مث]

 لعجف «فئاطلا بيبز نم بيبزب ىتأ مث «هتيب ركب وبأ لخد ''مث : , "”[ركب ىبأ بايب

 ابأ اي» : هلي هللا لوسر يل لاقف «هنم انألمت ىتح ؛هنم لكأن نحنو ءاضبق اًضبق انل هيقلي

 الإ اهبسحأ ال ام ”لخن تاذ يهو ضرأ يل تعفر دق هنإ امأ» : لاق . كيبل : تلقف «رذ

 . (هيف تلخد ام ىلإ مهعداف كموق ىلإ جرخاف ةماهت

 ىلع ةبغر انب ام :الاقف «ربخلا امهتملعأف «يخأو يمأ تيتأ ىتح تجرخف :لاق]

 :اولاقف « يموق تملعأف ««ةنيدلا# انتأ ىنح انجرخ مث ءانملسأف ءهيف تلخد يذلا نيدلا

 هل تلاقف «هانيقل هلي هللا لوسر ىلع انمدق املف : ُهَلْيَي ادمحم ىقلن انكلو «كانقدص دقانإ

 مث هلي هللا لوسر كنأ اندهشو انملسأ دقو هتملعأ ام انملعأ رذاابأ نإ! هللا لوسر اي :رافغ

 هيف لخد اميف انلخدو انيعدو انبغر دق انإل! ُهتِلَي هللا لوسر اي :اولاقف ةعازخ ىلإ تمدقت

 ذخأ مث اهل هللا رفغ ٌرافغو هللا اهملاس ٌملسأ» : هي هللا لوسر لاقف ءانؤافلحو انناوخإ

 يف أت تنك له :لاخ وكي هامل زنك رئاأا :اتل هي سركيوبا

 تح لإ ىردأ ل :تلقق ؟تهجوت تنك ييأف ؛ يل لاقف .ءافح ينأك رخأق اهرح

 . "[مالسإلا يلع هللا لخدأ ىتح هللا ينهجو

 .(لاق) :(ش) يفو لصألا يفاذك )١(
 .(ش) نم ةدايزلا ()

 . (ش) نم تبثأو ءلصألا نم طقس ()
 .(ش) نم تبثأ امو ءلخدف : لصألا يف (5)
 . اهبسحأ ال ءام تاذ يهو : لصألا يف (5)
 يف انركذو» : هلوق ىلع لصألا يفرصتقا هنكلو (ش) نم تبثأو . لصألا نم طقس [ ]1 نيبام (5)

 «لصألا يف اذك  ةصقلا



 نب دمحم انثدحو . ح ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح ١

 , ""[يصيصملا] يلع نب دمحأ نب يلع انثدحو . ح ىسوم نب رشب انث ءنسحلا نب دمحأ

 نع «يميتلا ميهاربإ نع «.شمعألا انث «ميعن وبأ انث :اولاق "'يبلحلا ديلخ نب دمحأ انث

 يردتأ» :لاقف . سمشلا بورغ دنع دجسملا يف هّْْوَي يبنلا عم انك :لاق رذ يبأ نع « هيبأ

 شرعلا تحت دجست ىتح بهذت» :لاق . ملعأ هلوسرو هللا :تلق « ؟سمشلا برغت نيأ

 ىتح .اهل نذؤي الف .نذأتست نأ كشويو ءاهل نذؤيف ,عوجرلا يف نذأتستو .اهبر دنع

 : [ىلاعت ] هلوق كلذف ,كناكم يعلطا : اهل ليق . اهيلع لاط اذإف .بلطتو عفشتست

 .[8 :سي] 4 ٍميلَعْلا زيرعلا ٌريِدَقت كلذ اهل رقتسمل يرجت سمّشلاو

 . "”[(شمعألا نع ؛سانلاو «يروثلا نايفس هاور] #

 نب نوراهو «ناوزغ نب ليضفو «ةنييع نب مكحلا : يميتلا ميهاربإ نع هاورو *

 .ديبع نب سنويو « سرشألا '"'[يبأ] نب بيبحو «بيسملا نب ىسومو ءدعس

 . هنع « نيسح نب نايفس نع «نوراه نب ديزي هاور : مكحلا ثيدحف

 .ناوزغ نب ليضف نع ءبعصم نع «بيرك وبأ هاور : ليضف ثيدحو

 .هنع «ناميلس نب ةدبع نع «نامثع نب لهس هاور : دعس نب نوراه ثيدحو

 «مالسلا دبع نب نامعنلا نع « '*”[يناسرفلا] بويأ نب ميهاربإ هاور : بيبح ثيدحو

 .هنع «ةّيلع نباو « ةملس نب دامح هاور: سنوي ثيدحو

 (*”[جرفلا نب دمحمو «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا] انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 84

 .(ش) نم ةدايزلا )١(

 :رظنا .دلاخ نب دمحأ : لصألا يف امأ . باوصلا وهو «يبلحلا ديلخ نب دمحأ :(ش) يف اذكه )١(
 .(189/11) ءالبنلا مالعأ ريس

 . (ش) يف ترركت ()
 .(ش) يف سيل (5)
 .ريخأتو ميدقت (ش) يفو لصألا يفاذك (5)



 رذ يبأ نع «حاورم يبأ نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه انث «ىسوم نب هللا ديبع انث :الاق

 .«هليبس يف داهجو .هللاب ناميإ» :لاق ؟لضفأ لمعلا يأ : هيَ هللا لوسر تلأس :لاق
 مل نإف :تلق ؟اهلهأ دنع اهسفنأو ءانمث اهالغأ» :لاق ؟لضفأ باقرلا يأف :تلق

 سانلا عدت» :لاق ؟لعفأ مل نإف :تلق ؟قرخأل عنصت وأ '''.اًعناص نيعت» :لاق ؟لعفأ

 .«كسفن ىلع اهب قدصت ةقدص اهنإف ءرشلا نم

 نب دامحو «ثراحلا نب ورمعو ءدعس نب ثيللاو «يروشلا : ماشه نع هاور] *
 . 9[ .سانلاو «ةنييع نب نايفسو «ةملس نب دامحو «ديز

 يبأ نع « ”'[ةورع نع] «ةورع ىلوم بيبح نع .يرهزلا نع ءرمعم هاورو *
 . هلثم ءرذ يبأ نع «حاورم

 نب ورمع نع «ةئييع نبا هركذ اميف «قارخم نب نمحرلا دبع :همسا حاورم وبأو
 .[أ/١7١1 /1] . هنع ةدعج نب ىيحي نع «رانيد

 «مصاع وبأ انث «شيرق يبأ نب دمحم نب هللا دبع انث «ريبكلا دبع نب قوراف انثدح .

 نب هللا دبع نع «ملسأ نب ديز نع «ءاطع نب ''”نسحلا نع «رفعج نب ديمحلا دبع نع
 امك هي هللا لوسر تلأس !يخأ نبا اي :لاق . ينصوأ !معاي :رذ يبأل تلق :لاق رمع

 نإو ,نيلفاغلا نم بتكت مل ,نيتعكر ىحضلا تيلص نإ» :يللاقف .تنأ ينتلأس

 اهتيلص نإو «نيتناقلا نم تبتك اًنس اهتيلص نإو ,نيدباعلا نم تبتك اًعبرأ اهتيلص
 يف اًنيب كل هللا ىنب رشع ينثا اهتيلص نإو ,بنذ مويلا كلذ يف كقحلي مل '””[اًينامث ]
 نم ءاشي نم ىلع اهب '”[هللا قدصتي ] ةقدص اهيف هللاو الإ ةعاس الو موي نم امو ةئجلا

 .اعئاض :(ش) يف )١(
 .ريخأتو ميدقت (ش) يفو لصألا يفاذك (؟)

 . (ش) يف سيل 9

 001 /؟] ليدعتلاو حرجلا باتك :رظنا .باوصلا وه تبثأ امو «نيسحلا :(ش) يف قه

 .(ش) يف تسيل (5)
 .«اهب قدصت» :لصألا يف (5)



 هالا/ ةباحصلا ةفرعم
26 

 .«هركذ همهلي نأ نم لضفأ ءيشب دبع ىلع هللا نم امو ؛هدابع

 . صاعلا نب ورمع نب هللا دبع :لاقف . بهو نبا هاور *

 نب نوراه انث «ىنثملا نب يلع نب دمحأ انث « "'”ميهاربإ نب دمحم هانثدح 0١

 نب هللا دبع نع هربخأ . عفار يبأ نع «دمحم نب ورمع ينثدح «بهو نبا انث ,«فورعم

 لاق .يخأ نب اي معن :لاق .اريخ ينسبقأ! معاي :رذ يبأل لاق هنأ صاعلا نب ورمع

 نإو :نيلفاغلا نم بتكت مل نيتعكر ىحضلا "”تيلص نإ !رذ ابأ ايو : هني هللا لوسر

 - يتدث اهتيلص نإو «بنذ كعبتي مل اًمس اهتيلص نإو ,نيحبسملا نم تبتك اًعبرأ اهتيلص
 .(ةنجلا يف تيب اهب كل ينب ةرشع

 نبا انث «ديعس نب ةبيتق انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح 1

 ربنملا ىلع وهو رذابأ تعمس :لاق ميعن نب ديزي نع ءورمع نب ديزي نع ؛ةعيهل
 ءاًعارذ هيلإ برقت (ربش هللا ىلإ برقت نم» :لوقي فَي يبنلا تعمس :لوقي طاطسفلاب

 هللا لبقأ اًيشام [ لجو زع] هللا ىلإ لبقأ نمو ءاًعاب هيلإ برقت اًعارذ هللا ىلإ برقت نمو
 .«لجأو ىلعأ هللاو ءلجأو ىلعأ هللاو ءلجأو ىلعأ هللاو , "””ةلوره هيلإ

 بم خام تع

 ىلجبلا نايفس نب هللا دبع نب بدنج []

 «ةرصبلا ىلإ لقتنا مث .ةفوكلا لزن «ةليجب نم نطب وهو «يقلعلا هللا دبع وبأ

 .ريبزلا نب بعصم عم اهمدق

 .دحاو امهالكو . قاحسإ يبأ نب دمحم :(ش) يف )١(
 . تيلص دق كنإ :(ش) يف (؟)
 .الورهم : (ش) ىف (9)

 .(؟148/1) ةباصإلا 5٠"(« /1) دسألا «("74 )١/ باعيتسالا (:)



 .نييرصبلاو نييفوكلا دنع هثيدح «نايفس

 .بشوح نب رهش : نييماشلا نم هنع ىور

 “١617 ريبكلا دبع نب] قورافو «نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ هانثدح [27

 هللا دبع نب دمحم انث ءيشكلا ملسم وبأ انث :اولاق نسحلا نب بيبحو « ''”[يباطخلا]

 نم ءيشب هللا كدبلطي "”ال رظناف لجو زع هللا ةمذ يف ناك حبصلا ةالص ىلص نم»
 .(هتمذ

 نب ديزي انث « '"”[راطعلا] رفعج نب سيردإ انث , دمحأ نب ناميلس انثدح 4

 نم» : هلي هللا لوسر لاق :لاق . بدنج نع «نسحلا نع ؛دنه يبأ نب دواد ابنأ ءنوراه

 .«هتمذ نم ءيشب هللا كدبلطي الف هللا ةمذ يف وهف حبصلا ىلص

 .رهزأ انث 2 (©يميدكلا يماسلا سنوي نب دمحم انث .«دالخ نب ركب وبأ انثدح 0

 وهف حبصلا ىلص نم» : هلي هللا لوسر لاق :لاق . بدنج نع «نسحلا نع «نوع نبا انث

 . (هتمذ ىف هللا اورفخت الف هللا ةمذ يف

 « نسحلا نع « نيرخا يف «ديبع نب ورمعو ”[ةداتقو «ملسم نب ليعامسإ هاور ] * ه1 4 (6)عم 8

 . بدنج نع «نيريس نب سنأ نع ؛ءاذحلا دلاخ هاورو

 انث «ميعن وبأ انث ءىرسلا وبأ نسحلا نب ىسوم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح . 57

 .(ش) يف سيل )١(
 . (ش) نم ةدايز قفز

 .(ش) نم تبثأ امو ءالأ : لصألا يف (؟)

 :رظنا .دحاو امهو . ىماسلا سنوي نب دمحم :(ش) يفو ءيميدكلا سنوي نب دمحم :لصألا يف (4)
 ١ 000000 2007 /19) ءالبنلا مالعأ ريس

 .ريخأتو ميدقت (ش) يفو لصألا يف اذك (4)



 وقي ''”[يلجبلا] نايفس نب بدنج تعمس « 7[ : لاق] ليهك نب ةملس ينثدح «نايفس

 ("”(نم]» : لوقي ُهّليَع هلي هللا لوسر تعمس :لوقي ادحأ عمسأ ملو ليا عسب سا

 [ب ١١/ /1].«هريغ هب هللا يئارُي يئارُي نمو

 انث «لاهنم نب جاجح انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح ١17

 : لَ هللا لوسر لاق :لاق .يلجبلا هللا دبع نب بدنج انث «نسحلا انث «مزاح نب ريرج
 أقر امف .هدي اهب ٌرحف ائيكس ذخأف ,هنم عزجف .اًحارج مكلبق ناك نميف لجر حرج»

 هيلع تمرح ,هسفن ينرداب يدبع :27[ىلاعت] هللا لاق تام ىتح "”[ اهنع ]مدلا
 .(ةنجلا

 دع د

 (؟يدزألا بعك نب بدنج[ ]

 .نييفوكلا يف هدادع «هتبحص يف فلتخم 0

 . رحاسلا لتاق وهو . نسحلاو «يدهنلا نامثع وبأو ,بهو نب ””ةثراح هنع ىور]

 . "[رحاسلا لتاق . '"”دزألا نم «ريهز نب بدنج وه : ينيدملا نب يلع لاق

 انث :لاق يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « ”[دمحأ نب] ناميلس انثدح ١

 نامثع يبأ نع «ءاذحلا دلاخ انث «ميشه انث «يعيطقلا رمعم وبأ ميهاربإ نب ليعامسإ
 «هسفن حبذيف فيسلا ذخأي ناكف «ةبقع نب ديلولا دنع بعلي ناك ارحاس نأ : *”[يرهنلا]

 .(ش) نم ةدايزلا )١(

 . لصألا نم تطقس (؟)
 ٠ , هنع :(ش) يف (©)

 .(800 /1) ةباصإلا 20751 /1) دسألا «(هال /) تاقثلا (4)
 نب ةثراح :وهف . فيحصت وهو ةيراج :(ش) يف امأ . باوصلا وهو «ةثراح :لصألا يفاذك (5)

 .(3818/6) )٠١09(, تلامكلا بيذهت :رظنا ,يعازخلا بهو
 . يدزألا نم :لصألا يف (5)
 .ريخأتو ميدقت (ش) يفو لصألا يف اذك [ ]نيبام (90)
 .(ش) نم ةدايزلا (8)



 :أرق مث .هقنع برضف ءهذخأف فيسلا ىلإ بدنج ماقف .هرضيالو ءاذك لمعيو

 . [ :ءايبنألا] 4 تورصببت متنأو رحسلا نوتأتفَأ )»

 :هعفرف « بدنج نع ':« نسحلا نع «يدبعلا دلاخ هاورو *

  '”كلام نب دلخم انث «نايفس نب نسحلا انث : نادمح نب ورمع وبأ هانثدح 8

 «  ةلهابل ىلوم  يلهابلا ديبع نب دلاخ انث «قارولا دمحم نب ديعس انث «  ةقث « يروباسين

 سانلا نيعأب نوذخأيو نوبعلي موقو بدنج ءاج : لاق نسحلا يبأ نب نسحلا نع

 :لاقو . ناطلسلا ىلإ عفرف «هلتقف فيسلاب ةبرض مهنم ًالجر برضف : لاق .نورحسي

 .«فيسلاب ةبرض رحاسلا ّدح» : لوقي ُهْنِيَع هلع هللا لوسر تعمس

 : "”[بدنج نع] «نسحلا نع «ملسم نب ليعامسإ نع «ةيواعم وبأ هاور

 «شيعي نب ديبع انث « "”[يعداولا] نيصح وبأ انث ءيحلطلا ركب وبأ هانثدح.

 لِيَ يبنلا نع «بدنج نع «نسحلا نع . "”[ملسم نب] ليعامسإ نع «ةيواععم وبأ انث
 .«فيسلاب ةبرض رحاسلا دحو» :لاق

 تو ني -3 و ماج عب

 ''!يرماعلا ريهز نب بدنج []

 هركذ « ””«نيفص» موي لتقو «[هنع هللا يضر] بلاط يبأ نب يلع ةلاّجر ىلع ناك

 .يدزأ وه :لاقو . "' 'ديبع يبأ نع ؛همع نع « يوغبلا

 يرودلا رمع وبأ انث «.حرف نب دمحأ انث «ئرقملا دمحأ نب ميهاربإ انثدح. 0١

 .(ش) يف سيل (؟)
 . (ش) نم ةدايزلا فرز

 .(؟54/1) ةباصإلا «(769 /1) ةباغلا دسأ (5)

 .نيفصلا : لصألا يف (5)

 . ةديبع :(ش) يف (5)



 نبا نع «حلاص يبأ نع «بئاسلا نب دمحم نع «ناورم نب دمحم انث « ''”[ئرقلملا]

 دازف «حاترا ريخب ركذف .قدصت وأ ءماصوأ «ىلص اذإ ريهز نب بدنج ناك : لاق . سابع

 ءاَقل وجري ناك نمَف :  كلذ يف لزنف «[لجو زع] هللا هب ديري الف «سانلا ةلاقمل كلذ يف

 1٠١[. :فهكلا] © اَدَحَأ هب ةداّبعب كرشي الو احلاص ًالَمَع َلَمَعيْلف هب

 (”بدنج نب ةيجان وأ ةيجان نب بدنج [7]

 انث ءىناجرلا بيعش نب دمحم نب هللا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5

 نم خيش هللا دبع نع «ةديبع نب ىسوم انث «ىسوم نب هللا ديبع انث « رمعم نب لدمحعم

 هلع هللا لوسر ىتأ ميمغلاب انك امل :لاق _بدنج نب ةيجان وأ« ةيجان نب بدنج نع « ملسأ

 هركف « هي هللا لوسر ىقلتت ليخ ةديرج يف ديلولا نب دلاخ تثعب اهنأ شيرق نم ربخ

 (؟قيرطلا نع انب لدعَي لجر نم» :لاقف .اًميحر مهب ناكو «هاقلت نأ هَ هللا لوسر

 «باقعو دفادف ؟”نزح اهب ناك دق «قيرطلا يف مهتذخأف . تنأ "'يبأب ؛انأ :تلقف

 وأ امهس اهيف ىقلأف . حزنت يهو «ةيبيدحلا ىلع هتلزنأ ىتح «ضرألا ””انب توتساف

 ول :لوقت وأ لوقأل ينإ ىتح ءاهنويع تراغف ءاعد مث .اهيف قصب مث . هتنانك نم نيمهس
 . انيديأب انفرتغال انئش

 . كشي مل ؛ةيجان نع :لاقو . هللا ديبع نع «ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور *

 ةبيش ىبأ نب] ركب وبأ انث «نايفس نب نسحلا انث ,.نادمح نب ورمع وبأ هانثدح 2697

 لامكلا بيذهت :رظنا .ئرقملا :(ش) يفو ؛يرودلا : لصألا يفف ««ش)و لصألا نم مسالا مامت )١(
 .( 91 ك5

 . ةيجان يف (0 4١ /7) ةباصإلا ١65(« /”) ديناسملا عماج 2371 )١/ ةباغلا دسأ (؟)

 . «يباباب :١ لصألا يف تفحصت (*)

 . (10/4 /؟) يناربطلل ريبكلا مجعملا يف ءاج امك .ابرج :(ش) يف (5)

 .اهب : (لصألا) يف و (ش) يف اذكه (5)



 "دارج نب ثيكَم نب بدنج [ 47 ]
5١ 
- 

 هيَ هللا لوسر هئعب «ةنيهج نب سبق نب نادشر نب ”""ةعبرلا نب يدع نب ليحط نب عوبري نبا 0 ٠ 0 38 6 3 َ

 . ةنيدملا نكس بدنجو «ثيكم نب عفار وخأ وه

 نب هللا دبع رمعم وبأ انث «يفاريسلا يلع نب ماشه انث « ؟”[يباطخلا] قوراف انثدح . 5

 . ح '*”[قاحسإ نب دمحم انث] «؛ثراولا دبع انث ؛ (””جاجحلا يبأ نب ورمع

 رفعج وبأ انث «ينارحلا بيعش وبأ انث :لاق نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 . ح '*”[قاحسإ نب دمحم انث] «ةملس نب دمحم انث «يليفنلا

 ملسم نع «ةبتع نب بوقعي نع «قاحسإ نب دمحم انث «يماسلا ىلعألا دبع انث «كابسلا

 ينب ىلع ةراغلا اونشي نأ مهرمأف «مهيف تنكف «ةيرس يف فوع نب ثيل نب بعك ينب دحأ
 . ثيل ينب نم مهو .ديدكلاب ' ”حولملا 3 5 فق

 .هانذخأف «ءثيل ينب نم وهو ءءاصربلا نب ثراحلا انيقل ديدكلاب انك اذإ ىتح انجر خف

 نلف اًملسم نكت نإ :انلق . هلي هللا لوسر ىلإ تجرخ امغإو مالسإلا ديرأ تئج :انل لاقف

 هانددشف «كنم قثوتسن كلذ ريغ ىلع نكت نإو «ةليلو اًموي ''””[كدي] انطابر كرضي

 . هسأر زتحاف ءىشب كذاع نإ :انلقف . دوسأ انم ًالجيور هيلع انفلخو اًقاثو

 ينثعبف « يداولا ةيحان ىف انثكمف « سمشلا بورغ دنع ديدكلا انيتأ ىتح انرسف

 )١( (ش) نم ةدايزلا .

 )١/ 56١(. ةباصإلا ( 49 /؟) ديناسملا عماج (775 )١/ ةباغلا دسأ )020

 .(ش) نم تبثأ امو «ةعبر» : لصألا يف (*)

 .(ش) يف سيل (5)
 .دعقملا رمعم وبأ :(ش) يفو لصألا يف اذك (0)

 .ماللاو فلألا طاقساب حولمم : لصألا يف (7)
 . (ش) نم بيوصتلاو «هاندشف» : لصألا يف (10)



 نم مهم لجو جوخ ذإ رظنأل ينإف هيلع تعجب م .هسأر ىلع تولع هيو تدنسأ

 ءاذه يموي نم لوأ هتيأر ام اداوس لبجلا اذه ىلع ىرأ ينإ :هتأرمال لاقف ."''هئابحخ

 دقفأ ام هللاو :تلاقف . ترظنف ءاًئيش اهنم ترج بالكلا نوكت الأ كتيعوأ ىلإ يرظناف
 "”لسرأف ءاهعم نيمهسو «هسوق هتلوانف «يلبنو يسوق ينيلوانف : لاق .اًئيش يتيعوأ نم ) .٠ - . .٠ 8 0 :. أ]|2 ااه ا

 . يف هعضوف رخآ اًمهس لسرأ مث :لاق . تبثو هتعزتناف «ينيع نيب أطخأ ام هللاو ءاّمهس

 اهطلاخخ دقل ءدعب تكرحت دقل «ةلئاز تناك ول هللاو : "”هتمأل لاقف . تبثو هتعزتناف « ىبكنم

 . لخدو :لاق .بالكلا اهغضمي ال '؟”تحببصأ اذإ كل ابأ ال امهيرظناف «يامهس

 ءاونأمطاو اوُنطعو اوبلتحا املف :لاق . مهمانغأو مهلبإ نم ةيشاملا تحارو :لاق
 35 3 6) .- .٠ .٠ 5 .٠ 7 6 ٠

 انل لبق ال ام ءاجف « '”[مهموق يف] موقلا خيرص جرخو «معنلا انقتساو ؛ ![اننش] اومانف

 ءانبحاص انلمتحاو هانلمتحاف «ءاصربلا نباب انررم ىتح ءاهرذحن اذهب ''"انجرخ هب

 ةيحان ىف "”نوهجوم نحنو «يداولا الإ مهنيبو اننيب ام ءانيلإ اورظن ىتح موقلا انكردأف

 اًباحس ذعموي انيأر ام هللاو «ءام هيتبنج ءىلمي ءاش ثيح نم يداولاب هللا ءامج ذإ «يداولا

 دقو ءانيلإ نورظني اًفوقو مهتيأر دقلف :لاق .هزيجي نأ دحأ عيطتسي ال ام ءاجف .ارطمالو

 ىسنأ امف :لاق .انبلط ىلع نوردقي ال اًئوف مهانتفو « '”مهردحن ”ليسملا يف اهاندتسا

 :لوقي وهو نيملسملا نم زجار لوق

 بلْوَلْخُم هئابن لضخ يف >> يِبّرَعَت نأ مساقلا وبأ ىبأ

 بَهذْلا نولك" 0 هيلاعأ رقص

 )١( هللا لسرأف» : لصألا يف (؟) .«هل ءابخ» : لصألا يف «.
 (هتأرمال) : (ش) يفو لصألا يف اذك 2م .

 ):( .(ش) يف سيل (4) .اتحبصأ :(ش) يف
 )( .اهب :(ش) يف

 ) )0ءارلاب «نوهجرم» : ىلإ تفحصت لصألا يف .
 ) )4.ريسملا :(ش) يف

 . ؟مهودحتناا : :(509 /5) ماشه نبا ةريس يفو ءخسنلا يف اذك )0

 . ١9/9( /؟) ريبكلا مجعملا : رظناو . ةيلاع ءارفص : (ش) يف 0 ٠(



 هنأ هثدح ملسأ نم ًالجر نأ قاحسإ نب دمحم نع «لجر فرحلا اذهب ينثدحو :لاق

 بعك نب نجحم نع «يبعكلا ريهز نب ورمع نب هللا دبع نع ؛يدقاولا ىورو

 ناك هَ يبنلا نأ [ب 17١/ /1]1 ثيكم نب بدنج نع «ينهجلا ةربس يبأ نع « يبعكلا

 دفو هيلع '''[دفو] هتيأرف «كلذب هباحصأ رمأو «هبايث نسحأ سبل دفولا هيلع مدق اذإ

 .هلثم ءرمعو ركب يبأ ىلعو «ةينامي ةلح هيلعو «ةدنك

 « د 93 9و 171 :

 ©”ةيجان وبأ بدنج [ 474]

 ةيجان هباوصو « "'ههو وهو ءرظن هدانسإ يف «لوألا هنأ معزو «هاورلا ضعب هركذ

 : ”[يملسألا] بدنج نب

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 0

 نع «رهاز نب ةأزجم نع «ليئارسإ انث .يرقنعلا دمحم نب ورمع انث «ةفيلخ نب مساقلا
 :لاق . يدها ص نيح هَ يبنلا تيتأ :لاق ””[يملسألا] بدنج نب ةيجان نع «هيبأ

 (؟هب عنصت فيكو» :لاق .مرحلا يف هرحنألف يدهلا يعم.ثعبا هللا لوسر اي :تلق

 . مرحلا يف هترحن ىتح هب تقلطناف :لاق ؟اهيلع نوردقي ال ةيدوأ يف هيرجأ "”[تلق :لاق]

 ؛هيبأ نع ؛ةيجان ىلإ هيبأ نع «ةأزجم ةياور لعجف «هيف مهوف هاورلا ضعب هاور
 تقفتاو «بدنج نب ةيجان هِيَ يبنلا ندب بحاص نأ فالخ الو ,؛ةمجرت همهو لعجف

 . ةيجان نع «هيبأ نع «ةأزجم نع « *[اذه ىلع] ليئارسإ '”[ىلع] تابثألا ةياور

0 0 05 

 .(مدقو) :(ش) يفو لصألا يفاذك )١(

 )١/ 737١(. ةباصإلا ١90(. /) ديناسملا عماج )751/1١(, ةباغلا دسأ (؟)

 .(ش) نم تبثأ امو فيحصت وهو بهو : لصألا يف ()
 .(ش) يف تسيل[ 1نيبام (:)
 .(ش) نم ةدايزلا (6)

 .(نع) :(ش) يفو لصألا يف اذك )30
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 .رظنو لاقم هيفو «لوهجم ه

 «تلصلا نب دعس انث «ناذاش ميهاربإ نب قاحسإ انثدح « "1. . .] انثدح -17

 هلع يبنلا تعمس '"”[لاق] هيبأ نع « بدنج نبا نع «تباث يبأ نب ريهز ينربخأ « سيق انث

 .«ينيد ضقاو «يتعور نمأو «يتروع رتسا مهللا» :لوقي
 ع 9 0 6

 '”يسوّدلا ةَّمّمَح نب ورمع نب بدنج [ 475]

 . نيدانجأب دهشتسا 0

 ع *”[ينارحلا] دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح 1

 موي دهشتسا نم ةيمست يف ةورع نع «دوسألا يبأ نع ؛ةعيهل نبا انث «يبأ ينثدح

 فيلح «يسودلا ةممح "”[نب ورمع] نب بدنج '"'[ةيمأ ينب نم] نيملسملا نم نيدانجأ

 . سمش دبع نب ةيمأ ينب

 انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخ نب دايز انث . ””[يباطخلا] قوراف انثدح -

 نيملسملا نم نيدانجأ موي لتق :لاق باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نب دمحم

 . مهل فيلح «يسودلا ةممح نب ورمع نب بدنج : ةيمأ ينب نم

 خل ا كا

 يفيللا ةرمض نب بدنج [ ا/7]

 :فالتخا هيف هلوسرو هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم جرخي نمو :هيف تلزن 0

2 5 

 )١( الأسبد)١/  771ديناسملا عماج )/ /١01(« ةباصإلا )1/ 10١(.

 )( .قاحسإ هثيدح ىور :(ش) يفو . لصألا يف ضايب . .

 . (ش) نم ةدايزلا (")
 .(7519 )١/ ةباصإلا «("51 )١/ ةباغلا دسأ (5)

 .(ش) يف سيل (0)
 . عدنج يف )750١/١( ةباصإلا ,(709 /١)دسألا ,(758 )١/ باعيتسالا (7)



 .٠ نب ةرمض :ليقو .روهشلل وهو ةرمض نب عدنج : ليقو .ةرمض نب بدنج :ليقف

 نب مضْمَض : : ليقو ٠ صمعلا نب ب ةرمض :ليقو ٠ صيعلا يبأ نب ب ةرمض : ليقو . بدنج

 سواط نبا تعمس :لاق ةنييع نب نايفس نع «ىناغاصلا هللا دبع نب ءاجر ىورف

 ةرتمض نب بدنج همسا ثيل ىنب نم لجر ناك :لاق سابع نبا نع «هيبأ نع ثدحي

 ريغ يسفنب كيبن رصنأ ينإ '''[مهللا :لآاقف .نينب ةعبرأ هل ناكو «لام اذ ناكو «يئيللا

 داوس رثكأف « ُهّنِيَع يبنلا دنع نوكأف «ةرجهلا راد ىلإ نيكرشملا داوس نع ذوعأ ينأ

 هلبَع يبنلا عم نوكأف «ةرجهلا راد ىلإ ينولمحا :هينبل لاقف . راصنألاو نيرجاهملا

 :هيبن ىلع لجو زع هللا لزنأف ءتام ميعنتلا غلب املف .هولمحف ءراصنألاو نيرجاهملاو

 .[أ/ا"؟ 11 ةيآلا 4 هلوسَرو هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم جرخي نمو

 انثدح :لاق «يزورملا رآنيد نب هللا دبع انث ءلامجلا رصن نب دمحأ "'انئدح] 8

 نع «قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دامح انث «ليعامسإ نب ىسوم لاقو "”[هب ءاجر

 : هينبل لاقف . ضرمف ةكمب ناك يعدنجلا ةرمض نب بدنج نأ طيسق نب هللا دبع نب ديزي

 ([هذه وحن ركذف] ةنيدملا وحن هديب أموأو ٠ "”[اهمغ ينلتق دهقف] ءةكم نم ينوجرخأ

 . ةصقلا

 عدنج : ؟*[طيسق نب] ديزي نع «قاحسإ نب دمحم نع :لاهنملا نب جاجح لاقو #

 نع :ميكح يبأ نب ديزي لاقو . قاحسإ نب دمحم باحصأ ةماع هيلع هقفاوو «ةرمض نبا

 . صيعلا يبأ نب ةرمض : سابع نبا نع ؛ةمركع نع «نابأ نب مكحلا

 ةرمض : سابع نبا نع «ةمركع نع :راوس نب ثعشأ لاقو 0٠٠ ] [هانثدح]

 .(مهل) : لصألا يفو (ش) يفاذك )١(

 . لصألا يف دري مل .«انثدح» ظفل (؟)
 .(ش) نم طقس (9)
 .(ش) نم ةدايزلا (5)

 .(ش) نم ةدايزلا (6)

 . (ش) يف «هانثدح» ركذي ملو . لصألا يف ضايب ()



 . بدنج نبا

 . صيعلا [يبأ] نب ةرمض :ريبج نب ديعس نع «رشب يبأ نع : ميشه لاقو َ: .٠ .٠ .٠ 27 3 1 (000)

 . صيعلا يبأ نب ةرمض وبأ :ريبج نب ديعس نع «ملاس نع : ليئارسإ لاقو

 . ""ةرمض نب عدينج : سابع نبا نع ءحلاص يبأ نع : يبلكلا لاقو

 . ةرمض :هدانسإب «نمحرلا دبع نب ىسوم نع : ديعس نب ينغلا دبع لاقو

 . يعازخلا ورمع نب مضمض :ليقو 27[: لاقو]

 دع دع د

 (* 2[ يبلكلا ] ةثراح نب ةلّبج [)]

 عم ''1[ةكمب] ةثراح ماقف «ةئراح هيبأ عم هّلْيَي يبنلا ىلع مدق «ةثراح نب ديز وخأ

 ناكو "”[نمآو] ملسأف "”[ةلبج] عجر مث .ةلبج جرخو ءاملسم ''7[هل] اسناؤم ديز هنبا

 .ح يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم نب دمحم انثدلح . 0

 انث .باجنم انث :لاق '””[ةبيش يبأ نب] نامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب دمحم انثدحو

 ةلبج ينربخأ :لاق . ينابيشلا ورمع يبأ نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع ءرهسم نب يلع

 :لاقف .اًديز يخأ يعم ثعبا هللا لوسر اي :تلقف هلي يبنلا ىلع تمدق :لاق ةثراح نبا

 يأر تيأرف ءاّدبأ كيلع راتخأ ال هللاو :ديز لاقف .«هعنمأ مل كعم قلطنا نإف وه اذ وه»

 نب ىيحي انك «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث : لاق دمحأ نب دمحم انثدح -

 .(ش) نم ةدايزلا )١(
 . ةريمض :(سش) يف (؟)

 .(ش) يف سيل ()
 .(7177 )١/ ةباصإلا ,(7519 /١1)دسألا 2(" )١/ ٠5 باعيتسالا (:)

 .(ش) نم ةدايز (0)



 وس ريس ةلبج نع إ يبا نع « تيرس ِ هلع هللا لوسر ناك : لاق ةماسأل بيسن ةلبج نع «قاحسإ يبأ نع «كيرش انث ديمحلا دبع
 .ديز نب ةماسأ وأ ءاّيلع هحالس ىطعأ ءّزغي مل اذإ

 . '”[هوحن ليعامسإ نع ءرضنلا نب ورمع هاور] *#

 .ديز وخأ تباث نب ةلبج : قاحسإ يبأ نب فسوي نب ميهاربإ نع «ةملسم نب حيرش لاقو

 هلع هللا لوسر ىلع هدلاو ةثراح مودقو «ةثراح نب ديز ةصق ىورف ؛هاورلا ضعب مهوو
 «ةلبج ركذ ةصقلا يف هئابآ نع «ةماسأ نب نسحلا نب ديز نب لاله لاقع يبأ ةياور نم

 ةصقلا يف رظن نمو '””[ديز مع ةلبج ةمجرتلا لعجف] «ةثراح يخأ ديزل مع ةلبج نأ ردقف
 «ناهبن ينب نم ةأرما ئيط ىلإ جوزت ةثراح نأ ةصقلا يف نأل .همهو ىلع فقو اهلمأتو
 ال ؛ديز اخأ '*”[0 دلو] نوكي «ةلبج ةثراح دلوأ اذإف ءديزو ءءامسأو «ةلبج "”اهدلوأف
 . ةثراح وخأ ةلبج :لاقف . ةمجرت اهدرفأف «ديز مع ةثراح ''”[اخأ] نوكي

 «0قرزألا نب ةلبج [ 1]

 . ""”يئارقملا دعس نب دشار هنع ىور ,نييماشلا يف هدادع . ةبحص هل

 . ح هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انئدح

 ينثدح ؛حلاص نب هللا دبعانث :الاق لهس نب ركب انث ,دمحأ نب ناميلس انثدحو
 هَلَِع يبنلا باحصأ نم ناكو« قرزألا نب ةلبج نع «دعس نب دشار نع ءحلاص نب ةيواعم

 تجرخ نيتعكرلا ىف سلج املف « "”ةرجحلا ةريثك رادج ىلإ ىلص هلي يبنلا نإ :لاق

 .(ش) نم طقس )١(
 .(ش) نم ةدايز (0)

 .اهلوأف : لصألا يف (©)
 .(ش) ىف سيل (4)
 .(77 )١/ ةباصإلا «(200 /؟) ديناسملا عماج 4 /١)دسألا (5)
 .يرازفلا :(ش) يف ()

 كلذكو ؛ةرجحألا :(9417 /؟) ؛ريبكلا مجعملا» يفو ,ةرجحلا :(ش) يفو ءلصألا يف اذكه 00
 ,(918/1) «دسألا»



 «ينافش [ لجو زع] هللا نإ» :لاق .قافأ املف «سانلا هاقرف «هيلع يشغف «هتغدلف برقع

 .«(مكتيقرب سيلو

 : هلثم «حلاص نب هللا دبع نع ءركسع نب هاور]

 . '"7[هب ركسع نبا انث «ىمرضحلا انث «ئرقملا هانثدح 5
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 '"'”يراصنألا ورمع نب ةلبج [48]

 . ""[ راسي نب ناميلسو ؛ديبع نب تباث هنع ىور يراصنألا] دوعسم يبأ وخأ ت

 ديبع نب تباث نع '*'[ىسوم نب نازه نع « «عيكو انث] « , 3539[ انثدح] 6م

 عم دهشو «يردبلا دوعسم يبأ يخأ [ب ]١77/١1/ ورمع نب ةلبج ىلع تلخد :لاق

 . بلاط يبأ نب يلع

 انثدح «بيلك نب ىسوم انث «ةبيتق نب نسحلا نب دمحم انث « "7. . .انثدح] 5

 ةبلعث دونكلا يبأ ''"[نبا] نع «ديعس يبأ نب ةحلط نع « «”[ةويح نع «ىيحي نب هللا دبع
 ءوزغلا يف لفنلا نع لئس هنأ راسي نب ناميلس نع «نارمع يبأ نب دلاخ نع «يوارمحلا

 نم انعمو «سمخلا دعب ثلثلا ةيقيرفأ يف انلفن جيدخ نبا ريغ هيطعي ًادحأ رأ مل :لاقف

 .(ش) نم طقس )١(
 .(577 )١/ ةباصإلا ٠ /1) دسألا 03017 )١/ باعيتسالا (؟)

 . طقسلا يف وهف (ش) يف دري ملو « لصألاب ضايب قره

 .(ش) نم طقس (:؟)

 . ةحلط دنع هثيدح :لاقو .(ش) نم طقس (0)

 «ليدعتلاو حرجلا باتك» :رظنا .يوارمحلا دونكلا يبأ نب ةبلعث :وهف (ش) «لصألا نم طقس (1)

 . «دونجلا» :(ش) يف ؛ دونكلاو ».(477/؟)



 ةباحصلا ةفرعم | 0و6

 :لاقو] . يراصنألا ورمع نب ةلبج مهنم ءدحاو ريغ نيرجاهملاو هِي هللا لوسر باحصأ
 . 0[ (ريجأ يرتشأ نأ بحأ ال

 :لاق . نارمع يبأ نب دلاخ نع «ديعس يبأ نب ةحلط نع دعس نب ثيللا هاور #

 .هانعم ركذف «2"”[راسي نب] ناميلس تلأس

 «””بوسندم ريغ ةلبج [ 4 81]

 . نيريس نب دمحم هركذ ''[بوسنم ريغ] «ةبحص هل 0

 : لاق نيريس نب دمحم نع «بويأ انث ءديز نب دامح انثدح ككل .انثدح / ٠60

 ةأرما نيب عمج «ةلبج :هل لاقي .راصنألا نم رصمب هِي يبنلا باحصأ نم لجر ناك

 .اهريغ نم هتنباو لجرلا

 . هتأرماو لجر ةنبا نيب عمجي نأ هركي نسحلا ناكو : بويأ لاق

 . هنع نافع نب ركاش نب رفعج هاور] *

 , هِي يبنلا باحصأ نم دامح :لاقف .دامح نع .هريغو برح نب ناميلس هاورو #*
 00 ١ مهو وهو

 .(ش) نم طقس قد

 .(ش) نم ةدايزلا ()

 .(؟5؟4/1) ةباصإلا «(351/1) دسألا «(1/ )١/ باعيتسالا (©)
 .دامح دنع هثيدح :(ش) يفو . لصألا يف ضايب (4)
 .(ش) نم طقس (6)



 "”يراصنألا ةبلعث نب ةلبج [487]

 . ةضايب ينب نم «يردب 0

 ثيدح ىفو :لاق يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 نم ةلبج : هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع عم دهش نم ةيمست يف عفار يبأ نب هللا ديبع

 نك ع

 "”يلجبلا ليلّشلا نب هللا دبع نب ريرج [ 48"

 ؛ةماقلاو لامجلا يف سانلا قاف «نمي يذ ري نم « هللا دبعوبأ :ليقو .ورمع وبأ

 هيمسي هنع هللا يضر باطنملا نب رمع ناكو « ("”[عارذ هلعن لوطو] عرذأ ةدس هلوط

 ديس «ةرفصلاب بضخي ناك «هلتقف ةيسداقلا موي نارهم زراب «هلامجل ؛ةمألا هذه فّسوي

 بسي ناك نمل اًقرافم «ءايسيقرق» ىلإ لوحت مث .ىلع ةفالخ ىلإ ةفوكلا نكس «ةليجب

 ةيغاط هافكتساف « هَ هللا لوسر اهيف يفوت يتلا ةنسلا يف ملسأ «ةفوكلا لهأ نم ةباحصلا

 هلع يبنلا هل اعدف ءاهقرحأف ءاهيلإ رفنف «ةيناميلا ةبعكلا ىمسي معئخل اًنيِب ةصلخلا يذ

 تس ةنس يفوت «كرشملا قرافيو «ملسملا حصاني نأ ىلع ُهْنْقَع يبنلا عياب «ةيادهلاو تابثلاب

 . عبرأ :ليقو .نيسمخو

 «ةلْيَخُن وبأو «يبعشلاو «لئاووبأ قيقشو ءبهو نب ديزو «مزاح يبأ نب سيق هنع ىور

 هللا دبعو « هللا ديبعو ءرذنملا : '؟”[هدالوأو] «ليذهلا يبأ نب هللا دبعو ءورمع وبأ ناذازو

 «لاله نب نمحرلا دبعو ءريرج نب ورمع نب ةعرز وبأو «دلاخو «ليعامسإو « ميهاربإو

 وبأو «ثراحلا نب مامهو «ليبش نب ةريغملاو «ةقالع نب دايزو «ريمع نب كلملا دبعو

 )١( ةباصإلا «.(319/1) دسألا «(58/) تاقثلا )1١/ 5377(.

 .(1795 )١/ ةباصإلا 223778 /1) دسألا «(708 )١/ باعيتسالا (؟)

 .(ش) نم تبثأو . لصألا نم طقس (7)

 .(ش) نم تطقس (4)



 نبا ريبج نب عفان : مهنم ةعامجو [يبنجلا] نايبظ وبأو , يعيبسلا قاحسإ وبأو «. ىحضلا

 انير : ةتاخ شقن ناك بيبح نب ةرمضو «بشوح نب رهشو « نيريس نب دمحمو ء معطم

 .رمقو سمش ةروصو « '''[ هللا]

 «نابأ نب زيزعلا دبع انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح . 4
 هللا دبع نب ريرج تعمس [لاق] يسمحألا ليبش نب ةريغملا انث ءقاحسإ يبأ نب سنوي انث
 يبايث تسبلو «يتبيع تللحف «يتلحار تخنأ ةنيدملا نم توند امل :لاق يلجبلا

 . نيملسملا ىلعو هيلع تملسف «بطخي وهو هي هللا لوسر ىلإ تيهتناف ء[أ /1/1]
 امنيب ركذلا نسحأب كركذ معن : لاق ؟يرمأ نم اًنيش هَ هللا لوسر ركذ له : يسال تلقف
 اذه نم وأ , "”[بابلا اذه نم مكيلع علطي» 1:لاقف هتبطخ يف هل تضرع ذإ بطخي وه

 . ينالبأ ام ىلع هللا تدمحف :لاق .«كلم ةحسم "'ههجو ىلع ؛نمي يذ ريخ نم لجر جفلا

 .هلثم سنوي نع «ميعن وبأ هاور *

 لتاقم نب دمحم انث ,ءىسوم نب رشب انث «يطساولا ديمح نب يلع انثدح- ١1

 .ح يزورملا

 نب دمحم نب دمحأ انث ,يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انئدحو
 يبأ نب سيق نع «دلاخخ يبأ نب ليعامسإ نع «رمع نب نيصح انث : :الاق . فلخ يبأ
 ؟ريرج اي تئج ءيش يأل : لاقف . هعيابأل هتيتأ هلي يبنلا ثعب امل : لاق ريرج نع مزاح

 ينأو « هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ ين :اعدف (*”[ :لاق] كيدي ىلع ملسأل تئج : *”تلق
 هريخ «ردقلاب نمؤتو «ةضورفملا ةاكزلا يدؤت و «ةبوتكملا ةالصلا ميقتو ؛« للا لوسر
 موق مبرك مكءاج اذإ» :لاقف هباحصأ ىلع لبقأ مث .هءاسك ىلإ ىقلأف :لاق .هرشو

 .(ش) نم ةدايزلا )١(

 . لصألا يف ترركت (1)

 .(ش) نم تبثأ امو .«ةهج» : لصألا يف ()
 .(ش) نم سيل (5)
 .تلقف :(ش) يف (5)



 .(ةهومركأف

 ميعن نب دمحم انث  "'[يضاقلا] ميهاربإ نب قاحسإ نب دمحم انثدلح ١.

 ريرج نع «سيق نع «ليعامسإ نع «ميشه انث «ةبعش انث «لدعملا نب دمحأ انث ءرافصلا

 . يهجو يف مسبت الإ ينآر الو «تملسأ ذنم هَل هللا لوسر ينبجح ام :لاق

 .هلثم «ةبعش نع «دواد وبأو «رباج وبأ هاورو *

 . ليعامسإ نع سانلاو «ديعس نب ىيحي هاورو *

 . هلثم «سيق نع «نايب هاورو *

 . هلثم « ليعامسإ نع «رضنلا نب ورمع هاورو] *

 . "”[هلثم «ريرج نع «ةقالع نب دايز نع «ةنييع نب نايفس هاورو #*

 [ : ""هلثم ءريرج نع «يبعشلا نع «دنه يبأ نب دواد انث ءءاطع نب باهولا دبع انث]

 نب باهولا دبع انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -5

 اذإ» : هّليَع هللا لوسر لاق :لاق «ريرج نع «يبعشلا نع «دنه يبأ نب دواد انث «ءاطع

 .«ضار وهو الإ ردصي الف ,قدصملا مكءاج

 ؛«يبعشلا نع «رباجو «ةريغملاو ءدلاجمو « "'[دلاخ يبأ نب] ليعامسإ هاور #

 . هلثم

 «نايفس انث «ةفيذح وبأ انث ءرمع نب صفح انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -

 ءاهارسُي اًبارخ ضرألا عرسأ »: هتَي يبنلا لاق :لاق ريرج نع «سيق نع «ليعامسإ نع

 . '”[ةحصلا يف هيلع قفتم] (اهانمُي مث

 انث ,مشاه نب ىيحي انث ءةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح - 6

 .(ش) يف سيل )١(

 .(ش) نم طقس (؟)

 .(ش) نم ةدايزلا (*)

 . (ش) يف تسيل (4)



 هلع يبنلا تعمس : لاق ريرج نع « ©[ مزاح يبأ نب] سيق نع ؛دلاخ يبأأ نب نب ليعامسإ

 . هلأسو ةيواعم ىلإ ريرج اهب بتكو : لاق «سانلا محري ال نم هللا محري الد : :لوقي

 دوادو ,يركسلا ةزمح وبأو «ةنييع نب نايفسو «ةبعشو «يروشلا نايفس هاور] *
 . ليعامسإ نع «سانلاو «نوراه نب ديزيو «ديعس نب ىيحيو «ةسينأ نب ديزو « يئاطلا
 250[ هلغم

 . هلثم سيق نع «نايب هاورو

 ينثدح «نانس نب دمحأ نب رفعج انث «يفيرطغلا دمحأ نب دمحم انثدح لم

 هلل هللا لوسر تعمس ””[:لاق] ريرج نع ؛سيق نع «نايب نع ءمصاع نب يلع انث «يبأ
 . هللا همحري ال سائلا محري ال نم» :لوقي

 نب نيصح نايبظ وبأو ءبهو نب ديز مهنم «سفنأ ةرشع سيق ريغ ريرج نع هأورو #
 هللا ديبعو يلجبلا دعس نب رماعو «ةريمع نب هللا دبعو «ةقالع نب دايزو «يبعشلاو «بدنج
 «ريرج نع ؛هيبأ نع قاحسإ وبأو « ''”[ريرج نع] يعيبسلا قاحسإ وبأو «ريرج نبا
 . ريرج نع '*”[معطم نب] ريبج نب عفانو

 : بهو نب ديز ثيدح امأف
 انث .قوزرم نب ورمع انث « يضاقلا فسوي انث . نسحلا نب بيبح هانثدحف لدول

 ال نمو : كيلا لوسر لاق :لاق ريرج نع ءبهو نب ديز نع ءشمعألا نع «ةدئاز
 . هللا همحري ال سانلا محري

 : [هلثم] شمعألا نع ضايع نب ليضف هاور #

  .(ش) يف تسب 0(

 . (ش) نم ةدايزلا 2

 .(ش) يف تسيل (4)
 . (ش) نم ةدايزلا )0(



 يبأ نب بوقعي انث «يسيطارقلا ديز وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس هانئدح 7

 لوسر نأ ريرج نع «بهو نب ديز نع «شمعألا نع « ضايع نب ليضف انث « يكملا دابع
 .«هللا همحري ال سانلا محري ال نم» : لاق هلِلَع هللا

 «ةيواعم وبأو «ثايغ نب صفحو « ""[ريمغ نباو] سنوي نب ىسيع «شمعألا نع هاور *

 ش .سانلاو «ريرجو

 : نايبظ يبأ ثيدح امأو

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ هانثدحف -4

 . ح شمعألا انث «ديبع نب دمحم

 شمعألا نع « سنوي نب ىسيع ابنأ «قاحسإ انث «هيوريش نبا انث ءدمحأ وبأ انثدحو

 . هلثم هلْ يبنلا نع «ريرج نع «نايبظ يبأ نع [ب /*3]

 ء«مساقلا ني ديلولاو «ةيواعم وبأو .ءصفحو «ريرج «شمعألا نع هاور] *#

 . "[ةبعشو

 :ردنغ رفعج نب دمحمو يخلبلا عيطم وبأ هاورف ةبعش ثيدح امأف

 يناجزوجلا ديزي نب دمحم انث «يبايرفلا رفعج انث .دمحأ نب ناميلس هانثدح 48

 . ح "”[ةبعش انث] « هللا دبع نب مكحلا يلجبلا عيطم وبأ انث « "”[يركبلا]

 « يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث « (*![دمحأ نب دمحم] يلع وبأ انثدحو

 «نايبظ يبأ نع ء شمعألا "![ناميلس] نع «ةبعش انث 7[ :لاق] «رفعج نب دمحم انث

 . (هللا همحري ال سانلا محري ال نم» : هلع هللا لوسر لاق :لاق ريرج نع

 .(ش) يف تسيل قلد

 .سانلاو ةبعش :(ش) يف )00

 . (ش) يف تسيل ()

 . ش نم ةدايزلا 2(



 :ريرج نع ؛نايبظ يبأ نع .يعيبسلا قاحسإ وبأ هاورو ©

 « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث :لاق (07[ئرقملا] دمحم نب دمحم هانثدح

 نع «نايبظ يبأ نع .قاحسإ يبأ نع «عيكو وبأ انث ءديعس نب نامشع انث «بيرك وبأ انث
 :هلثم هّلِقَع هللا لوسر لاق :لاق ريرج

 :يبعشلا ثيدحو

 نب دمحم انث « "'”[رفعج نب دمحم نب هللا دبع] نايح نب دمحم وبأ هانثدحف -0

 يل لاق :لاق يبعشلا نع «ليعامسإ نع «دلاخ انث «ةبقب نب بهو انث «تلصلا نب دمحأ
 . هللا همحري ال سائلا محري ال نم» :لوقي كَم هللا لوسر تعمس :ريرج

 : ةقالع نب دايز ثيدحو

 . ح نابيش انث «مدآ انث «ةعرز وبأ انث «دمحأ نب ناميلس هانثدحف 7

 : الاق سيق انث «ينامحلا ىيحي انث ,نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدحو

 .(محري ال محري ال نم» : لاق ُهْنْيَع يبنلا نع ريرج نع ةقالع نب دايز نع

 ءروث يبأ نب ديلولاو .داج وبأ ,ةقدص نب لضفملاو .ةبعش ء«دايز نع هاور #]

 . "”[هلثم دايز نع مهلك «مرق نب ناميلسو

 :ةريمع نب هللا دبع ثيدحو

 انث «ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ هانثدحف ١77

 عمس هنأ :لوقي ةريمع نب هللا دبع تعمس :لوقي برح نب كامس تعمس '* [لاق] ةبعش
 . هللا همحري ال سانلا محري ال نم» : هلع هللا لوسر لاق :لوقياآريرج

0 

 . (ش) يف تسيل )000

 . (ش) نم ةدايزلا (؟)

 .ريخأتو ميدقت (ش) يفو لصألا يف اذك 2م

 . (ش) نم ةدايزلا (؟)



 . هلثم حور نع «[ هللا همحر] لبنح نب دمحأ هب ثدحو

 : هلثم ةبعش نع « ليوطلا ديمح نب ميهاربإو «ردنغ هاورو

 نب] ميهاربإ انث ءزيزعلا دبع نب يلعاانث « '”[دمحأ نب] ناميلس هانثدح. 8

 (37[هب ةبعش انث] )0 (”[ديمح

 انث «يبأ ينثدح ءدمحأ نب هللا دبع انث « "”[دمحأ نب دمحم] يلع وبأ انثدح 6

 . هلثم كامس نع ةبعش انث « ''”[ :لاق] رفعج نب دمحم

 : دعس نب رماع ثيدحو

 انث ءيرصملا "”يراصنألا يلع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدحف 5

 نب ىسوم نع «ملاس نب هللا دبع نب ىيحي ينربخأ , ؟!بهو نبا انث ءىيحي نب ةلمرح

 : لاق ريرج نع ؛يلجبلا دعس نب رماع نع «قاحسإ يبأ نع «يلع نب هللا دبع نع «ةبقع

 .(محري ال محري ال نمو : لوقي هلل هللا لوسر تعمس

 :ريرج نب هللا ديبع ثيدحو

 . ح لاهنم نب جاجح انث « (”'[يشكلا] ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف هانثدحف - 7

 دامح انث :الاق نابأ نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 ىلع هثعب ةيواعم نأ هيبأ نع «ريرج نب هللا ديبع نع «ريمع نب كلملا دبع نع «ةملس نبا

 ش .«سانلا محري ال نم محري ال هللا نإ» : لوقي هِي هللا لوسر تعمس :لاقف شيج

 . هلثم ريرج نع «ريرج نب هللا ديبع نع « دايز يبأ نب ديزيو «قاحسإ وبأ هاورو

 .(ش) يف تسيل )١(
 . (ش) نم ةدايزلا (0)

 . «يواصنألا» : ىلإ لصألا يف تفرحت (©)

 . لصألا يف ترركت (4)

 .(ش) يف سيل (5)



 انث يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ هانثدحف -

 . قاحسإ يبأ نع «ليئارسإ انث «مدآ نب ىبحي
 : "ديزي ثيدح ©”[امأ]و

 «ىيحي نب دمحأ انث «رازبلا ورمع نب دمحأ انث «نايح نب دمحم وبأ هانثدحف - 8

 نع « ””[ريرج نب] هللا ديبع نع :الاق دايز يبأ نب ديزي نع ةدئاز انث « يلع نب نيسح انث

 . "”.«محري ال محري ال نم» :لاق هَلْ يبنلا نع « هيبأ

 .هللا ديبع نع «هنع ليئارسإ ىورف .هجوأ ةسمخ ''”[نع] هيف قاحسإ يبأ ىلع فلتخا #

 هاورو ءريرج نع « "”[يلجبلا] دعس نب رماع نع «هنع يقيرفألا بويأ وبأ هاورو *

 . ””[ريرج نع] «نايبظ يبأ نع هنع عيكو وبأ حارجلا

 : ريرج نع هيبأ نع «هنع ديزي نب ىسيعو «ليئارسإو « '*'[ةبعش هاورو]

 انث ءيزاريشلا حلاص نب ميهاربإ انث ءدمحأ نب ناميلس ةبعش ثيدحب انثدح 7٠
 تعمس [أ ١75/ /1] ريرج نع «هيبأ نع «قاحسإ يبأ نع «ةبعش انث ,ماكح نب ورمع

 .«هللا همحري ال سانلا محري ال نم» :لوقي لكي هللا لوسر

 . هسفن ريرج نع «هنع صوحألا وبأ هاورو #

 «صوحألا وبأ انث ءددسم انث «ىنثملا نب ذاعم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١

 )١( ش نم ةدايز .
 . (ش) يف درو قاحسإ يبأو ديزي ثيدح بيترتو . ةياورلا يف روكذملا وه ديزيو .دايز : لصألا يف (؟)

 . لصألا نع ريخأتو ميدقت
 .(ش) يف سيل (©)
 . ةبعش ىورو :(ش) يفو لصألا يفاذك (4)



 .«ءامسلا يف نم كمحري ضرألا

 :معطم نب ريبج نب عفان ثيدحو

 نع نايفس انث «يديمحلا انث .ىسوم نب رشب انث ءدمحأ نب دمحم هانثدح 1

 ال نم» : ُهَّللَع هللا لوسر لاق :لاق ريرج نع «معطم نبريبج نب عفان نع «رانيد نب ورمع

 .«هللا همحري ال سانلا محري

 ني ع

 (”طقرألا نب ريرج[484]

 . قدشألا نب ىلعي دنع هثيدح ن

 نب ىلعي نع « ينارحلا نمحرلا دبع نب سابعلا انث « "”[. . .] هانثدح ١

 هتعمسف عادولا ةجح يف ُهَنْيَع يبنلا تيتأ :لاق طقرألا نب ريرج ينثدح :لاق قدشألا

 .(«ةعافشلا تيطعأ» :لوقي

 . *[ىلعي نع سابعلا هب درفتف] ؛ '*”[هجولا اذه نم الإ فرعي ال]

 074[ زيرَح : ليقو] . ريرج وبأ وأ ريرج [ 5 86]

 نب سيق انث « يلع نب مصاع انث «ء صفح نب رمع انث ,نسحلا نب بيبح انثدح

 رادلا هذه بر تعمس :لاق يدنكلا ىليل يبأ نع «يفقثلا ةريغملا نب نامثع نع « عيبرلا

 .(ش) نم ةدايز )١(

 )771/1١(. ةباصإلا «(777 /١1)دسألا ١46 /5) تاقثلا (؟)

 . . .ينارحلا نمحرلا دبع نب سابعلا ىور :(ش) يفو «لصألا يف اذك . لصألا يف ضايب (*)
 .(ش) يف تسيل (:5)
 .(ش) نم ةدايزلا (6)

 .(1/ )١/ ةباصإلا فنصملا نع ًالقن (77/7) ديناسملا عماج 2( 4 )١/ ةباغلا دسأ (5)



 ىلع يدي تعضوف ىنمب بطخي وهو ُهّْْكَي هللا لوسر ىلإ تيهتنا :لاق ريرج ابأ وأ اريرج

 . ةنئاض كسم هترثيم اذإف هلجر

 سيق نع «كرابملا نبا نع «يزورملا قاحسإ نب يلع ''"[نع] دوسعم وبأ هاور *

 . هلثم

 925 00 تو 00 تو 6

 "يعجشألا حارجلا يبأ نب ب حارجلا([ 6]

 نع ءماشه انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث هرفعج نب هللا دبع انثدح 0
 اهنع يفوت ةأرما يف دوعسم نبا يتأ :لاق . ةبتع نب هللا دبع نع «سالخ نع «ةداتق

 :لاقف .رهش دعب يتأف ءاّئيش اهيف لوقي نأ ىبأف ءاهل ضرفي ملو ءاهب لخدي ملو ءاهجوز
 .ثاريملا اهلو ءاهئاسن ىدحإ ةقدص اهل «ينمف أطخ ناك نإو «كنمف اًباوص ناك نإ مهللا

 يف '"'”[كلذ يف] هني هللا لوسر انيف ىضق : لاقف عجشأ نم لجر ماقف .ةدعلا اهيلعو

 حارجلاو ءنانسوبأ دهشف :لاق .اذه يلع كيدهاش مله :لاقف .قشاو تنب عورب

 . عجشأ نم نالجر

 (9[ للا دبع]انث ء.نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ هانثدح 5

 نع ؛ناسح يبأو ؛سالخ نع ؛ةداتق نع .ديعس انث ؛ عيدز نب ديزي انث «يريراوشلا
 .هوحن ركذف' ””[ةأرما جوزت] لجر يف يتأ دوعسم نب هللا دبع نأ «ةبتع نب هللا دبع

 03 تو 00 10

 .(ش) نم ةدايزلا )١(
 .(5؟9/1) ةباصإلا «.(358/1) دسألا ء(7377 )١/ باعيتسالا )١(

 . (كلذب) : لصألا يفو (ش) يف اذك (9)
 . (ش) نم ةدايزلا (8)

 .(ش) يف تسيل (5)



 ©"”يدبعلا ىلعملا نب ورمع نب دوراجلا [م7]

 نب رشب همساو «بقل دوراجلا : ليقو .ءالعلا نب دوراجلا : ليقو .رذنملا ابأ : ىنكي ن

 . ىلعم نب شنح نب ورمع

 [ب /174 /11.نييرصبلا يف دعي . همالسإب هِيَ هللا لوسر حرفف «ملسأف ءاّينارصن ناكو

 دع د

 "”«”:ذنملا نب دوراجلاو [73  يلغملا نب دوراجلاو []

 . *”[نيتمجرت] امهلعجو « امهنيب قرف نم سانلا نمو «دحاو امه م

 . ثايغ ابأ يراخبلا هانكو . نيريس نباو «نسحلاو «يمذجلا ملسم وبأ «هنع ىور

 نب دمحم انث ,قاحسإ نب دمحم انث «دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح 17

 ىلعملا نب دوراجلا دلو نم خيش ينثدح ءدوسألا يبأ نب هللا دبع انث «يراخبلا ليعامسإ

 ثراولا دبع انث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 8

 نب سنأ انث « هللا دبع نب يبرز ينثدح «يبأ ينثدح «ثراولا دبع نب دمصلا دبع نبا

 هبرقو هب حرف هلع هللا لوسر ىلع ادفاو دوراجلا مدقو « نيرحبلا لهأ مدق امل :لاق كلام

 .هاندأو

 نب ىنثملا انث «دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح. 4

 لاق :لاق دوراجلا نع «ملسم يبأ نع «ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي نع «ةداتق نع «ديعس

 .(؟1١//١19) ةباصإلا «("١1/١1)دسألا "754 )١/ باعيتسالا )١(

 دقو نانثا امهنأ ظفاحلا حجرو 427117717 )١/ ةباصإلاو «(7177/1) )١/ 1١ ةباغلا دسأ (؟)

 . امهنيب قرف
 . (ش) نم تبثأ امو «نيتمجرتلا الك يف ماللاو فلألا نودب «دوراج» : لصألا يف ()

 .نيتنثا لصألا يفو (ش) يفاذك (5)



 .«رانلا قرح '"'ملسملا ةلاض» : هيي هللا لوسر

 : ©[هلثم] "”[ةداتق نع] "”[راطعلا] ديزي نب نابأو «مامه هاورو *

 ٠ ح لضفلا نب سابعلا انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ هانثدح .

 نب مامه انث :الاق نافع انث «ىنثملا نب نيسح ا انث ءيضاقلا قاحسإ نب دمحم انثدحو
 نب ملسم انث «زيزعلا دبع نب يلع انث .دمحأ نب ناميلس انثدحو . ح ةداتق انث « ىيحي
 انث : لاق دلاخ نب ةبده انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدحو . ح ميهاربإ
 نع .يمذجلا ملسم يبأ نع ءفرطم يخأ « هللا دبع نب ديزي نع «ةداتق نع «ديزي نب نابأ

 هلثم ُهلْيَع يبنلا نع .دوراجلا .

 رشعم وبأ هاورو .ديزي ركذي ملو «ملسم يبأ نع «ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس هاور *
 . ةعامجلا فلاخف «ةداتق نع «ديعس نب ىنثملا نع «ءاربلا

 نب نيسحلاو «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث .دمحأ نب ناميلس هانثدح ١
 انث :لاق ءاربلا رشعم وبأ انث ءيردحجلا لماك وبأ انث :اولاق دمحأ نب نادبعو «قاحسإ
 دوراجلا نأ ورمع نب هللا دبع نع يباب نب هللا دبع نع «ةداتق نع «ديعس نب ينعي ينثملا

 .«رانلا قرح ملسملا ةلاض» :لاقف لاوضلا نع هَ هللا لوسر لأس هنأ «هربخأ رذنملا ابأ

 ديعسو «ءاذحلا دلاخو «ينايتخسلا بويأ «ديزي نع هتياور ىلع ةداتق عبات ''*” نممو
 .يريرجلا

 : بويأ ثيدح امأف

 «برح نب ناميلس انث 3 (”[يشكلا] ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف هانثدحف- ١45

 )١( نمؤملا (ش) يف .
 . (ش) يف تسيل (0)

 .(ش) نم ةدايزلا فرفز

 .24. .نموا» :(ش) يف ()

 .(ش) نم تطقس (6)
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 ملسم يبأ نع ءريَخّشلا نب هللا دبع نب ديزي ءالعلا يبأ نع «بويأ نع «ديز نب دامح انث
 .(رانلا قرح ملسملا ةلاض» : لاق ُهّْنِيَع يبنلا نع .دوراجلا نع «[يمذجلا]

 :دلاخ ثيدح امأو]

 انث «ةدابع نب حور انث راطعلا رفعج نب سيردإ انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح -

 نع ؛يمذجلا ملسم يبأ نع «ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي نع «ءاذحلا دلاخ نع «ةبعش
 7[ (رانلا قرح ملسملا ةلاض» :لاق هلبَع يبنلا نأ :دوراجلا

 يبأ نع] «.فرطم نع «ديزي نع «دلاخ نع : يروثلا لاقف «هيف دلاخ ىلع فلتخاو

 .دوراجلا نع « (”[ملسم

 ركذي ملو «دوراجلا نع «ديزي نع ؛دلاخ نع «ةبعش نع :قوزرم نب ورمع لاقو

 . ملسم ابأ

 نع «ملسم يبأ نع «فرطم نع « "”[ءاذحلا] دلاخ نع : "”ناحطلا دلاخ لاقو

 . *”[ديزي ركذي ملو] دوراجلا

 [ديمحلا دبع نب] ىيحي انث ء.نيصح وبأ انث دمحم نب رفعج هانثلح 5-61

 نع «ملسم يبأ نع فرطم نع «ءاذحلا دلاخ نع هللا دبع نب دلاخ انث « *”ينامحلا

 .دوراجلا

 نع :لاقف .دلاخ نع « "'[يطساولا] ناحطلا دلاخ نع «ةيقب نب بهو هاورو #

 . ةبالق يبأ

 انث «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدح]- ب414

 .(ش) نم تبثأو لصألا نم طقس[ 1 نيبام )١(

 . «يطساولا دلاخ» :(سش) ىف (0)

 00 .(ش) نم تطقس (0)
 .(ش) نم ةدايزلا (5)

 . (ينامحلا) : لصألا يفو (5)



 ءريخشلا نب ءالعلا يبأ نع ''”[ةبالق يبأ نع «ءاذجلا دلاخ نع دلاخ انث «ةيقب نب بهو

 . "”هلثم هلي يبنلا نع دوراجلا نع ملسم يبأ نع

 ملسم يبأ نع «فرطم نع .ءالعلا يبأ نع هاورف .يريرسجلا ثيدحامأو

 . دوراجلا نع "”[يمذجلا]
 انث ءديلولا نب سابع انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ هانثدح 65

 تثدح :لاق . فرطم نع ءريخشلا نب ءالعلا يبأ نع «يريرجلا انث ء لضفملا نب رشب

 :رخآلا لبق امهيأ يردأ ال نكلو ءامهتقدص دق ينأ تفرع دق هلي هللا لوسر نع نيثيدح

 هرافسأ ضعب يف هني هللا لوسر عم انك :لاق .دوراجلا نع «يمذجلا ملسم وبأ انث

 ام هللا لوسر اي تملع دق :لاقف "”[رهظلا] مهنيب موقلا ركاذتف «ةلق رهظلا يفو [أ 3 ١6/
 عتمتسنف ,فرج يف نهيلع يتأت دوذ :تلق :لاق ؟انيفكي امف :لاق . رهظلا نم انيفكي
 :لاقو :لاق .«اهنبرقي الف ءرانلا قرح ملسملا ةلاض ؛الرد :لاقف :لاق . نهروهظب

 لامف الإو ءاهدأف تفرتعا نإف ,بيغت الو ,متكت الو اهدشنأف اهدجت ةطقللا وأ ةلاضلا»

 .«ءاشي نم هيتؤي هللا

 نع مهلك «يطساولا دلاخو «قح نب لالهو «ةيلع نباو ؛ثراولا دبع هاورو *
 . ارصتخم دوراجلا نع «ملسم يبأ نع «فرطم هيخأ نع «ءالعلا يبأ نع يريرجلا

 انث .ةفيلخ وبأ انث :الاق دمحأ نب ناميلسو «يناجرجلا دمحأ وبأ انثدح 5

 . ح كرابملا نب نمحرلا دبع

 . ح يمدقملا ركب يبأ نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 ليعامسإ نب قاحسإ انث ءدمحم نب هللا دبع انث ءيرسلا دمحم نب رمع انثدحو

 نع «ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس انث ,ثراحلا نب دلاخ انث :اولاق بويأ نب ناميلسو

 .(ش) نم ةدايزلا )١(
 . (ش) نم ةطقاس قفهز

 .(ش) نم ةدايزلا ©9)



 1 ةتااتااةةاستالا
 يا

 هب درفت .امئاق لجرلا برشي نأ ىهن هنأ هلع يبنلا نع «ىلعملا نب دوراجلا نع «ملسم يبأ

 .هنع هتياور ىلع ادلاخ يناسربلا ركب نب دمحم عباتو «ةداتق نع ديعس

 .ح ناليغ نب دومحم انث «يمرضحلا انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 1

 دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ''”[دمحأ نب دمحم] ورمع وبأ انثدحو

 , يمذجلا ملسم يبأ نع «ةداتق نع «ديعس انث «يناسربلا ركب نب دمحم انث :الاق راشب نبا

 .هاهنف « امئاق برشلا نع َهَلَِع ىبنلا لأس هنأ دوراجلا نع

 ةياور هباوص نأو «ديعس نم مهولا ىلع اذه لمحي هللا همحر لبنح نب دمحأ ناكو

 . سنأ نع «ةداتق نع . مامه

 نب دومحم انث ءفلخ نب مثيهلا انث « ")[قارولا] نآلع نب نسحلا انثدح 4

 « مثيهلا نع « سيرضلا نب ميهاربإ نع «باده ينثدح «يوحنلا دلاخ نب رصن انث «ناليغ

 سمط .ةرخآلا لمعب ايندلا بلط نمو : هلع هللا لوسر لاق : لاق ىلعملا نب دوراجلا نع

 . (رانلا لهأ يف همسا ت تبثأو .هركذ قحمو ,.ههجو

 . ناليغ نب دومحم هب درفت

 « نيتمجرت امهلعجف «رذنملا نب دوراجو «ىلعملا نب , دوراج نيب قّرف نم ةاورلا نمو]

 . '”[دحاو امهو

 ديعس نب دمحم انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 4

 ح يناهبصألا
 مامه وبأو «ديعس نب ديوس انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 دوراجلا نع «نيريس نبا نع ؛ ثعشأ نع رهسم نب يلع انث :اولاق عاجسش نب ©9[ديلولا]

 « كنيد يف تلخدو « ينيد تكرت نإف ءائيد يل نإ :تلقف هلع يبنلا تبتأ : لاق يدبعلا

 .(ش) نم ةدايزلا )١(

 .(ش) نم طقس [ 1نيبام (؟)
 .(ش) نم طقس [ 1نيبام (*)



 .«معن» :لاق . ةرخآلا يف هللا ينبذعي ال نأ يلف

 .الوطم دوراجلا نع « نسحلا نع «ديبع نب ورمع هآور #*

 كني ع د

 "'"نارمن وبأ يفنحلا رفظ نب ةيراج 6 ]

 .رانيد نب ليقع هالومو «نارمن "'هنبا دنع هثيدح «نييفوكلا يف دعي

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 5

 نع «ةيراج نع «نارمن نع «نارق نب مثهد انث « شايع نب ركب وبأ انث «مالس نب ملسم

 يضقيل «ةفيذح مهيلإ ثعبف :لاق . صخ يف هَ هللا لوسر ىلإ "”اوعمتجا اًموق نأ : هيبأ

 تبصأ :لاق .هربخأ هلي يبنلا ىتأ املف «طمقلا هيلي يذلل ؟'”[هب] ىضقف :لاق مهنيب
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 ءريكب نب دمحم انث ءايركز نب دمحم نب هللا دبع انث ءرصن نب دمحم انئدحو 0١

 نب ةيراج نع «ةيراج ىلوم رانيد نب ليقع نع «نارق نب مثهد انث «ةيواعم نب ناورم انث

 ناميلا نب ةفيذح ثعبف هيف هيَ يبنلا ىلإ مصتخاف ءراد طسو ناك 20ناظح نأ :رفظ

 .هوحن ركذف

 ءريكب نب دمحم انث ءايركز نب دمحم نب هللا دبع انث ءرصن نب دمحم انثدح

 هنيب ناك هنأ : ةيراج هيبأ نع ةيراج نب نار نع نارق نب مثهد انث «ةيواعم نب ناورم انث

 .(718/1) ةباصإلا ء(”37 /١)دسألا )١/ 3٠١(, باعيتسالا )١(

 . (*311 )١1/ ةباغلا دسأو «ش» يف امك باوصلا وه هانتبثأ امو «نبا» : لصألا يف (؟)

 . )7١4817( ريبكلا يف يناربطلا ةياورل قفاوم وهو «اومصتخا» :: (ش) يف (9)

 .(ش) يف تسيل (5)
 ديناسملا عماج يف ريثك نباو «(717 )١/ ريثألا نبا هلقن اميف اذكو تنسحأ وأ تبصأ» : يناربطلا يف ()

 . ميعن يبأ نع (097 /؟)

 . «[راضح» ش يف 3



 / ةباحصلا ةفرعم

 يك

 يبنلا نإو « ''' هّليَع يبنلا ىلإ اومصتخاف هدي اوعطقف «منغ حرسم يف لانق هموق نيبو
 . ينيمي اهنإ هللا لوسر اي : عوطقملا لاقف .هدي هل بهي نأ عوطقملا لأس هلي [ب ]/ 1٠/

 ربنعلا ينب نم مالغ يف ىرت ام هللا لوسر اي :لاقف .«اهيف ")كل كروب ءاهتيد ذخ» :لاق

 هلع يبنلا لاقف ؟ "”[همأب] ستبلأ مل موقلا ىلع هب رثكتأل هتيعداف « يسادس وأ « يسامخ

 .(كثري مل تم نإو ,.هتثرو تام نإف .هلحن نسحتف .هلحنت نأو ,هقتعت نأ ىرأ» :

 . ارصتخم هوحن مثهد نع « شايع نب ركب وبأ هاور

 نب ناميلس انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح 1707

 :لاق هيبأ نع «ةيراج نب نارمت نع «نارق نب مثهد انث ءورمع نب دسأ انث «يكتعلا دواد

 (اًديدج ًءام سأرلل ذخ» : هني هللا لوسر لاق

 عام عب 01-1
 نتي 0

 (*”يميمتلا يدعّتسلا ةمادق نب ةيراج[ 7]

 . "”[سيق نب] فنحألا مع

 . هل ًاريقوت همع هامس لب .هيبأ يخأ هّمعب سيل :ليقو . فنحألا مع نبا :ليقو

 . ةرصبلا نكس

 نبا انث «ديعس نب نوراه انث « لهس نب ىسوم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 14

 نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «دعس نب ثيللاو «ثراحلا نبورمع ينثدح « بهو

 ال

 يف يل لق هللا لوسر اي :لاق هنأ ةمادق نب ةيراج وهو هل مع نبا نع ء سيق نب فنحألا

 هيلإ عجري كلذ لك ءارارم هل داعف .«بضغت ال» :لاق هلقعأ يلعل للقأو «ًالوق مالسإلا

 هركذ مث «هوحن ركذف ناميلا نب ةفيذح ثعبف :هلوقب هيلإ اريشم عضوم ا اذه يف (ش) يف هرصتخا )١(

 . اًنتمو اًدانسإ هسفن ثيدحلا وه ثيح خسانلا نم مهو هلعلو كلذ دعب اًمات

 )5١/9(. يناربطلا يف امل قفاوم وهو (ش) نم هانتبثأ ام باوصلاو فيرحت وهو «هل» : لصألا يف (؟)

 1 1 . (ش) نم تبثأ امو (هم» : ىلإ لصألا ىف تفحصتو (0)

 .(514 /1) ةباصإلا «("3154 )١/ دسألا «(؟549 )١/ باعيتسالا (4)
 . (ش) نم ةدايزلا (6)



 .(«بضخغت الو هلي هللا لوسر

 «ناطقلا "”[ديعس] نب ىيحيو «ةملس نب دامح : (©"![ةورع نب] ماشه نع هاور #

 نباو «ريمت نباو «ةماسأ وبأو ءيوافطلا نمحرلا دبع نب دمحمو «بنعق نب ةملسمو
 :لاق نم مهنمف «ماشه ىلع هيف اوفلتخاف « "![ناميلس نب] ةدبعو ءةيواعم وبأو ءرهسم

 ةيراج '”[نع] :لاق نم مهنمو «ةيراج نع هل مع نبا :لاق نم مهنمو «ةيراج همع نع

 . ميمت ينب نم هل مع نبا نع
 :ةورع نع «دانزلا وبأ هاورو *

 «ديمحلا دبع نب ىيحي انث «.نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج هانثدح 6

 نب ةيراج نع سيق نب فنحألا نع «ريبزلا نب ةورع نع «هيبأ نع «دانزلا يبأ نبا انث
 . هلثم هِي يبنلا نع «فنحألا مع ةمادق

 . فنحألا نع .سابع نبا ىلوم بيرك هاورو *#

 انث ءيناهبصألا "![رجاتلا] بيعش نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس هانثدح 57

 «بيرك نب دمحم نع «ءارغم نب نمحرلا دبع ريهز وبأ انث «يزارلا ةملس نب نمحرلا دبع
 ةمادق نب ةيراج :"”همعو  همع نع ثدحي سيق نب فنحألا تدهش :لاق .هيبأ نع

 :لاق . هلقعأ يلعل للقأو «ينعفني ًالوق يل لق هللا لوسر اي :لاق هنأ سابع نبا دنع وهو
 .«بضخغت ال» :لاقف .داع مث . («بضخغت ال»

 رذنملا دبع نب ةيراج[9*]
 هنأ دواد ىبأ نبا نع ةاورلا ضعب ىكحو «رذنملا دبع نب ةعافر هباوص' '"[و]؛ مهووهو

 .(ش) نم ةدايزآ ]نيبام )١(

 .(ش) يف سيل[ ]نيبام (؟)
 يناربطلل ريبكلا مجعملا يف امل قفاوم وهو لصألا يفام باوصلاو «هتمع» ىلإ (ش) يف تفحص 2م

(537001). 

 ١1548(. /5) ةباصإلا «("35 /1) ةباغلا دسأ (5)



 .رذنملا دبع نب ةجراخ :لاق

 نب ركب انث .نادعس نب ميهاربإ انث « ''”[بويأ] نب قاحسإ نب دمحم انثدح 6017

 «ديزي نب نمحرلا دبع نع «ليقع نب دمحف ني هللا دبع انث «تباث نب "”ورمع انث «راكب

 .(مايألا ديس ةعمجلا موي نإ» : هلم هللا لوسر لاق : لاق . رذنملا دبع نب ةبابل ىبأ نع

 نب ةيراج :لاقف تباث نب ورمع نع « ليضف نبا ثيدح نم ةاورلا ضعب هركذ

 .رذنملا دبع

 .ريشب :ليقو . ةعافر «ةبابل يبأ مساو «رذنملا دبع نب ةبابل يبأب روهشم ثيدحلاو

 .دواد يبأ نبا نع مهاولا اذه "”هلقن ام الإ «ةجراخ وأ «ةيراج همسا نأ : دحأ لقي ملو

 (”!يرادجألا مرصأ نب ةيراج [ 3 ]

 ةيؤر الو ةبحص هل فرعيال «ةرصبلا بارعأ ىف دعي [أ ١77/11/ بلك نم ىح

 . ةباحصلا ةلمج ىف ةاورلا ضعي هركذ

 انث «ىلكعلا ىسوم نب دابع نب دمحم انث «جارسلا انث « '"”[. . .]انثئدح 4

 ٠ . ه0( .ءا 5ك 5 هاوريشه (97) ا .
 روظنم نب ريهز 0 ينربخأ « "'[يبلكلا] يماطقلا نب يقرش انث 4 "رابز نب دايز نب دمحم

 «ةيلهاجلا يف ادو تيأر :لاق بلك نم يح «يرادجألا مرصأ نب ةيراج نع «يبلكلا

 )١( .(ش) يف سيل[ 1نيبام |
 .باوصلا وهو (ش) نم تبثأ امو .«رمع» : لصألا يف (؟)
 .«هاورام الإ» :(ش) يف ("”)

 . ميجلاب «يرادجألا» :(؟117 )١/ ةباصإلاو «(7317 /؟) ةباغلا دسأ يفو «.(ش)و لصألا يف اذك (5)

 ناك هنأل يرادجألا يمسو ةمجرتلا رداصم نم بيوصتلاو ةيقوفلا ءاخلاب (يرادخألا) خسنلا يف
 مأ فوع نب رماعأ ديرت نيرماعلا يأ :لوئسملا لاقف لجر دنع لئس دقو «رادج بناج ىلإ اسلاج

 ؟ردجألا رماع

 . قلحلا يف ذخسأي مرو وهو «ةردج هقنع يف ناك : ليقو

 .(؟1١/ )١/ ةباصإلا 2917 )1١/ ةباغلا دسأ (0)

 .هركذف ( . . دايز نب دمحم دنع هثيدح» :(ش) يفو لصألا يف ضايب [ ]نيبام (1)

 .«نع» :(ش) يف (4) .«نابز» :(ش) يف (0)



 . 2[ثيدحلا] . . .مدآ لجر ةروص يف «لدنجلا ةمودب

 76 مبان 4

 "طرق نب ةّبشن نب ليمُح نب ةيراج] [ 45 4]

 . يربطلا ريرج نبا نع «ينطقرادلا هاكح اميف ُهّْْكَع يبنلا بحص 0

 . "0[ةفصلا لهأ نم وه : مهضعب لاقو

 تي تق ح3 جم ل

14 6.6 
 ل . :2 1 د م

 "”يرّصعلا ةيريوج [ 446]
 . سيقلا دبع دفو يف ُهّْْكَع يبنلا ىتأ ص

 نب دمحم نب دمحم انث ءماصع نب ملس انث ,نايح نب دمحم وبأ انثدح 69

 نع « هللا دبع تنب ةدامح يتدج تعمس :تلاق ةيونغلا لهس تنب ةلهس انث «.قوزرم

 هل لاقف .رذنملا انعمو «سيقلا دبع دفو يف ُهّنِلَع يبنلا تيتأ :لاق يرصعلا ةيريوج

 .«ةانألاو ملحلا هللا امّهبحي ناقلخ كيف» : ليي هللا لوسر |

 نن

 ”ينهجلا عبس نب دينج [495]

 . ينانكلا فوع نب هللا دبع هنع ىور .نييماشلا يف دعي 0

4 3 5 0. 0 0 5 

 .(ش) يف تسيل )١(
 ىلإ لصألا يف تفحصتو .(7177/1) ةباصإلا « (2717/1) ةباغلا دسأ )١/ 2٠ باعيتسالا (0)

 . جيرختلا رداصم نم تبثأ امو «ةبيش نب ليمج"

 .(ش) نم ةلماك ةمجرتلا هذه تطقس ('؟)

 .(؟١507/1) ةباصإلا )19/٠/1١”(, دسألا ,(757 )١/ باعيتسالا (:)

 :(ش) ىفو .(”7 /5) ةباصإلاو ء("56 /١١دسألا /١181(« /5) .("١/97)باعيتسالا (5)
( 0) 
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 . عابس نب بيبح همساو «ةعمج وبأ وه : ليقو

 ا جرفلا نب حور] عابنزلا وبأ انثدح «دمحأ نب ناميلس انثدح

 اًملسم راهنلا رخآ هعم تلتاقو «ارفاك راهتلا لوأ هل أَم هللا لوسر تلتاق : لوي عب

 «لاجر ةعبس :رفن ةعست انك :لاق © تانمؤم ءاسنو نونمؤم لاجر الولو :انيف تلزنو

 .نيتأرماو

 دابع نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نبورمعوبأ هانثدح. 0١

 ةعمج ابأ تعمس :لاقو. ("”[ءاوس]هلثم رجح نع مشاه ينب ىلوم ديعس وبأ انث «ىكملا

 . عبس نب دينج

 (”نوميم نب "”"حدانج [ ]

 رصم حتف دهش ةباحصلا يف دعي

 دبع نب ديعس ىبأ ىلع هركذب '”[هلاحأو نيرخأتملا ضعب هركذ] .ثيدح هل فرعي ال

 .ىلعألا

 .(ش) نم تطقس )١(
 .(ش) نم ةدايزلا (؟)

 بتك يف امل قفاوم وهو (ش) نم تبثأ ام باوصلاو فيحصت وهو نيعلاب «عدانج" : لصألا يف (*)

 .(110 )١/ ةباصإلاو )١/ ١07( دسألا : رظنا ءمجارتلا
 .(5506 )١/ ةباصإلاو ,("ه7/1)دسألا (5)
 .«خلإ . . . ليحملا هركذ» :(ش) يف (5)



 "هللا ديبع وبأ "”[ يدزألا ] ةيمأ ىبأ نب ةدانج [3

 نيتسو عبس ةنس يفوتو . يراخبلا هلاق ريبك ةيمأ يبأ مساو رصم لزن] ةبحص هل

 . "![ةدانج نب هللا ديبع نب بعصم ةفوكلاب هبقع نمو

 .(ح) ةعيهل نبا انث : الاق ديعس نب ةبيتق انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ

 نب ةدانج نأ هثدح ىقرابلا ةفيذح نأ ريخلا ىبأ نع بيبح ىبأ نب ديزي نع :الاق ءدعس نبا

 هلع هللا لوسر مهيلإ برقف مهنماث وهو رفن ةينامث هَ يبنلا ىلع اولخد مهنأ هثدح ةيمأ يبأ

 ال :اولاق (؟ سمأ متمصأو» :لاقف مايص انإ :اولاقف (اولكو» :لاقف ةعمج موي يف اًماعط

 ('”[اورطفأف» :لاق ءال :اولاق (؟اًدغ متنأ نومئاصأ» :لاقف

 . ةفيذح '”![هثيدح يف ] ةبيتق ركذي مل

 هلثم ديزي نع ءاعيمج ''”[دعس نب] ثيللاو «ةعيهل نبا نع «بهو نبا هاورو *

 . "”[ةفيذح ركذو]

 «ةفيذح نع «ريخلا يبأ نع "”[بيبح يبأ نب] ديزي نع « قاحسإ نب دمحم هاورو *:

 . ةدانج نع

 .(ش) نم ةدايزلا )١(

 .(؟404 )١/ ةباصإلاو «(765 /١١)دسألاو )714/١(« باعيتسالا ()

 . «ريخأتو ميدقت» :(ش) يف (*)

 ليوحتب (ش) ىف ارصتخم هركذ ثيح لصألا ىف امع هتقدو هطبضل (ش) نم وه[ 1نيب تبثأ ام (5)
 اولخد مهنأ» :هلوق دعب ديناسألا لوحو ةدح ىلع دانسإ لك لصوأ دقف لصألا يف امأو ديناسألا

 . هلل هللا لوسر ىلع
 . (ش) نم ةدايزلا (6)

 .(ش) يف تسيل (1)
 . (ش) نم هانتبثأو لصألا نم طقس [ 1 نيبام (7)

 .(ش) نم ةدايزلا (8)



 نبديزيانث 7" [راطعلا] رفعج نب سيردإ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 .ح نوراه

 دلاخ نب دمحأ انث «ةدجن نب '"”باهولا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 . ح قاحسإ نب دمحم انث : الاق يبهولا

 نب ديزي انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدحو

 نع ينزيلا هللا دبع نب دئرم نع بيبح يبأ نب ديزي نع قاحسإ نب دمحم انربخأ ؛نوراه
 موي دزألا نم رغن يف هللا لونسر ىلع تلخد :لاق يدزألا ةدانج نع يدزألا ةفيذح

 متمصأو لاقف .مايص انإ :انلقف . هيدي نيب ماعط ىلإ هَ هني هللا لوسر اناعدف «ةعمجلا

 :لاق مث «اورطفأف» :لاق .ال :انلق (؟ادغ (9[نوموصتف]» :لاق . ال :انلق (؟ سمأ

 : *[هئيدح يف] دمحأ لاقو «'"”[ناميلس ظفل] «ادرفم ةعمجلا موي اوموصت '**[ال]»
 . دزألا نم ةعبس يف

 نب ليعامسإو .يومألا ديعس نب ىيحيو «ريمغ نباو «ناميلس نب ميحرلا دبع هاور *
 . قاحسإ نب دمحم نع نيرخآ يف « شايع

 20يودزألا كلام نب ةدانج[ 1]

 . ةفوكلاب هبقع « "هللا ديبع ابأ ىنكي ص

 هللا دبع نب دمحم انث ,")[دمحأ نب] دمحم نب دمحم رفعج وبأ انثدح 184

 .(ش) يف تسيل )١(
 يناربطلل ريبكلا مجعملا يف امك لصألا نم تبثأ امو «ثراولا دبع نب دمحأ» :(ش) يف )١(

(/581). 

 . (نش) نم تبثأ امو . «اوموصتف» : لصألا يف (”)
 . لصألا نم طقس [ 1نيبام (8)
 : . (ش) نم ةدايزلا 2(

 .(؟81 )١/ ةباصإلاو «(* ه7 1700 )1١/ دسألاو 718(2 )١/ باعيتسالا ()
 . « هللا دبع ابأ» : (سش) يف (0)



 نع ءدوسألا نب ةديبع نع «نمحرلا دبع نب ىيحي انث «ءالعلا نب دمحم انث ءيمرضحلا
 كلام نب ةدانج هدج نع «هيبأ نع « ةدانج نب هللا دبع نب بعصم نع «ديلولا نب مساقلا

 ("”ءابنتسالا مالسإلا لهأ نُّهْعدي ال ةيلهاجلا لعف نم ثالث» : هِي هللا لوسر لاق :لاق

 .(تيملا ىلع ةحاينلاو بسنلا يف نعطو بكاوكلاب

10 
 2 0 .ء 25 50 5

 ""بوسنم ريغ ةدانج [ ٠ ل

 . نب ورمع باتك يف اركذ هل نأ ىلع رصتقاو ؛هبسني ملو نيرخأتملا ضعب هركذ

 بوقعي نب قيتع انث «يئاسكلا نيسحلا نب ميهاربإ انث ء "'[. . .]انثدح 6

 نأ هدج نع ؛هيبأ نع « '*”مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب كلملا دبع انث «يريبزلا
 باتك اذه ,ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :ةدانج هِيَ هللا لوسر بتك :لاق مزح نب ورمع

 ,ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإب ,هعبتا نمو ,هموقو ,ةدانج هِي هللا لوسر دمحم نم

 ةمذو هللا ةمذ هل نإف «نيكرشملا قرافو هللا سمخ مناغملا نم ىطعأو ,هلوسرو هللا عاطأو
 ©0[بتكو] هلي دمحم

 يناليغلا ةدارج نب ةدانج ]0:01١[

 سار (9) |. 3 6.06 . : 7
 .حعبرف ٠ "'”ليقو . عيرق نب دايز :هنع ىور «نييرصبلا يف دعي . ةبحص هل

 )١( «ءابنتسا» :(ش) ىف .

 .(7417/1) ةباصإلاو ,(037/1) دسألا (؟)
 .«خلإ . . . بوقعي نب قيتع دنع هثيدح» :(ش) يفو لصألا يف ضايب[ 1نيب ام (")

 . 2. . . كلملا دبع ىبأ نع» :(ش) ىف (5)

 - .(ش) ىف تسيل (0)
 .(؟47 /1] ةباصإلاو «("05 /١)دسألاو )١/ 7٠0(« باعيتسالا )١(

 .«لاقيو» :(ش) يف (0)



 0 116 د رعم 4 ةباحصلا ةف

 2ك

 نب مكحلا نب نوع انث «يكملا دواد نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7

 نب ةدانج نع «هيبأ نع .هواج نب ناليغ ينب دحأ «عيرق نب دايز انث «يلهابلا نانس

 .اهفنأ يف اهتمسو دق لبإب هَ هللا لوسر تيتأ :لاق هواج نب ناليغ ينب دحأ «ةدارج

 «صاصقلا كمامأ نإ امأ ؟هجولا يف الإ همست وضع اهيف تدجو امو : ُهّلِيَع يبنلا لاقف

 نباب هتيتأف .«مسو "هيلع سيل ءيشب ينتئا» :لاقف . هللا لوسر اي كيلإ اهرمأ :لاقف

 .ذخفلا غلب ىتح (رخأ رخأ» :لوقي لزي ملف «قنعلا يف مسيملا تعضوف «ةقحو «نوبل

 اهتقدص ناكو ءاهذاخفأ يف اهتمسوف «هللا ةكرب ىلع مس» : ُهَِّيَي هللا لوسر لاقف

 . نيعست تناكو «ناتقح

 . مكحلا نب نوع نع ءمصاع نب ورمع نع ؛يزارلا ةعرز وبأ هب ثدح

 : '1[هلثم] مكحلا نب نوع نع « يلع نب ورمع هاورو *

 انث , "”[يلع نب] ورمع انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع هانثدح 7

 [أ /7١1ا1//7] هوحن مكحلا نب نوع

1 7 7 

 (ىئراحلا ديز نب ةدانج ]5٠7[

 نب ورمع نب نمحرلا دبع نع « *”[يرصبلا دالخ نب هللا دبع نع] تثدح -.4

 نع ."'[ديز نب] ةدانج تنب سملتملا مأ اهتدج نع «سملتملا تنب ةداوس انث :لاق ةلبج

 ىموق دفاو ىنإ هللا لوسر اي :تلقف . هلع هللا لوسر ىلإ تدفو : لاق ديز نب ةدانج اهيبأ

 .كيلع لصألا يف )١(
 .(ش) يف تسيل (؟)
 . (ش) نم ةدايزلا (9)

 ):( الأسد)١/700(« ةباصإلاو )١/ 555(.

 . . .ةلبج نب ورمع نب نمحرلا دبع نع تثدح» :هلوقب اهيف ىفتكاو (ش) يف سيل[ ]نيب ام (4)
 . «خلإ



 يتح «رضمو ةعيبر نم ءانودع ىلع اننيعي نأ هللا عداف « نيرحبلا لهأ نم «ثراحلب نم

 ©"0ةيمأ ىبأ نب ةدانج [ه٠*]

 قرفو هثيدح مدقت يذلا يدزألا «ةيمأ يبأ نب ةدانج يدنع وهو «ريثكةيمأ يبأ مساو

 .دحاو ''!”[يدنع]امهو نيرخأتملا نم ةاورلا ضعب امهنيب

 انث ءيرصملا بيبح "”[وبأ] «عفان نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 484

 «بشوح نب رهش نع «يلذهلا ركب وبأ انث «عسيلا نب ليعامسإ انث « ميرم يبأ نبا ديعس
 تفتلا ةالصلا ىلإ ماق املف ءاموق مأ يدزألا ةدانج نأ يناعنصلا نمحرلا دبع يبأ نع

 ينإ :لاق مث .هراسي نع كلذ لثم لعف مث .معن :اولاق ؟نوضرتأ :لاقف هنيمي نع

 . ؛هتوقرت زواحت ال هتالص نإف نوهراك هل مهو اًموق َّمأ نم» :لوقي ُهْيَي هللا لوسر تعمس

 (يئارْهّزلا يدزألا ةيمأ ىبأ نب ةدانج ]5 8٠[

 نامز يف رحبلا يلوو ٠ ُهََّْي يبنلا باحصأ نم رصم حتف دهش «نارهز ينب نم

 . هنع هللا يضر ةيواعم

 ©9[نينامث ةنس] ماشلاب يفوت « ””[ديزي نب ثراحلا ليبق وبأو «ريخلا وبأ] هنع ىور

 . نيرخأتملا ضعب هنيب قرفو «مدقتملا ي دنع وهو

 نامثع نب سابع انث ,نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ انثدح

 ديزي نع « '””[دعس نب] ثيللاو «ةعيهل نبا انث «يرطاطلا دمحم نب ناورم انث ,يقشمدلا

 .(؟8464 )١/ ةباصإلاو ,(3 ه7 /١)دسألا )١(
 .ريخأتو ميدقتب اذكه «هاورلا نم نيرخأتلا ضعب» :اهيفو . (ش) نم ةدايزلا (؟)
 . (نب)» :(ش) يف ةرفز

 ينارهزلا» :(ش) يفو (540 )١/ ةباصإلاو ,(37" 07 /١)دسألاو )718/١-790(, باعيتسالا (:)
 .«يدزألا

 .(ش) نم طقس [ ]نيبام )١( .«ريخأتو ميدقت» :(ش) يف (4)



 هلي هللا لوسر دهع ىلع انرجاه :لاق ةيمأ يبأ نب ةدانج نعريخلا يبأ نع «بيبح يبأ نبا

 ىلع تلخدف ءعطقنت مل :انضعب لاقو . تعطقنا دق :انضعب لاقف . ةرجهلا يف انفلتخاف

 .«رافكلا لتوق ام ةرجهلا عطقنت ال» : لاقف . كلذ نع هتلأسف هلك هني هللا لوسر

 نم]ثيدحلا اذهو . "'[اًموق مأ نميف] «ةدانج ثيدح هاورلا نم نيرخأتملا ضعب درفأ

 ًاريثكت نيتمجرت امهلعج '"'[و .هركذ مدقت يذلا «يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج ثيدح ةلمج

 .يدزألا ةدانجو «ينارهزلا ةدانجو «يدزألا ةدانج دحاو يدنع مهتثالثو «ةمجارتل

 .دحاو مهلك .موصلا يف "”[هنع يدزألا] ةفيذح هثيدح ىور يذلا

 (9ةمشُجلا ةدعج [6:6]

 هنع ةياورلاب درفت «ءيمشملا ةمصلا نب دلاخ نب ”[ةدعج] وه : عيرز نب ديزي لاق ن

 .نييفوكلا يف دعي « يمشجلا ليئارسإ وبأ

 نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح. 0١

 اذه هللا لوسر اي :ليقف لجرب ىتأو ٠ ُهّتيَ# ىبنلا تدهش :لاق ةدعج نع «ليئارسإ يبأ

 كطلسي مل كلذ تدرأ ول ,عرت مل .عر مل» : هلع هللا لوسر هل لاقف . كلتقي نأ دارأ

 .(ىلتق ىلع هللا

 ءرضنلا وبأو «ذاعم نب ذاعمو «بيبح نب نايفسو «عيكوو .دعجلا نب يلع هاور *

 «ةبعش انث ءدواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح

 .«ةمامإلا يف» :(ش) يف )١(
 .(ش) نم طقس[ ]نيبام )١(

 .(ش) يف تسيل (*)
 .(785 /1) ةباصإلاو ,.("4*١/7)دسألاو «(317 )١/ باعيتسالا (5)
 . (لعجل) : لصألا يف )0(



 , هلع هللا لوسر تيأر :لوقي ةدعج تعمس '"”[لاق] يمشجلا ليئارسإ وبأ ينربخأ

 .هدي يف ءيشب ''”[هنطب] نعطي لعجف ءائيمس ًالجر ىأرف ءايؤر هيلع صقي لجرو

 .(«كل اريخ ناك ءاذه ريغ يف اذه ضعَب ناك ول» :لوقيو

 "”سانلاو «بيبح نب نايفسو «ليمش نب رضنلاو «ذاعم نب ذاعمو «عيكو هاور *
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 '”يموزخما بهو يبأ نب 'ةريبه نب ةدعج []
 ش . هتبحص يف فلتخا . ىناه مأ تنب نبا

 ةفوكلا نكس . ةقالع نب ديعسو «يدوألا نمحرلا دبع نب ديزيو .دهاجم هنع ىور

 .[ب/الال /1]

01 0 
 1-10 27 .ء 4

0 

 انث « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحيم انثدح _ ١71

 لاق : لاق ةريبه نب ةدعج نع «هدج نع «هيبأ نع «سيردإ نب هللا دبع انث ركب وبأ ىمع

 . "”«أدرأ نورخآلا مث رارم ثالث  مهنولي نيذلا مث ينرق سائلا ريخ» : هِي هللا لوسر 0 ْ

 . هلثم يدوألا دواد نع «ميعن وبأ هاور *

 نع ىيحي انث ءددسمانث «ىنثملا نبذاعم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح. 64

 ينبل ىلوم ''' ِهَِْو يبنلل ركذ :لاق ةريبه نب ةدعج نع «دهاجم نع ءروصنم نع «نايفس

 موسصأو ,مانأو ءىلصأ انأ» :لاقف .رطفي الو موصيو «مانيالو «يلصي بلطملا دبع

 .(ش) نم ةدايزلا )١(

 . (ش) نم تبثأو لصألا نم طقس [ ]نيب ام (؟)

 . سانلا لدب «مهريغ» :(ش) يف (9)
 مجعملاو (7 )١/ 5٠ ةباغلا دسأ اذكو (ش) نم تبثأ ام باوصلاو فيحصت.وهو «ريبه» : لصألا يف (4)

 .امهريغو ١585( /؟) يناربطلل ريبكلا

 دسألاو 7317(2 )١/ ئعجشألا ةريبه نب ةدعج ةمجرت اًمازل رظناو )7١١/١( باعيتسالا (4)
 ١ .(؟59+/1) ةباصإلاو )1/5٠"(«

 .ادبا :(ش) يفو لصألا يف اذك (7)

 . تبثأ ام حيحصلاو فيحصت وهو ؛ ُهَلْيَي يبنلا ركذ» :(ش) يف (0)



 "< قل ةياحصلا ةفرعم

 نمو ,«ىدتها دقف ةنسلا ىلإ هترتف نكت نمف ةرتف ٍةّرش لكلو ,ةّرش ٍلّمَع لكلو ,رطفأو

 .«لض دقف كلذ ريغ ىلإ كت

 0 انزد 2

 '""ىمرضحلا ئناه نب ةدعج [ه1٠]

 .رظن هيفو] «ذئاع

 ال

 انث قيربز نب قاحسإ نب ورمع نب دمحم انث «قاحسإ نب دمحم انثئدح]-

 رصن نع هثدح «هابأ نأ ةمقلع نب ظوفحم نب ةدانج نب ةمقلع نب رصن ةمقلع وبأ انث « يبأ

 «ئناه نب ةدعجلاو «يدنكلا دادقملا انث « "”[ذئاع نبا نع ءظوفحم هيخأ نع ؛ةمقلع نب

 ىبأ نإ رمأف «مالسإلا ىلإ هوعدي ةنيدملاب ينارصن لجر ىلإ ثعب هَ يبنلا نأ ةبتع وبأو

 . كلذك همسقف هاتأف «نيفصن هلك هلام مسقي نأ هيلع

 "'رشان نبا ليقو .مشان نبا :ليقو .بشان نب موئرُج[ 7

 انركذام ريغ :ليقو .هيف فلتخاو ,مهرج :ليقو «ةربو نب رشال نبا ليقو

 سمخ ةنس يفوتو «ماشلا نكس «ةعاضُق نم نطب ةنشخو « ينشخلا ةبلعث وبأ '؟”[هتينك]

 . نيعبسو

 « ريفن نب ريبجو «ينالوخلا سيردإ وبأو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع هنع ىور

 . مهريغو لوحكمو «ينابعشلا ةيمأ وبأو ءمكشم« نب ملسمو «ديزي نب ءاطعو

 )١( الأسد١١/ 89”*(« ةباصإلاو )1١/ 775(.

 . خلإ 2١ . .يدنكلا مادقملا انث» : لاقف ةرشابم مالكلا لصوأ هنإ ثيح .(ش) يف تسيل ةفإ

 .(؟9 /5) ةباصإلاو «(73359 /١)دسألاو «(95 )١/ باعيتسالا (")

 . (ش) نم ةدايزلا (5)



 .ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث « مثيهلا نب رفعج نب دمحم ركب وبأ انثدح 71

 ينالوخلا سيردإ وبأ ينثدح :لاق ديزي نب ةعيبر نع «حيرش نب ةويح انث ءمصاع وبأ انث

 لهأ ضرأب انإ هللا لوسر اي : تلقف تكي هللا لوسر تيتأ :لوقي ىَسشُحْلا ةبلعث ابأ تعمس

 يبلكبو «ملعملا يبلكب ديصأو ؛يسوقب ديصأ ديص '!'ضرأبو «مهتينآ يف لكأن «باتكلا
 يف لكأت الف :"”باتكلا لهأ ضرأب تنك اذإ» : هي هللا لوسر لاق .ملعمب سيل يذلا
 اولك مث .ءاملاب اهولسغاف ادب اهنع اودجت مل نإف ادب ""اهنع اودجت ال نأ الإ ,مهتينآ

 اذإو .لكو هللا مسا ركذاف كسوقب [تدص] امف ,ديص ضرأ يف تنك اذإو ءاهيش . 05 50 سا ا (8)ع د . . ما كلا . 0

 امف ؛ملعمب سيل يذلا كبلك تلسرأ اذإو , لكو هللا مسا ركذاف ملعملا كبلك تلسرأ
 .(لكف هتاكذ تكردأ

 . هلثم ةويح نع اًعيمج - ئرقملاو «بهو نبا هاور #

 ينالونخلا سيردإ يبأ نع «فيس نب سنويو « هللا ديبع نب رسبو «لوحكم هاورو *

 . ةبلعث ىبأ نع «ىبحرلا ءامسأ يبأ نع «بالق وبأ هاورو هوحن

 . ةبلعث يبأ نع «ىناه نب ريمع نع «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع هاورو] *

 . ةبلعث يبأ نع « مور نب ةورع نع «نانس نب ديزي ةورف وبأ هاورو *

 . ةبلعث ىبأ نع «ىناعنصلا ثعشألا يبأ نع «ةبالق وبأ هاورو *

 .هسفن «ةبلعث ىبأ نع «ةبالق ىبأ نع «ىنايتخسلا بويأ هاورو #*

 . ”![ةبلعث يبأ نع «يدراطعلا ءاجر يبأ نع .روصنم نب دابع هاورو *

 .«ضرأ يفو» :(ش) يف )١(
 . باتك لهأ :(ش) يف (؟)
 . (ش) نم تبثأ امو«اهدنع» : لصألا يف (؟)
 . (ش) نم تبثأ امو . (ديص) : لصألا يف )0
 .ريخأتو ميدقت (ش) يفو لصألا يف اذك (5)



 نب ثراحلا انث :الاق ""[يلع نب] دمحأ نب دمحمو ءدالخ نب ركب وبأ انثدح 71

 لاق ةبلعث يبأ نع ءلوحكم نع ءدنه يبأ نب دواد ابنأ «نوراه نب ديزي انث «ةماسأ يبأ

 .اًقالخأ مكنساحأ ينم مكبرقأو ,يلإ مكبحأ نإ» : هِي هللا لوسر لاق :[أ 63

 .«نوقهيفتملا ,.نوقدشتملا ,نوراثرفلا ءاًقالخأ مكئواسم , ينم مكدعبأ نإو

 دواد نع «نيرخآ يف «ثايغ نب صفحو «بيهوو «يزارلارفعج وبأ هاور

 (")[هلغم]

 "'”ينانكلا طباخ وبأ بانج [6:8]

 نب هللا دبع «ينيارفسإلا قاحسإ نب بوقعي ةناوعوبأ انث] «(. . .) انثدح

 «يرهزلا نع «هقبن يبأ نب ءالعلا نب هللا دبع نع «ديز نب ةرامع ''[انث «ىولبلا دمحم

 ذإ ةالفلاب تنك :لاق هيبأ نع 2 (©[ينانكلا] بانج نب طباخ نع «بيسملا نب ديعس نع

 . لكي هللا لوسر اذه : ليقف مرمرع شيج انيلعّرم

 (”ىملسألا دهرَج[ه٠]

 نب ثراحلا نب نزام نب مهس نب يدع نب حازر نبا :ليقو .دليوخ نبا :لاقي ت

 . يدقاولا دعس نب دمحم هبسن «ىصفأ نب نامالس

 « نمحرلا دبع ابأ ىنكي «ةفصلا لهأ نم ناكو « ةيبيدحلا دهش .دليوخ نبا وه : يرهزلا لاقو

 .(ش) يف تسيل )١(
 . (ش) نم ةدايزلا (5)

 . (516 )١/ ةباصإلاو ء(”5ه7 /١)دسألا (")

 .«خلإ . . .ةرامع دنع هثيدح» :لاقو (ش) يف هركذي مل هدعب امو لصألا يف ضايب [ ]نيب ام (4)

 .(ش) يف تسيل (0)

 )1171/١(. ةباصإلاو «(331 /1) دسألاو «( "0 )١/ باعيتسالا (3)



 مايأ لوأ : "7[ليقو] . هنع هللا يضر ةيواعم ةيالو رخآ يفوت ءراد اهب هلو «ةنيدملا نكس

 دبع نب ةعرزو «ناميلسو ءملسمو نمحرلا دبعو « هللا دبع .هدالوأ دنع هثيدح ديزي

 . نمحرلا

 :دنسأ امو ©

 انث ,ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث ءىلع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح 8 .١

 يملسألا دهرج نب هللا دبع عمس هنأ دمحم نب هللا دبع نع جيرج نبا انث «ةدابع نب حور

 ..(ةروع نمؤملا ذخف نإ» : لوقي هلي ىبنلا تعمس لوقي ادهرج تعمس :لوقي

 تعمس :لاقو . هلثم جيرج نبا نع «هيبأ نع «ملس نب رشب نب '"[نسحلا] هاور *

 . لوقي '''[ هيَ يبنلا 8 1 :لوقي "9دهرج

 نب ريهزو «حلاص نب نسحلا '”[هنع] هاورو «ليقع نبا وهو ””[دمحم نب] هللا دبعو

 . دمحم

 هللا دبع نب دمحم انث « دمحأ نب دمحم نب دمحم رفعج وبأ انثدح

 «ليقع نب دمحم نب هللا دبع '"”نع « حلاص نب نسحلا انث « سنوي نب دمحأ انث «ىمرضحلا

 وأ :ةروعلا نم لجرلا ذخف» :لاق ُهتيَم ىبنلا نأ هيبأ نع .يملسألا دهرج نب هللا دبع نع
 .(هتروع نم

 29[: ريهز ثيدح امأف]

 )١( لتقو :(ش) يفو لصألاب اذك .

 .نيصحلا :(ش) يف (0)

 . مهو وهو ؛ًاربيوجا ىلإ (ش) يف تفحص (؟)
 .(ش) نم طقس (:4)

 . (ش) نم ةدايزلا (6)

 . «نع» لدب «انثدح» :(ش) يف (5)



 انث « '''حابصلا نب رمع نب صفح انث «دمحأ نب ناميلس ©" انثدحف 50١

 «دهرج نب هللا دبع نع ؛ ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع «دمحم نب ريهز انث «ةفيذح وبأ

 .(هتروع نم ملسملا ءرملا ذخف» : لوقي ُهْلْكَع هني هللا لوسر تعمس : لوقي هابأ عمس هنأ

 نع« ©””[دانزلا ىبأ نع] دانزلا ىبأ نب نمحرلا دبعو «يروثلا نايفس هاورو *

 . "1 هلع يبنلا نع] ءدهرج نع ءدهرج نب نمحرلا دبع نب ةعرز

 نع «دهرج نبا نع «دانزلا يبأ نع .ءاقروو ءمساقلا نب حورو «رمعملاقو

 . دهرج

 ملاس نع «ةعيهل نباو «ةنييع نباو «نامثع نب كاحضلاو «سنأ نب كلام هاورو *

 هثيدح يف : ةنييع نبا لاقو .دهرج نع «هيبأ نع «نمحرلا دبع نب ةعرز نع «رضنلا نبا

 . دهرج هدج نع «دهرج نب ملسم نب ةعرز

 نب كلملا دبع نع «يرهزلا نع «رمعم نع «ةبورع يبأ نب ديعس هاورو #
 «دهرج

 . هيبأ نع

 نع [ب ]١541/ :لاقف «دانزلا يبأ ثيدح ىف ةعامجلا ىلعي نب ةيمأ وبأ فلاخو

 « يرصرصلا هانثدح] هيبأ نع «دهرج نب ناميلس نع ,فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ

 دبع نع ميهاربإ نع دانزلا وبأ انث «ىلعي نب ةيمأ وبأ انث ١ خورف نب نابيش انث « عينم نبا انث

 وهو هيلع لخد ُهَلَي هك هللا لوسر نأ دهرج هبيأ نع دهرج نب ناميلس نع فوع نب نمحرل

 (7[(ةروع اهنإف ,كذخف طغ)و :لاقف . هذخف فشاك

 دلاخ انث ءرواسم نب مساقلا نب دمحأ انث « شيبح نب ىلع نب دمحم انثدح 05

 ضعب نع هثدح ةداوس نب ركب نأ ثراحلا نب ورمع انث «بهو نب هللا دبع انث « شادخ نبا

 )١( «انثدح» :(ش) ىف .

 .دحاو امهالكو «ىقرلا» :(ش) يف قفز

 .(ش) نم طقس [ ]نيب ام (7)

 .(ش) نم طقاس [ ]نيبام (5)



 هنيدي نيبو هلع يبنلا ىتأ ادهرج نأ دهرج نع هثدح ةورف نب نايفس نأ ءدهرج ينب
 21/8 /1] ةباصم نيميلا تناكو «لكأيل لامشلا هدي دمف «لك دهرج ايد :لاقف .ماعط

 , هلع هللا لوسر اهيلع ثفنف «ةباصم اهنإ :لاق «نيميلاب لك» : هيي هللا لوسر لاقف [ب
 .دعب اهتيكتشا امف

 «دهرج ينب ضعب نع «هثدح اريكب نأ ءورمع نع «بهو نبا نع «ةلمرح هاور #
 .هلثم . '")”[دهرج نع] دهرج ينب ضعب نع نايفس نع

 انث ء.مشاه نب ميهاربإ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم '''[يلع وبأ] انئدح 7
 ةملسم نب سايإ نع .مساقلا نب رافغلا دبع انث «ريكب يبأ نب ىيحي انث «يلع نب قرزألا
 (1![ةيبيدحلا دهش دق هوبأ ناكو هيبأ نع دهرج نب ملسم هل لاقي انل مع نبا انث] عوكألا نبا
 هللا لوسراي :اولاق «اوءدبأ ملسأ ايد : ِهنَِع هللا لوسر لاقف . عجو ملسأ باصأ :لاق

 نحنو ءانتيداب معنأ» : هْللَي هللا لوسرلاقف .انباقعأ ىلع عجرنف «دترن نأ هركن
 ثيح نورجاهملا متنأ ءانومتبجأ مكانوعد اذإو ,.مكانبجأ ””انومتوعد اذإ .مكترضاح
 .(متنك
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 ني دي 00

 (بوسنم ريغ ىعجشألا ليعج [311]

 هللا دبع نب دمحم انث «زيزعلا دبع ”[ نب يلع] انث .دمحأ نب ناميلس انثدح - 4
 ىعجشألا ليعج نع .دعجلا يبأ نب هللا دبع ينثدح «دايز نب ةملس نب عفار انث . يشاقرلا

 « ةفيعض ءافجع «ىل سرف ىلع انأو .هتاوزغ ضعب ىف هلي هللا لوسر عم توزغ :لاق .

 )١( (ش) نم ةدايزلاو . لصألا نم طقس [ ]1نيبام .

 .(ش) يف تسيل (؟)
 .انومتيعد :(ش) يف ()
 .(588/1) ةباصإلاو ,(7 55744 )١/ دسألاو «(7317 )١/ باعيتسالا (5)
 . (510/5) ريبكلا يف يناربطلا اذكو (ش) نم باوصلا وه تبثأ امو لصألا نم طقس [ 1نيبام (5)



 0 "56 ةباحصلا ةفرعم

 ركل

 هللا لوسراي :تلقف (سرفلا بحاص ايرسو» :لاقف . ىنقحلف «سانلا رخخآ ىف تنكف

 كراب مهللا» :لاقو .اهب اهبرضف «هعم تناك ةقفخم هَ هللا لوسر عفرف «ةفيعض ءافجع

 اهنطب نم تعبو :لاق . "![سانلا] مدقت نأ اهسأر كسمأ ام ىنتيأر دقلف :لاق «اهيف هل

 . اقلأ رشع ىنث

 . 7[ هلثم] عفار نع «بابحلا نب ديز "”[هاور] *

 نب ثيلو « شيعي نب ديبع انث « (*”[يمرضحلا] انث «ءدمحم نب دمحم انث

 .هلثم يعجشألا ةملس نب عفار نع « ””ديز انث :الاق نوراه

 "يرمضلا ةقارس نب ليعج[]

 «ةيد هلع يبنلا هل لعجي ملف «ةظيرق موي هنيع بيصأ] «لاعج : ليقو «فرع وخأ

 . "”[ةفصلا لهأ ىف دعي

 نب دحاولا دبع نع « ةبتع نب بوقعي نع «يبعكلا ريهز نب ورمع نب هللا دبع هاور

 . "”ثيدحلا . . . ةظيرق ينب يف هنيع ًاليعج ىخأ باصأ :لاق هيبأ نع «فوع

 رفعج وبأ انث «ىنارحلا بيعش وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح . 6

 ميهاربإ نب دمحم ينثدح ٠ قاحسإ نب دمحم نع «ينارح ا ةملس نب دمحم انث « يليفنلا

 نب ةنييع تيطعأ 2[ هللا لوسر اي] : هلي هلع هللا لوسرل لاق اًنالف نأ يميتلا ثراحلا نبا

 )١( «انلا» ىلإ لصألا يف تفحصت .

 . (ش) نم ةدايزلا (") .ةياور : (ش) يف (0)

 . «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم" الماك هركذ (ش) يف (4)

 . «بابحلا نب ديز» مات هركذ (ش) ىف (4)

 .(؟78 )١/ ةباصإلاو «(340 /١)دسألاو «("18 )١/ باعيتسالا (1)
 .نيسوقلا نيب ام يفريخأتو ميدقت عم 2. . .يف ركذي» :(ش) يف (0)

 . (ش) يف سيل (9) .ةصقلا ركذف :(ش) يف (4)



 : هلم هللا لوسر لاقف يرمضلا ةقارس نب ليعج تكرتو «ةئام ةئام سباح نب عرقألاو نصح
 ,ةنييع لثم ءاهلك ضرألا عالط نم ريخ ةقارس نب ليعجل هديب دمحم سفن يذلاو»

 .«همالسإ ىلإ ةقارس نب ليعج تلكوو ءامهمالسإ ىلع امهتفلأت نكلو ,عرقألاو
 نبا انث « سنوي ان .«دمحأ نب نادبع انث «ديعس نب هللا دبع نب دمحم انثدح 17

 نأ رذ يبأ نع «يناشبحلا ملاس يبأ نع «ةداوس نب ركب نع «ثراخلا نب ورمع انث ءبهو

 . ؟”رمانلا نم هلكشك انيكسم : "تلق (؟اليعج ىرت فيك» :هل لاق هلي هللا لوسر
 ءلم اذه نم ريخ لْيَعُجَف» :لاق .تاداسلا نم اديس :تلق (؟اًنالف ىرت فيكو» :لاق
 هموق سأر هنإ» :لاق . عنصت ام هب عنصت سيلو ءاذكه نالفف هللا لوسر اي :تلق .«ضرألا
 .(مهفلأتأف

 (”يرافغلا ةرصب نب ليَمج[*]

 يبأ نب '*”[ةرصب : ليقو] ليمج باوصلاو «ليمح :لاقيو .ليمَح :ليقو
 نم الجر [أ ]١/ ١9/ تلأس : ينيدملا نب يلع لاق ةرصب ابأ ىنكي ''”[يرافغلا] «ةرصب
 . صاقو نب ليمج :لاقيو . رصم نكس «ليمح همسا :لاقف .ةرصب يبأ مسا نع رافغ

 هللا دبع نب دمحم انث « ”[دمحأ نب دمحم نب] دمحم” [رفعج وبأ] انثدح 17

 نب ديعس نع « ملسأ نب ديز نع «دمحم نب زيزعلا دبع انث ءدرص نب رارض انث ,يمرضحلا
 هل, : هلي هللا لوسر لاق :لاق يرافغلا ليمج نع «ةريره يبأ نع «يربقملا ديعس يبأ
 تيب دجسمو اذه يدجسمو .ةكم دجسم ,دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت
 .(«سدقملا

 :ثيدحلا ةيقب اذكو «تلق» لدب «لاق ١ :(ش) يف )١(
 . «سانلا نيب هلكشل» :(ش) يف ()

 .(*ه2 /1) ةباصإلاو 4000 /1) دسألا (7)
 )١/ 6٠0”(  ةباغلا دسأو (ش) نم تبثأ امو لصألا نم طقس[ 1نيب ام (4)
 .(ش) يف سيل (5)



 نب نمحرلا دبع نب دمحمو «ريثك يبأ نب رفعج نب دمحمو ءمساقلا نب حور هاور *#

 يف مهنم فالتخا ىلع 7[ يلع نب]ديز نع مهلك «حيجن نب رفعج نب هللا دبعو «ربحملا

 . ليمحو « ليمج
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 'يرذغعلا "”هادر نب ليمَج [ه4١]

 . مزح نب ورمع ثيدح يف ركذ هل «ءادمرلا هيَق يبنلا هعطقأ

 نب نيسحلا نب ميهاربإ انثدح «ينامهلا نسحلا نب نمحرلا دبع نع هانثدح] 4

 « مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب كلملا دبع انث ,بوقعي نب قيتع '*”[انث «ليزيد
 ام اذه» : ماذر نب ليمجل هِي هللا لوسر بتك :لاق مزح نب ورمع نأ «هدج نع «هيبأ نع

 .(دحأ هيف هفاخي ال .ءادمرلا هاطعأ ,يرذعلا ماذر نب ليمج ُهْلِلَع هللا لوسر دمحم ىطعأ

 . هنع هللا يضر يلع بتكو

 تا 10 06 5: . 2

 0 إم م!
 تف تي د

 بوسنم ريغ ءزج [ ه١ ]

 (*”نييماشلا يف هدادع ن

 ةيواعم انث «حلاص نب هللا دبع انث «لهس نب ركب انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 8 ١

 هللا لوسر اي :لاقف هيي يبنلا ىتأ اًءزج : هل لاقي ًالجر نأ «هثدح ةعادو نب دسأ نأ حلاص نبا

 :لاق '"'[1الث] اهلاق ىتح «ةيناثلا لاق مث «وفعت» :لاق ؟مهبقاعأ مبف ينوصعي يلهأ نإ

 .(هجولا قتاو ,بنذلا ردقب بقاعف ,. تبقاع نإ»

 .مراد :(ش) يف (؟) .(ش) نم ةدايزلا )١(

 .(؟5154 )١/ ةباصإلاو ء(”ه١ 0٠" /١)دسألا (”)

 .«خلإ . . .قيتع ىور» : هلوقب ًارصتخم هركذو (ش) يف سيل[ ]نيبام (4)
 )0( الأسد١١/ ” 27ةباصإلاو )١/ 575(.

 .(5170) ريبكلا يف يناربطلاو (ش) نم تبثأ امو لصألا نم طقس[ 1نيبام (5)



 (”كلام نب ناجردحلا نب ءْرَج[01]

 ءذاذق هيخأ ةيدل اًبلاط هِيَ يبنلا "'”[ىلع] مدق «ةبحص هيخألو ءهيبألو هل ل
 , "هرأثو

 نب دمحأ نب دمحم رشب وبأ انثدح '؟![نمؤملا دبع نب ركب وبأ انثدح] 5

 نب مشاه نب دمحم نب مشاه نع «يلمرلا ديوس نب قاحسإ انث «يبالودلا '”[ديمح]
 نع هيبأ نع مشاه نب دمحم : : يبأ ينثدح] ناجردحلا نب ب ءزج نب نمحرلا دبع نبا ءزج

 :لاق هلي يبنلا باحصأ نم ناكو .خلإ . . . ""[ناجردحلا نب ءزج : يبأ ينثدح هدج

 لاقي عضوم نم «نميلا نم هَ هللا لوسر ىلإ ””[كلام نب] ناجردحلا نب ذاذق يخأ دفو
 كاذ ذإ مهو ءهتيب لهأ نم ةعاطلا ىطعأ نم ناميإو هنامإب «دزالا تاورسب «يتوتقلا :ه

 هلي هللا لوسر ىلإ ارجاهم ذاذق جرخف ٠ هلي دمحمب نمآو .ناجردحلا عاطأ نمت تيب ةئامتس

 تلتقف « هلي يبنلا ةيرس قيرطلا ضعب يف تيقلف «مهناميإو '”[ناجردحلا] هيبأ ةلاسرب

 تجرخف «كلذ انغلبف ليللا فوج يف .هولتقو اولبقي ملف .نمؤم انأ ذاذق :لاقف .اًذاذق

 نيا اهي ايإط : هي هللا لوسر ىلع تلزنف . يرأث تبلطو «هتربخأف هل هللا لوسر ىلإ
 :يخأ ةيد رانيد فلأ لَم يبنلا يناطعأف «ةيآلا 4 اوُيبف هللا ليبس يف متبرض اَذإ اونمآ
 (9ةقانلا ةئاملا كل ريصأ '*”[نأ] ينعنمت ال٠: هْليَع يبنلا لاقو . ءارمح ةقان ةئامب يل رمأو

 تيضرف «نيتيد ملسملا ةيد نوكتف «دعب نم نيملسملل ةيرس أبعتأ ال ينأ الإ «ىرسخأ ةيد

 متاح يح ىلإ تجرخف «نيملسملا ايارس نم ةيرس ىلع تلي هللا لوسر يل دقعو .تملسو
 تيتأف « متاح يح نم ةأرما نيعبرأ ترسأو [ب /179 /1] اريثك اًمنغم تمنغو «ئبط

 يف امأو ءارلاو ءاحلا مضب ةيطخلا خسنلا يف تطبض (؟77 )١/ ةباصإلاو «”0 /١)دسألا )١(
 .امهرسكب هققحم اهطبضف دسألا

 .(31 )٠ ريبكلا يف يناربطلاو(ش) نم تبثأ امو لصألا نم طقس [ 1نيبام ()
 .ذاذق هيخأ مساو هرأثو هيخأ ةيدل اًبلاط (7)

 .«خلإ . . .رشب يبأ نع تئدح# : : هلوقب (ش) يف هرصتخا (5)

 .(ش) يف تسيل (4)

 . (ش) نم تبثأ امو لصألا نم طقس [ 1 نيب ام (5)

 . ؟ةقان) :(ش) يف (0)



 . ©7[هباحصأ] هلي هللا لوسر نهجوزو «مالسإلل هللا نهادهو 2 ةوسنلاب
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 "”يملسلا يزج []

 ظ 1 .هانبا هللا دبعو «نايح هثيدح ىور

 ١ يدهم نب ىلعم انث «زيزعلا دبع نب يلع انث , "” [دمحأ نب] ناميلس انثدح. .

 دبع نب نمحرلا دبع نب فرطم تعمس «؟![لاق] «يملسلا شايع نب هللا دبع نب نصح انث
 نم هدنع ناك ريسأب هلل يبلا ىتأ هنأ يزج نب نابح يثأبنأ : لوقي يملسلا يزج نبل

 كلذب هلت يبنلا اوتأف ءاوملسأ مث ءنوكرشم مهو هورسأ اوناك هلع هي هللا لوسر ةباحص

 كيطعت ةشئاع ىلع لخدا» :لاق مث «هدنع يزج ملسأو «نيدرب يزج اسكف «ريسألا

 هللا كرصن يأ :لاقف .نينمؤملا مأ ةشئاع ىلع لخدف ,«نيدرب اهدنع يتلا ةدربألا نم

 «نيدرب اهنم يناسك هلي هللا يبن نإف «نيدرب كدنع يتلا ةدربألا هذه نم يل يراتخا

 ءاسن تناكو ءاذه اذخو ءاذه ذخ : "7[تلاقف] .ًاليوط كارأ نم اًكاوس تدمو .تلاقف

 ظ . نيري ال '”[ذئنيح] برعلا
 :لاقف دمحم نب ىيحي نع «تباث يبأ نب زيزعلا دبع نع :رذنملا نب ميهاربإ هاور *

 (*هوحن نايح نع فرطم نع «ةنيفدلا لهأ نم هللا دبع ىبأ نب نيصح ىنثدح

 0ىفنحلا يرج [3]

 ("'[ينرعلا مكحلا نب مساقلا هثيدح ىور]

 .يناذمهلا ةريغملا نب دمحم انث «يروباسينلا نيسحلا نب سودبع نع هانثدح 5

 )١( ةباغلا دسأو (ش) نم تبثأ امو لصألا نم طقس[ 1نيبام )1/ 5 7"( .

 ميدقت :(ش) يف دروو (514 )1١/ ةباصإلاو ء(3777-77037 /1)دسألاو ,(778 )1١/ باعيتسالا (؟)

 . ةينآلا مجارتلا يف ريخأتو

 .(ش) نم ةدايزلا (5) .(ش) يف تسيل [ 1نيب ام (")
 )01١(. مقر تحت تمدقت دقو «يعجشألا ليعج» ةمجرت انه لصألا يف رركت (5)

 )١( الأسد)75/1١(« ةباصإلاو )١/ 777(.

 . لصألا يف تسيلو (ش) نم ةدايزلا



 لوسر اي :لاقف . ُهّنيَع يبنلا ىتأ الجر نأ يرج :هل لاقي . ةفينح ينب نم لجر نع ؛ةملس

 ,كلذ امبر انأو» : هلم يبنلا لاقف . يجرف ىلع يدي عقتف «ةالصلا يف نوكأ امبر ينإ هللا

 .(كتالص ىف ضما

 '"يعيرقلا :ليقو ,يميجهلا زومرج [17

 . ةرصبلا نكس «يميجهلا ةميمت وبأ هنع ىور « ةبحص هل « ميك ينب نم ا[

 انث «ىفوصلا هللا دبع وبأ انث «ىناجرجلا دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح ١3

53 
 ذل

 زومرج نع «ةذوه نب هللا ديبع انث «ثراولا دبع نب دمصلا دبع انث «دايز نب ميهاربإ

 .«اًناعل نوكت ال نأ كيصوأ» : لاق . ينصوأ هللا لوسر اي :تلق :لاق . يميجهلا

 «لجر نع « هللا ديبع نع ''”[:لاقف] ءدمصلا دبع نع «لبنح نب دمحأ هاورو *

 .رومرج نع

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح 48

 "”يميجهلا زومرج عمس لجر ينثدح :لاق يعيرقلا ةذوه نب هللا ديبع انث ءدمصلا دبع

 .«اًناعل نوك ال نأ كيصوأ» : لاق ينصوأ هللا لوسر اي :تلق'*”[لوقي]

 «بيبح نب نسحلاو «ةبيتق نب ملسو ءورمع نب نامثعو «يدقعلا رماع وبأ هاور *
 .[أ ]١/ ١5٠/ هوحن ةذوه نب هللا ديبع نع

 تا ا

 '”ينهجلا ةنيفج [ ] :٠

 . ةنيرع : هنع ىور

 )١( باعيتسالا )١/ 7378(, الأسد)١/ 30 99”*( ةباصإلاو )١/ 770(.

 .(ش) يف تسيل (؟)
 .أطخ وهو «يميهحجلا» ىلإ (ش) يف تفحص ةفإ

 .(ش) نم ةدايزلا (:)

 .(5151 /1) ةباصإلاو «(757 /1)دسألا (5)



 ركب وبأ انث «نوع نب ورمع انث «زيزعلا دبع نب ىلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 06

 هيلإ بتك للي ىبنلا نأ : ةنيفج نع «ةنيرع نع «قاحسإ ىبأ نع نايفس نع «يرهادلا

 . كولد هب تعقرف «برعلا ديس باتك ىلإ تدمع : هتنبا هل تلاقف .هولد هب عقرف «اًياتك

 ام رظنا» : هتْفَع يبنلا لاقف .اًملسم دعب ءاج مث .هل وه ريثكو ليلق لك ذخأو ءبرهف

 .(هذخف .ماهسلا ةمسق لبق كعاتم نم تدجو

 .عث

 2 2 هب 4

 "”يسودسلا وُرَج[]

 انث «متاح وبأ انث «يناذمهلا دمحم نب نمحرلا دبع انث «قاحسإ نبا انثدح] 157

 نب صفح نع ا[ رباج نب دمحم نع «ةبقع نب ةرامع نع «ةبعش نب دماح نب ناميلس
 رمت نم رمتب هلي يبنلا انيتأ“: لاق .ورج :هل لاقي . سودس ينب نم لجر نع «كرابملا

 .(يمازحلا يف كراب مهللا» :لاق . يمازحلا :انلق (؟ اذه رمت يأ» :لاقف ةماميلا

 34 3 3 أ : 7 و4 65

 ””يراصنألا رماع نب كلام نب ورَج [ه؟١]

 ةماميلاب دهشتسا

 نبا انث «يبأ ينثدح «دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7

 ينب نم ءراصنألا نم ةماميلا موي لتق نم ةيمست يف «ةورع نع دوسألا يبأ نع «ةعيهل

 .ريدح نب رماع نب كلام نب ورج « ىبجحج

 ناميلسو «نايح نب دمحم وبأو «باهولا دبع نب دمحأ نب دمحم] انثدح

 )١/ 589٠(. ةباصإلاو 77٠ /١)دسألا (؟)

 .«خلإ . . . كرابملا نب صفح دنع هثيدح» : ارصتخم دانسإلا ركذ (ش) يف (؟)

 .(770 )١/ ةباصإلاو 0٠*"(, /١)دسألا (")



 ةباحصلا ةفرعم 1 0 5 7

 دمحم انث « ''!”[ىبيسملا] قاحسإ نب دمحم انث «نوراه نب نسحلا انث :اولاق "'”[دمحأ نبا.

 نم ةماميلا موي دشهتسا نم ةيمست يف «باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع .حيلف نبا

 آ 0 :٠ ع٠ :
 . كلام نب ورج «فوع نب ورمع ينب نم ''”[مث] .سوألا نم راصنألا

 ني عي جب

 ”ريرج :ليقو يرذعلا ورمع نب يَرج [57]
 دواد نب ناميلس انث «متاح وبأ انث « ''”[ميكح نب ورمع يبأ نع هينثدح] - 8

 ينثدح «لئان همساو «يعبر نب شيرهلا نب ةمامث وبأ ينثدح «لصألا يرصب ؛يناميلا

 يرذعلا ورمع نب يَرج نأ ثدح [ًرصيقأ] هابأ نأ « يعبر هييبأ ثيدح نع « يبأ

 .«رشح الو رشع مكيلع سيل نأ» "”[اًباتك] هل بتكف هِي يبنلا ىتأ هنأ "'”ثدح

 «ةفوكلا نكس ناَدْوَج [0174]

 نب سابعلاو «ريمع نب ثعشألا هنع ىور «بوسنم ريغ «نادوج نبأ : ليقو ل

 . كلام نب بئاسلاو نمحرلا دبع

 انث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « '”[دمحأ] نب دمحم نب دمحم انثدح

 نب نمحررلا دبع نب سابعلا نع « جيرج نبا نع «نايفس انث .عيكو انث «ءالعلا نب دمحم

 .ريخأتو ميدقت (ش) يفو لصألا يف اذك )١(

 .(ش) يف تسيل (0)
 )5( الأسد)١/ 776(, ةباصإلاو )١/ 77٠(

 .«خلإ . . .يزارلا متاح وبأ» دنع هثيدح» :هلوقب دانسإلا رصتخإ (5)
 . ارصيق (ش) يفو لصألا يف اذك (0)
 .«هثدح» :(ش) يف (6)

 . ميعن يبأ ىلإ هازعو (؟0*7 )١/ ةباغلا دسأ يف وهو (ش) نم تبثأ امو لصألا نم تطقس 7 .
 .(؟65 )1١/ ةباصإلاو ,(359 /١)دسألاو ء(* )١/ 5٠ باعيتسالا (8)
 .(ش) يف تسيل[ 1نيبام (9)



 ل

 .اهلبقي ملف :ةرذعم هيخأ ىلإ رذتعا نم» : ُهِْيَع هللا لوسر لاق : لاق نادوج نع «ءانيم

 "”يدنكلا دمج[ 7]

 انث .[ىكذوبتلا] ليعامسإ نب ىسوم "”[ةملس وبأ] انث « "”[.. .]انثدح . ١

 ىتوأ نأل :لاق [ب / ١5٠ /1] يدنكلا دمج نأ «ةلدهب نب مصاع انث «ةملس نب دامح

 دمج ايد :لاقف ُهََّْع يبنلا كلذب ربخأف «مالغب رشبأ نأ نم يلإ بحأ ءاهنم بيصأف «ةعصقب

 ةنزحم مهنإو .نيعلا ةرقو .داؤفلا ةرمث مهنإ» : ُهتْكَع يبنلا لاقف . معن :لاق «اذك تلق .

 .(ةنبجم ةلخبم

 نع «نايفس نع «ديبع نب ىلعي هاورو . 0[ هنع «بويأ نب دمحم نع هب ربخأ]

 هلع يبنلا دنع وهو «مالغب ''”[يدنكلا] سيق نب ثعشألا رشب :لاق ةمثيخ نع «ناميلس

 «دامجلاب ثعشألا ةمحر ةلق ةملس نب دامح هبشو « ضيفتسملا روهشملا وهو . هلثم ركذف

 . ثعشألا روهشملاو «دمجي هبقلف

 "يملسألا مهج[1]

 . ”يملسلا ةمهاج وهامنإ مهو وهو

 نب ركب وبأ انث «كاحضلا نب ورمع نب دمحأ انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح

 )١( الأسد)1١/ 959(.

 «بويأ نب دمحم نع تثدح» :(ش) يفو لصألا يف ضايب [ 1 نيب ام (؟) .

 .(ش) نم ةدايزلا (5) .(ش) يف تسيل[ 1نيبام (*)
 . «ليعامسإ نب ىسوم هركذ اذك» :(ش) يفو لصألا يف اذك (0)

 .(؟300 )١/ ةباصإلاو «(751/ /١)دسألا (90) .(ش) نم ةدايزا[ 1نيبام (5)

 .«يملسألا ةمهاج» :(ش) يف (4)



 نع «ةحلط نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم نع «ناميلس نب ميحرلا دبع انث «ةبيش ىبأ

 . داهجلا ديرأ ينإ :تلقف . هلي هللا لوسر تيتأ :لاق هيبأ نع «يملسلا ةمهاج نب ةيواعم

 .(ةنجلا مثف ءاهلجر مزلا» :لاق . معن : تلق (؟ ةيح كمأ» : لاق

 هيبأ نع ؛ةمهاج نب ةيواعم نع :لاق نم مهنمف «هيف قاحسإ نبا ىلع فلتخا

 لقي ملو « ُهْللَع هللا لوسر تيتأ :لاق ةمهاج نب ةيواعم نإ :لاق نم مهنمو .ةمهاج

 , "0هنع «ديزي نب سنوي نع «ةعيهل نبا نع «بلاغ نب ناسح الإ ,.مهج :دحأ

 يبأ نبا هنع هينثدحو «هتزاجإ يف يزارلا ةبتع نب نسحلا نب دمحأ هانربخأ ]1-7

 انث «ةعيهل نبا انث «بلاغ نب ناسح انث ,.حلاص نب نامثع نب ىيحي انثدح :لاق بوقعي

 ةلظنح يبأ نع « هللا دبع نب ةحلط نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم نع «ديزي نب سنوي
 هلي هللا لوسر تئج :لاق هنأ مهج نع «يملسألا مهج نب ةيواعم نع « هللا دبع نبا

 (؟ يح نم كيوبأ نم له» :لاقف . هللا ليبس يف داهجلا تدرأ دق ينإ هللا لوسر اي :تلقف

 مزلا كحيوو» :لاقف . اًنالث هيلع تدعأف :لاق (اهلجر مزلاف» :لاق ( يمأ معن :تلق

 .(ةنجلا مثف ءاهلجر

 هباحصأ نأل "”[يناث مهو وهو « هللا دبع نب ةلظنح يبأ نع «دانسإلا يف ناسح داز

 «ةحلط هيبأ نع ؛ةحلط نب دمحم نع «جيرج نبا نع ؛مهتياور يف اوقفتا جيرج نبا
 . قيذصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ةحلط وهو

 )١( «قاحسإ نبا نع» :(ش) يفو لصألا يفاذك .
 هللا دبع نب ةلظنح ابأ ةيواعمو دمحم نيب لخدأو» :لاق امنإو «(ش) يف سيلو لضصألا يف[ 1نيبام (؟)



 ©”ىَوَلَبلا مْهج [0717]

 . يلع هنبا :هنع ىور ل

 نب هللا دبع انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 4

 نب زيزعلا دبع انث ءيرهزلا دمحم نب بوقعي انث ءيطساولا ةيمأ وبأ دالخ نب دمحم
 لَو هللا لوسر انيفاو :لاق هيبأ نع «ىولبلا مهج نب يلع نع « عيطم نب مهج نع «نارمع
 . هللا دبع ونب متنأ» :لاقف . فانم دبع ونب نحن :انلقف ؟نحن نم انلأسف «ةعمجلا موي

 دلع دج

 فرضا ىف
 بوسنم ريغ مهج []

 . '*”[مدقت يذلا] يولبلا يدنع وهو  عالكلا وذ هنع ىور 0

 نع *[لوخم انث «ةزرغ يبأ نب مزاح نب دمحأ انث «ةمثيخ نع هانثدح] 6

 عمس هنأ معز عالكلا اذ "[نأ] «لئاو يبأ نع .دهاجم نع ثيل نع ءرمش نب ورمع

 «ةنجلا لهأ بابش اديس اًئيسحو اًنسح نإ» :لوقي هّلِيَي هللا لوسر تعمس :لوقي امهج
 . 7 ليوط ثيدح يف

 دع دع د

 (” سيق نب مهجو [1]

 . هباتكو يرادلا دنه يبأ ؟*”[ةصق] يف ركذ هل ن

 )١( باعيتسالا )١/ 3778(., والأسد)١/ /3"5(« ةباصإلاو )١/ 765(.

 ةباصإلا «(”54 /١1)دسألا (؟) )١1/ 766(.

 . سيق نب مهج ةمجرت دعب ام ىلإ ةمجرتلا هذه ترخأت (ش) يف (")
 .2«نعا :(ش) ىف (6) .(ش) نم ةدايزلا (؟)

 .«خلإ . . .رمش نب ورمع دنع هثيدح"» :(ش) يفو لصألا يف اذك (5)
 .«ةليوط ةصق يف» :(ش) يف (0)
 .(ش) نم تبثأ امو لصألا نم تطقس (4)

 )9( الأسد)١١/ 354(. ةباصإلا )1١/ 765(.



 '"'مثق نب مهج][ "0]

 . "”[حص نإ هلي يبنلا ىلع عراذلا عم دفو ت

 انث «ليعامسإ نب ىسوم انث .يطافسالا سابع انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح. 7

 تنب نابأ مأ :اهل لاقي سيقلا دبع نم ةأرما ينتثدح : "”[لاق] نمحرلا دبع نب رطم

 ركذف «برش دق ناكو « ُهّلَْع يبنلا ىلع هل مع نبا عم دفو هنأ «عراذلا اهدج نع «عراذلا

 .ثيدحلا

 هلي يبنلا ىلع عراذلا عم دفو «مثق نب مهج :لاقف ىسوم نع «ةبيتق نب راكب ''' هامس َنباِإَص : . 5 م هدأ 2
 .[أ ]١51/ ''”حص نإ ُهّقلَع يبنلا ىلع دفو هنإ

 يراصنألا بيبيلج [81]

 .ىملسألا ةزرب ىبأ ثيدح ىف ركذ هل ن

 نب دامح انث «دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 7

 هلع هللا لوسر نأ «يملسألا ةزرب يبأ نع .«يودعلا ميعن نب ةنانك نع «تباث نع ةملس

 هللاو دقفن :اولاق «؟دحأ نم نودقفت له» :لاق لاتقلا نم غرف املف هل ىزغم يف ناك

 «هولتق مث . مهلتق دق ةعبس دنع هودجوف .(اًبيبيلج دقفأ ينكل» :لاق .اًنالفو ءاّنالف

 ,هنم انأو .ينم اذه .هولتق مث .ةعبس لتق» :لاقف .هيلإ ىهتناف ''”ربخأف « هّنْيَع يبنلا ىتأف

 هيعارذب لاق مث .اًنالث وأ نيترم اهلاق (هنم انأو ,ينم اذه ,ةعبس لتق .هولتقو ةعبس لتق

 اًناونع هل لعجي ملف يباحصلا مسا لصألا نم طقسو (؟504 )١/ ةباصإلا 20758 )١/ دسألا )١(

 . ةمجرتلل
 .(ش) يف تسيل (*) .(ش) نم[ 1نيبام ةدايزلا (؟)
 هدانسإب ليعامسإ نب ىسوم نع ةبيتق نب راكب نع سانلا ضعب هاور» :(ش) يفو لصألا يفاذك (4)

 .«مثق نب مهج همع نبا ىمسف

 .(557 )١/ :ةباصإلا «("” 58 )١/ :دسألا ى(”0"ال_ "8 )١/ :باعيتسالا (6)

 .«هربخأف» : لصألا يف (5)



 الإ ريرس هل ناك امف «هل رفح يتح « ُهّتَْع يبنلا يعارذ ىلع عضوف ءامهطسبف ءاذكه

 .ًالسغ ركذ امو «نفد ىتح « ُهََي هللا لوسر يعارذ

 .مهووهو «سنأ نع «تباث نع «ناوزغ نب مليد هاور #

 ل #6

 (”ثراحلا نب بيبج [ 1]

 . ماشه نع "”ناوكذ نب حون ثيدح يف ركذ هل د

 ميهاربإ نب ىسيع انث «يكرتلا فسوي نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .١

 «ةورع نب ماشه نع «ناوكذ نب حون انث «سلغملا وبأ نب هللا دبع نب ديعس انث «يكربلا

 لوسر اي :لاقف هني هللا لوسر ىلإ ثراحلا نب بيبج ءاج :تلاق ةشئاع نع «هيبأ نع

 ينإ هللا لوسر اي :لاق .«بيبج اي هللا ىلإ بتف» :لاق .بونذلل فارقم لجر ينإ هللا

 : لاق . يبونذ رثكت اّذِإ هللا لوسر اي :لاق . «بتف تبنذأ املكف» :لاق .دوعأ مث . بوتأ

 . «ثراحلا نب بيبج اي ,كبونذ نم رثكأ هللا وفعف»

 هع د

 «©يميمتلا ةداتق نب نوج [ه]

 يف نيمهاولا ضعب هركذ .ةيؤر الو ةبحص هل تبثيال 2« نبي هبلا يف دعي ت

 , ؟©ةباحصلا

 )١( باعيتسالا )١/ 75”*(, الأسد)١/  51:ةباصإلا ء("”797 )١/ 5 776-1757(.

 .«ماشهو ناوكذ نب حون هب درفني» :(ش) يف (؟)

 )5( الأسد)١/ 730١(, ةباصإلا )77/1/1(.

 يوغبلا هركذف هيباحص مسا طقسأ اًئيدح هنع لصوف أطخأ ةاورلا ضعب نأ مهولا اذه يف ببسلاو (5)

 .[لداع] ظفاحلا هدافأ «هنم مهو وهو هثيدح ححصف مزح نبا كلذك رتغاو . . . ةباحصلا يف هريغو



 ىيحينبايركز“"نث , ""'ملس نب ملسأ انث .ديمح نب يلع هانثدح 84

 «9[هيومحز] .٠

 نب ةملس نع «ةداتق نب نوج نع «نسحلا نع «ناذاز نب روصنم انث ءميشه انث

 نأ موقلا دارأف «ءام هيف ءاقس ىلع انيتأف ءرفس يف هلكَي هللا لوسر عم انك :لاق «قبحملا

 هلي هللا لوسر ءاج ىتح ءموقلا كسمأف «ةتيم هنإ :ءاقسلا بحاص لاقف .اوبرشي

 .«روهط هغابد نإف ءاوبرشا» :لاقف .هل كلذ اوركذف

 «ةملس نود نم نوج نع «ميشه ثيدح نم «ةباحصلا يف نيمهاولا ضعب هجرخأ

 . ميشه لاق اذكه :لاقف ميشه ىلإ همهو بسنو

 نع نسحلا نع «سنويو ءروصنم نع « ميشه نع هوور ةعامج نأ اضيأ ىكحو

 نب ايركز نأل .ناث مهو وهو ءاتوج دانسإلا يف (اوركذي ملو «قبحملا 0[ نب ةملس]

 .اذ وحن ميشه نع هاور ةيومحز ''””[ىبحي]

 لهأ نم «ءاملعلاو ظافحلا رابك نم وهو «يطساولا '"”[لهس نب ] ملسأ هنع يوارلاو

 نع «نسحلا نع «ةداتق ةياور هتياور تقفاو اذإ , "”ميشه ريغ مهاولا نأ نيبتف ءطساو

 , 2 قبحملا نب ةملس نع «ةداتق نب نوج

 دع دع د

 )١( يطساولا لهس نب ملسأ :(ش) يف .
 . «انربخأ» :(ش) يف ()

 .(ش) يف سيل[ 1نيبام ()
 .(ش) نم تبثأ امو لصألا نم طقس [ ]نيبام (5)
 .«ركذي ملو» :(ش) يف (0)
 .(ش) نم ةدايزلا (5)
 نم هيف مهولا نأو باوص هدنم نبا مالك نأب يزملا هبقعتو) : انه فنصملا مالك ىلع اًقلعم ظفاحلا لاق 49)]

 ارارم مهولا ىلع هب ثدح ميشه نوكي نأ لمتحيو : ظفاحلا لاق . (هذاش ةيومحز ةياور نأو ميشه
 . [لداع] ةباصإلا نم ه . ! .ةرم باوصلا ىلعو

 . امئاد هلل دمحلاو  ضايألا طخ نم رشع عبارلا ءزجلا رخآ : (ش) شماه يف (8)



 (”يدنكلا ناّمْعْتلا نب شيشفجلا [ 04 ]

 ثيدح يف ركذ هل .نادعم همساو «بقل شيشفجلا نإ :لاقيو ءريخلا ابأ : ىنكي

 . سيق نب ثعشألا

 دبع نب] دمحأ انث ءصالق نب ميهاربإ نب يلع انث ءيحلطلا ركب وبأ انثدح. ٠

 لاقي هدنك نم ًالجر نأ «يحلا نم خيش ينثدح .حلاص نب نسحلا انث «سنوي نب "'[هللا

 ءانيبأ نم ىفتنت الو ءانمأ اوفقن ال» :لاقف ءانم تنأ :لاقف هلع يبنلا ىتأ شيشفجلا :هل

 لاقو «يحلا نم خيش نع « سنوي نب دمحأ لاق اذك .«ةنانك نب رضنلا دلو نم نحن

 . هيبأ نع نسحلا نع ؛ "”[يلجبلا] ورمع نب ليعامسا

 ورمع نب ليعامسإ انث «هلئان نب ''””ميهاربإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثئدح ١

 ةدنك نم موق ءاج : لاق يدنكلا شيشفجلا نع «هيبأ نع «حلاص نب نسحلا انث «يلجبلا

 نم يفتنن الو ءانمأ اوفقن ال» : ُهتيَع لاقف .هوعداو انم تنأ :اولاقف هلي هللا لوسر ىلإ

 .«ةنانك نب رضنلا دلو نم نحن .انيبأ

 شيشفجلا انثدح '''[لاقو] هيبأ نع .حلاص نب يلع نع «مدآ نب ىيحي هاور #

 مهو وهو «ءاخلاب «يدنكلا شيشفخلا : ليق دق : سانلا ضعب لاقو ”هلثم يدنكلا

 .[ب //4/11]

 د

 (” بيشج [076]

 هنبأ هنع ىور لوهجم 0

 ضعب يف عقو :ظفاحلا لاقو )١/ 55٠(. ةباصإلا «(740 /١)دسألا(١74 /١)باعيتسالا )١(

 رسكب ركذو «ةلمهملاب ليقو . . . ةمجعملا ميجلاب هيف ليق :رمعوبأ لاق ءاخلاب شيشفخ تاياورلا
 . [لداع] ةباصإلا نماه ١. همضو هلوأ

 . ش نم ةدايزلا (9) .(ش) نم ةدايزلا (؟)
 .(86 /؟) ىناربطلل قفاوم وهو «(ش) نم تبثأ امو «دمحأ» : لصألا يف (5)
 1 . يدنكلا شيشفج انث هلوق ىلع «هلثم مدقت ش يف (0)

 )5( الأسد)١/ /#”( ةباصإلا )١/ 778( .



 نب ديعس هنع ىورو «ةبحص هل تسيلو ىصمح وهف ءادردلا ىبأ بحاص ناك نإ

 .ديوس

 .١ ناميلس نب دمحأ نب دمحم انثدح «قاحسإ نب دمحأ انثدح ]الهروي[7" 

 بيشج نبا نع «نامثع نب مضهج نع «كيدف يبأ نبا انث «يلسآلا ديزي نب دمحم انث «

 ,ةكربلا هيلع تدغ .ىتكرب وجري ىمساب ىمست نم» :لاق هيَ ىبنلا نع «هيبأ نع

 وهو «يلمتسملا ديزي نب دمحم ثيدح نم «سانلا ضعب هاورو .«ةمايقلا موي ىلإ تحارو

 نبا نع «ىلعألا دبع نب سنوي هاورو . يملسلا نامثع نب ميهج ''”[نع] لاقف .يلسآلا

 هلثم لاق هيلي ىبنلا نأ هغلب هنأ «هيبأ نع «كيدف ىبأ .

 | . "'[كيدف يبأ نب نع «يثراحلا عيبرلا وبأ هاورو] #

 «ثراحلا عيبرلا وبأ انث ء مصاع يبأ نب ركب وبأ انث «دمحم نب هللا دبع هانثدح

 لاق :لاق هيبأ نع .بيشج نبا نع «يملسلا نامثع نب ميهج ينثدح «كيدف يبأ نبا انث

 . ؟”هوحن هلي هللا لوسر

 هع ع

 ”يملّملا ةيواعم وبأ :ةمهاج [ة"5]

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح . 5

 ؛هيبأ نع «نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ةحلط نب دمحم ينربخأ «جيرج نبا انث «حور
 : لاقف . هِيَ يبنلا ىلإ ءاج ةمهاج نأ يملسلا ةمهاج نب ةيواعم نع «هللا دبع نب ةحلط
 . معن :لاقف «؟مأ نم كل له»:لاقف . كريشتسأ كتئجو ءوزغلا تدرأ دقل هللا لوسر اي»

 « ىتش دعاقم يف ةثلاثلا مث . ةيناثلا هتنج مث .«اهيلجر دنع ةئجلا نإف ءاهمزلا» :لاقف

 .(ش) يف تسيل )١(
 . ش نم تبثأ امو . لصألا نم طقس[ 1نيبام (؟)
 .(ش) نم ةدايزآ 1نيبام (؟)

 .هوحن ركذف «ش يف (4)

 ) )4الأسد١١/ ١6"( ةباصإلا )514 /1١(« :باعيتسالا )١/ 79”( .



 .لوقلا اذه لثمك ''7[لاقف]

 نبا نع] :بيبح نب نايفس لاقو .هلثم جيرج نبا نع دمحم نب جاجح هاور #

 .هيبأ نع «ةيواعم نع «ةناكر نب ديزي نب ةحلط نب دمحم نع '"'[جيرج

 د ع د

 "'ولسم وبأ لحاج [ه”07]

 . ملسم هئبا هنع ىور 0

 نع] ءلوحكم '"”[ينوريبلا] مالسلا البع نب '*”دمحم نب دمحأ نع هانثدح 0

 ءءاجر بيشألا وبأ انث ءبهو نبا انث ءيشرقلا نمحرلا دبع انث : "”[لاق لوحكم هيبأ

 ؛هيبأ نع « لحاج نب ملسم نب دمحم نع ءديزي نب ليحارش نع «طايمد دجسم نذؤم
 يتمأ نم نآرقلا اذهل ””عمهاصحأ] نإ» :لاق هنأ هلي هللا لوسر نع ءهدج نع

 ةلمج يف سانلا ضعب هركذ] «هجولا اذه نم الإ فرعي ال ''"[بيرغ] .«مهوقفانم
 الو نومدقتملا ال ةباحصلا يف انتمئأ نم دحأ هركذي مل ؛ةبحص هل تسيل يدنعو «ةباحصلا

 . "[نورخأتملا

 عع
 ل

«4 
63 5 

 ”ينشلا دايز نب ةنوعَج [58]
 فيرعلا يف هنلَع يبنلا عمس

 .(ش) نم تبثأ امو لصألا نم طقس [ ] نيب ام )١(
 .(ش) يف سيل (؟)
 .(713 /1) ةباصإلا «(01 /1) دسألا (؟)
 . «دمحأ نب دمحم نع تثدح# :(ش) يف (4)

 . 2. . .رثكأ نإ» :(ش) يف (0)

 .(ش) يف تسيل[ ]نيبام (5)
 .ش نم ةدايزآ 1]نيبام (0)

 )8( الأسد)١/ 555(« ةباصإلا )١/ 7894(.



 دايز نب هللا ديبع نع ةلبج نب ورمع نب نمحرلا دبع انث 20 .]انثدح _-37

 .«رانلا يف '”فيرعلاو , فيرعلا

 "”يعوبريلا تّيلص نب سالج [9"6]

 رارم انتثدح :لاق ةلبج نب ورمع نب نمحرلا دبع انثدح « ..]انثدح_ اا/اا/

 نع يعوبريلا '*”تيلصلا نب سالجلا تنب ذقنم مأ يمأ ينتثدح :تلاق ةيطيلسلا ذقنم تنب

 .«ناتنثو ,ئزجت ةدحاو» :لاقف .ءوضولا نع هلأسف « ُهّليَع يبنلا ىتأ هنأ '”سالجلا اهيبأ

 . اًمالث اًنالث أضوت هتيأرو

 . "[هجولا اذه نم الإ فرعي ال بيرغ]

 دك د

 «تماصلا نب ديوس نب سالج[ ]

 . يزاغملا يف ركذ هل .فوع نب ورمع ينب وخأ 0

 يرودلا رمعوبأ انث «جرف نب دمحأانث «ئرقملا دمحأ نب ميهاربإ انثدح

 .حلاص يبأ نع « '"[يبلكلا] بئاسلا نب دمحم نع «ناورم نب دمحم انثدح[1

 .«خلإ . . ةليج نب ورمع نب نمحرلا دبع دنع هثيدح» :(ش) يفو لصألا يف ضايب [ ]نيبام )١(

 . 0414 )١/ ةباغلا دسأو (ش) نم تبثأ امو «فرعلا» : لصألا يف (؟)
 .(717 3751 /1) ةباصإلا 7 غ10/ /١١دسألا (*)

 .«خلإ. . . رارم نع ةلبج نب ورمع نب نمحرلا دبع هثيدحب درفت» :(ش) يفو لصألا يف ضايب (4)
 .تيلص : ش يف (5)

 . ش نم طقس ؟سالجلا» (7)

 .(ش) نم طقس [ ]نيب ام (0)
 )8( باعيتسالا )١/ ٠0*37731 77(. الأسد)١/ 7"57( 2ةباصإلا )1/ 551(.

 .(ش) نم ةدايزلا (9)



 ءطهر ةرشع يف مالسإلا نع عجر «تماصلا نب ديوس نب ثراحلا نأ ء«سابع نبا نع

 هيخأ ىلإ لسرأ ةنيدملا نم اًبيرق ناك اذإ ىتح عجرف «ديوس نب ثراحلا مدنف «ةكمب اوقحلف
 "”ينإف 1 هلي هللا لوسر يل لسف «تعنص ام ىلع تمدن ينأ «ديوس نب سالحلا

 دهشأ

 يف تبهذ الإو ؟تعجر نإ ةبوت نم يل لهف هللا لوسر دمحم نأو « هللا الإ هلإ ال نأ

 «هتمادنو «ديوس نب ثراحلا ربخب هربخأف « هِي يبنلا ديوس نب سالجلا ىتأف «ضرألا

 الإ : هللا لزنأف ؟ةبوت نم هل لهف « هللا لوسر دمحم نأو « هللا الإ هلإ ال نأ دهش دقو

 كيلع ضرع دق هللا نإ .هيحخأ ىلإ سالجلا لسرأف 4 اوحّلصأو كلذ دعب نم اوبات نيد
 لبقو .هعينص نم هللا ىلإ باتو « هلي هللا لوسر ىلإ رذتعاو «ةنيدملا ىلإ لبقأف . ةبوتلا

 د د

 "”يملُملا سيق نب دج [041]

 ""ةريره وبأو ؛ هللا دبع نب رباج هنع ىور 0

 .[44 :ةبوتلا] © ينتفت الو يل نذْنا لوقي نم مهنمو  :تلزن هيفو

 انث «نوراه نب ىسوم انث :الاق دمحأ نب ناميلسو «يحلطلا ركب وبأ انثدح . 4

 نع «ريبزلا يبأ نع «هيبأ نع «ينهدلا رامع نب ةيواعم انث «ىليل يبأ نب نارمع نب دمحم

 نم هْنَْي يبنلا ىلع اودفو نيذلا اًبكار نيعبسلا يف سيق نب دج يلاخ ينلمح :لاق رباج

 ىلع يل ذخ مع اي» :لاقف . سابعلا همع هعمو « هيي هللا لوسر انيلإ جرخف ءراصنألا

 مكلئسأ ينإ امأ» :لاق .تئش ام كسفنل لسو «كبرل انلس :نوعبسلا هل لاقف .«كلاوخأ

 ام ينوعنمعف ,؟"يسفنل مكلئسأ يذلا امأو ءاًميش هب نوكرشت الو هنودبعتف ,يبرل

 .«ةنجلا» :لاق ؟كلذ انلعف اذإ انل امف :اولاق .«مكلاومأو مكسفنأ هنم نرعنمت

 .(ش) نم تبثأ امو (نإف) : لصألا يف )١(

 . (8017 71 )١/ :باعيتسالا .(7714 )١/ ةباصإلا «(7 517 /١)دسألا (؟)

 . ش نم ةدايز واولا (")

 .(ش) يف تسيل (5)



 . "”[ىليل يبأ نبا ثيدح نم الإ ءرامع ثيدح نم الإ فرعي ال بيرغ] *

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .

 امل :لاق سابع نبا نع .كاحضلا نع «قور يبأ نع ةرامع نب رشب انث .نارمع نب دمحم

 «؟رفصألا ينب "'دلاجم يف لوقت ام . سيق نب دج اي» :لاق .كوبت ةوزغ ُهّلْيَع يبنلا دارأ

 الو يل نَدلا َلوُقَي نم مُهْنمو » : ىلاعت هللا لزنأف «ينتفت الو «سولجلا يف يل نذتا :لاق

 . ةيآلا 4 ينتفت

 «ةرم نب "ريَقُن نب ةدَشْيَح نب ةردنج [84؟]
 هبسن ؛هكردم نب ةعزمخ نب كلام نب ورمع نب هكالا نب ةلياو نب ةنرمع نبا اد

 . ةنشيخ نب ملسم نب بويأ نب مضيهلا نب يلع نب بويأ نع دواد يبأ نب «0[ٌّللادبع]

 «ةنانك نب رضنلا نب كلام ينب نم : ليقو . 2"ةنانك نم ةانم دبع نب ركب نب ثيل ينب ىلوم

 . نيطسلف لهأ يف دعي

 . ةفاصرق ابأ : ىنكي

 انث . "”يضاقلا نيسحلا نب دمحم نيصح وبأ انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح 0١

 نع «ينانكلا ديعس نب ةيطع نب ديزي نب شايع انث «ينالقسعلا ميحرلا دبع نب سنوي
 ةرم نب ريقب نب ةنشيخ نب ةردنج همساو . ةفاصرق ابأ تعمس *[لاق] ءدعجلا نب "دايز

 الو سأبلا موي'' '”انزخت ال مهللا» : وعدي ةكيع هلع هللا لوسر تعمس : لاق . (0ةنرع نبا

 .(ةمايقلا موي انزخت

 .«ةدلاجم» :(ش) يف () .(ش) نم طقاس[ ]نيبام )١(
 . ةباغلا دسأو (ش) نم هتبثأ امو «ريقب : لصألا يف (؟)
 .(؟١501 /1) ةباصإلا ,(7515 )١/ دسألا ,(7328 )١/ باعيتسالا (5)
 .«نبا» :(ش) يف () .(ش) نم ةدايزلا (5)

 . «دعجلا نب ديز# :(ش) ىف (8) .«يعداولا نيصح وبأ» :(ش) يف (0)
 .«ينزختالا :(ش) يف(١٠ .«ةيزغ» :(ش) يف (9)



 . ةفاصرق يبأ نع « ناسح نب ىيحي هأورو

 ابأ تعمس :لاقف . ناسح نب ىيحي نع «راجنغ نب ىسوم نب ىسيع هاور]

 . '"”[ةفاصرق

 انث ] .يسرنلا سابع انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدح 71

 . ح "”[كرابملا نب هللا دبع

 انث « ينامحلا ىيحي انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس هانثدحو

 تيلص :لاق ةنانك ينب نم خيش ينثدح :لاق ناسح نب ىيحي نع ؛ "”كرابملا نب هللا دبع

 .[ب ]١557/ ءاوس هلثم لوقي هتعمسف ٠ هِي يبنلا فلخ

 نب بويأ انث «نادعم نب دمحأ نب دمحم انث « ؟”نايح نب دمحم وبأ انثدح 1١177

 لاق :لاق . ةفاصرق يبأ نع «ةفاصرق يبأ تنب ةزع نع رايس نب دايز انث ءمضيهلا نب يلع

 كلت امو . هللا لوسر اي : ليق «ةيده "هل ىدهأ اريخ دبعب هللا درأ اذإ» : هلي هللا لوسر

 .«لزنملا لهأل رفغ دقو ,"””لحريو هقزرب هب لزني“"”فيضب» :لاق ؟ةيدهلا

 بويأ انث « "”[يربطلا] رزخلا نب دمحم انث « "”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 8 ١

 ةفاصرق يبأ نب ضايع تنب ةزع ينتثدح "7 :لاق] رايس نب دايز انث ء«مضيهلا نب يلع نبا

 دعص «ةالص لك تقو ناك اذإ .ةفاصرق وبأ ناكف «ةفاصرق يبأل اًنبا مورلا رسأ :تلاق

 . مورلا دلب يف وهو هعمسيف «ةالصلا نالف اي ىدانو «نالقسع روس

 ("ىعجتلا سْيوأ نب شيَهج [ه4]
 .رظن هثيدح دانسإ يف ُهَّنْيَع يبنلا ىلع م دق ص

 )١( ةفاصرق ابأ تعمس لاق راجنغ ىسوم نب ىسيع هنع ىورو :(ش) يف ٠

 . يتآلا قيلعتلا رظناو .(ش) نم سيل [ ]1نيبام (؟)
 هللا دبع انث الاق  ينامحلا ىيحي دعب يأ انه لاق مث يسرنلا سابع دعب لوألا دانسإلا لوح» :(ش) يف ()

 . كرابملا نبا

 . «رفعج نب دمحم نب هللا دبع" :(ش) يف قف

 .«ةيده مهل ىدهأ اريخ موقب# :(ش) يف 6

 .«لحريف» :(ش) ىف (0) .20. . فيضا :(ش) يف )١(

 .(508 )١/ ةباصإلا «(774 /1)دسألا (9) .(ش) نم ةدايزلا (8)



 (”بيكشا نب دمحأ نب هللا دبع '”[انث ,ميكح نب ورمع يبأ نع هانثدح] 4

 نب هللا دبع نع «يزورملا نب يدهم نب دمحم انث .مساقلا وبأ زرحم نب مركم انث «ينيدملا
 مدق :لاق . ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع «ريثك يبأ نب ىبحي نع «يعازوألا نع «كرابملا

 اي :اولاقف جحذم نم"””هباحصأ نم رفن يف هَ هللا لوسر ىلع يعخنلا سيوأ نب شيهج
 .رعش (*”[نم] تايبأ هيف ًاليوط '”![اًثيدح] ركذ مث . جحذم نم يح انإ هللا لوسر

 ماصع نب دمحمانث . "”[زرحم نب] مركم '"انث ,يمزلقلا ناسغوبأ هاورو *

 2 دايز نب ورمعو 2”[لاق] «يعازوألا نع « كرابملا نبا نع «دايز نب ورمع انث «يدزألا

 . *”ثيدحلا كورتم «يلاقلاب فرعي

 هت ا

 هازل دبع وبأ ىليقُعلا دارجلا [4 4]

 . اظوفحم ناك نإ هنبا هنع ىور
 نب يلع انث «يراخبلا لهس نب دماح انث ,يرسلا نب لهس نع '' ”هانثدح 06

 هلي يبنلا ثعب :لاق هيبأ نع «دارج نب هللا دبع نع .قدشألا نب ىلعي انث «ليمج نب فيرط
 نويرعشألاو دزألا كتتأ» : هلع يبنلا لاقف اوملسو اومنغف «نويرعشألاو دزألا اهيف ةيرس

 .«نونبجي الو نوُلغي ال مههاوفأ ةبيط مههوجو ةنسح

 . "9[ةيرس هلي هللا لوسر ثعب :لاق هنأ دارج نب هللا دبع هباوصو «مهو وهو]

 .خلإ . . .دمحأ نب هللا دبع نع تثدح :(ش) يف )١(
 .«هموق نم» :(سش) يف (9) .«باكشا» :(ش) يف (5)

 : (ش) نم تبثأ امو لصألا نم طقس [ .] نيب ام (4)
 .«نعا :(ش) يف (7) .(ش) نم ةدايزلا (6)
 .ريخأتو ميدقت (ش) يف (8) .(ش) يف تسيل ةدايزلا (0)
 .«دارج# :(ش) يفو .(519 )١/ ةباصإلا 2( /١)دسألا (9)

 .«خلإ . . .يراخبلا يرسلا نب لهس دنع هثيدح» :(ش) يف( ١0

 . . .دارج نب هللا دبع هباوصو مهوو لهس ىوراذك :(ش) يف )١١(



 7"2'سبع نب دارجلا [048]

 . ةرصبلا بارعأ يف دعي ىسيع : ليقو م

 محازم تنب ةرق ينتثدح :لاق ةلبج نب نمحرلا دبع انث 0[. . .] انثدح_ ١/١75

 هللا لوسراي :انلق :لاق سبع وأ ىسيع نب دارجلا اهيبأ نع «ىسيع مأ نم انعمس :تلاق

 . ثيدحلا ركذ مث ؟انباكر بذعن نأ انل فيكف «عبتت اًباكر انل نإ

00000 

 "”يِبَهجلا شْحَج [ 3

 انث « هللا دبع نب دمحم انث ءدمحأ نب دمحم نب دمحم رفعج وبأ انثدح 7

 «قاحسإ نب دمحم نع «يبراحملا انث ءيرسلا نب دانه انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم

 :تلق :لاق هيبأ نع « ينهجلا شحج نب هللا دبع نع «ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم نع

 ينصأف ءدجسملا اذه يف اهلزنأ ةليلب ينرمف ءاهيف يلصأ اهلزنأ ةيداب يل نإ هللا لوسر اي
 تعش نإو , دعب لصف تعش نإف ,نيرشعو ثالث ةليل لزنا» : هِي هللا لوسر لاقف . هيف

 .(عدف

 ك0

 0 ؛اهللا دبع وبأ رْههج [54]

 :«يركسعلا ميهاربإ نب ثراولا دبع ةديبع وبأ انث ء.دمحأ نب ناميلس انثدح .-4

 نامثع انث .يسودسلا رمع [أ ]١547/ نب نسحلا انث «يرقنملا دالخ نب ىيحي نب ايركز انث

 تأرق :لاق رهج هيبأ نع .رهج نب هللا دبع نع ؛يرهزلا نع « ”يندملا نمحرلا دبع نبا

 )١( الأسد١١/  *59ةباصإلا )١/ 579(.

 ."خلإ . . . ةلبج نب ورمع نب نمحرلا دبع دنع هثيدح» :(ش) يفو لصألا يف ضايب [ ]نيب ام (7)
 .(751/ /1) ةباصإلا 355 /١1>دسألا (")

 .« هللا ديبع وبأ ١ :(ش) ىف (4)
 ,(504 3761 )١/ ةباصإلا ي*كال /١)دسألا 2(

 )١( /؟) يناربطلا يف ال قفاوم وهو (ش) نم تبثأ امو «ينيدملا» : لصألا يف 584(.



 .(«ينعمست الو .كبر عمسأ رهج ايد :لاق فرصنا املف « هلَْع يبنلا فلخ

 ©7[يسودسلا ورمع نب نسحلا :لاقو . هلثم ةديبع وبأ انث «قاحسإ نب دمحأ هانثدح]

 د

 '”ينانكلا سيق نب عيبرلا نب قِحاَسُم نب ةَماَثَج [
 انث ءيريحبلا دمحم نب رمعانث « "”[ورمع يبأ نب دمحم نع هانثدح] 4

 قلاخلا دبع نع ؛ملسأ وبأ ينيعرلا دلخم نب دمحم انث «يميمتلا دحاولا دبع نب دمحأ

 ةماثج :هل لاقي ناكو «لقره ىلإ رمع لوسر ينانكلا نع ؛بويأ نب ىيحي نع ءيصمحلا
 يتحت اذإف «يتحت ام ردأ ملف تسلج :لاق ينانكلا سيق نب *”عيبر نب قحاسم نبا

 يذلا اذه نع تلزن مل : يل لاقف .كحضف هنع تلزن هتيأر املف «بهذ نم يسرك

 . اذه لثم نع ىهني هلم هللا لوسر تعمس ينإ : تلقف ؟هب كانمركأ

 ه6 6 3 ٍٍ

 يراصنألا غدنج [549]

 نع «ثراحلا نب هللا دبعل نبا نع] تباث نع .ةملس نب دامح هثيدح ىور 0

 , 29[ هيبأ

 نب لهس نب نسحلا ىلع وبأ ينثدح :لاق ملس نب رمع نب دمحم انثدح

 نع «ةملس نب دامح انث ءمدآ انث «يركسعلا ناجرهملا نب كلملا دبع انث .يركسلا ديعس

 تعمس :لاق يراصنألا عدنج نع «هيبأ نع «لفون نب ثراحلا نب هللا دبعل نبا نع «تباث

 .(ش) نم طقس[ ]نيبام )١(
 .(777 /1) ةباصإلا “76 /١)دسألا (؟)

 .«خلإ . . .يريحبلا دمحم نب رمع نع تثدح» :اهيفو ش يف سيل[ ]نيب ام (©)

 .«ةعيبر نبا» :(ش) يف (5)

 .«يردأ امف» :(ش) يف (0)
 . 0987 )١/ :باعيتسالا «(177 /6) ديناسملا عماج «(767 )١/ ةباصإلا 4 /١)دسألا (3)
 .(ش) نم طقس[ 1نيبام (0)



 .«رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم» :لوقي هلع هللا لوسر

 ةرمض نب عدنج نأ طيسق نب ديزي نع «قاحسإ نب دمحم نع .ةملس نب دامح ىور

 . ُهلْلَو ىبنلا ىتأ : ىعدنجلا

 نب هللا دبع نع بئاسلا نب ءاطع نع دقرف نب رمع نع ماطسب نب "”ىيحي هاورو *

 . "”[هفطليو هبرقي] ُهْلِيَع ىبنلا ناك ىعدنجلا "”عدنج نأ ثراحلا

 ني ا

 «!فوع نبةرمج[ ] ٠

 . ةرمج نب ديزي هنبا دنع هثيدح «نيطسلف لهأ ىف هدادع .ديزي ابأ ىنكي ه

 ساهو ىنثدح « ريغ نب قيقح انث «لهس نب ىسوم انث « [ مسح ] انثدح ١

 نب ديزي] هدج نع هيبأ نع ثدحي يبأ تعمس ةرمج نب ديزي نب مشاه نب قالع نبا

 لوسر اعيابف ءثيرح هوخأو وه هي يبنلا ىلإ فوع نب ةرمج يبأ ىتأ :لاق "'[ةرمج
 . ةكربلاب هيف اعدو ءهردص حسمف هاعد هيي هللا لوسر نإو « هلع هللا

 د 2 د

 "7 2يرذعلا نامعنلا نب ةرمج [ ه١ ]

 نب دمحأ انث «ليعامسإ نب ةيومحم نب نابح انث «نالع نب نسحلا انثدح

 نب ةرمج عمس «ىولبلا ةيارم يبأ نع يموزخملا نوميم نب بيعش انث «يدقاولا انث «ليلخلا

 . «ىبحي ىرو) :(ش) يف )01(

 . 55 )١/ دسألا يف امك باوصلا وه تبثأ امو فيحصت وهو «اجيرج» :(ش)و لصألا يف (؟)

 .(ش) يف تسيل ()
 ١١١(. /5) ديناسملا عماج «(7147 )١/ ةباصإلا «(749 /١)دسألا (4)

 نب مشاه نب قالع نب ساهو هدالوأ دنع هثيدح» :(ش) يفو لصألا يف ضايب [ ]نيبام (6)

 .«خلإ. . .ديزي

 . [لداع] جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو ,يودعلا ىلإ (ش)و لصألا يف تفحصت (5)
 .(7 57 )١/ ةباصإلا ,.(5158 /١)دسألا ,(779 )١/ باعيتسالا (1)



 ةباحصلا ةفرعم "0

 . مدلاو رعشلا نفدب هيي هللا لوسر رمأ :لوقي ةبحص هل تناكو « ''”يرذعلا نامعنلا
2: 0 

 ويكح دلاو '"هدخَج (0017]

 . هنبا هنع ىور

 نب رصن انث .فلخ نب دمحأ نب قاحسإ انث «يرسلا نب لهس نع هانثدح]

 نب ميكح نع «نوميم نب مثيهلا نع ءيرصنلا ةريغملا انث ءراجنغ ىسيع انث ''[ نيسحلا

 . ةبحص هل تناكو «هيبأ نع ءهارأ "'مدحج

 لكاوو هلعن فصخو ,هصيمق عقرو ,هتاش بلح نم» : هني هللا لوسر لاق :لاق
 .«ربكلا نم ئرب دقف .هقوس نم لمحو .همداخ

 نب دمحم نب ميهاربإ انث :لاق شنح نب نوراه نب دمحأ انثو : لهس لاق] 14

 .[ب ]١47/ "*[هلثم ىسيع انث « يبأ ينثدح .نيسحلا

 د6 ع

 ©ةلاَضُف نب مدَحَج [ 50 ]

 . *[هدالوأ هنع ىور] .اًباتك هل بتكو « "”هسأر حسمف « هَل يبنلا ىتأ

 نع «ينهجلا ةعافر نب ورمع نع «ةملس نب رضنلا انث « "”[. . .] انثدح

 : مدحج هدذج نع ءهيبأ نع «يبأ ينثدح «ينهجلا مدحج نب هللا دبع نب ورمع نب دمحم

 )١( جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو ««يودعلا» ىلإ (ش)و لصألا يف تفحصت .
 جيرختلا رداصمو (ش) نم تبثأ امو «ةمجعملا لاذلاب (مفذحج) : لصألا يف (؟) .

 ( الأسد)7"57 /1١(« ةباصإلا )١/ .(؟؟10/

 .«خلإ . . .ةريغملا نع راجنغ ىسوم نب ىسيع دنع هثيدحلا : (ش) يف (4)

 .(ش) نم طقس[ 1نيبام (0)
 .(؟11 )١/ ةباصإلا «(549 /) ديناسملا عماج 207757 )١/ دسألا (1)

 . (ش) نم طقس : هسأر حسمف (0)
 . (ش) نم ةدايزلا (8)

 .«خلإ . . .ةملس نب رضنلا دنع هثيدح# (ش) يفو لصألا يف ضايب (9)



 ركذف] ءاًباتك هل بتكو ؛«مدحج يف هللا كراب» :لاقو .هسأر حسمف « هّليَم يبنلا ىنأ هنأ

 ©)[هلوطب ثيدحلا

 ع د د

 '”يغيللا هللا دبع نب ةَحّيَلُج [34]

 . فئاطلا موي دهشتسا 0

 انث «ينارحلا بيعش وبأ انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم "!يلع وبأ انثدح

 نم دهشتسا نم ةيمست يف «قاحسإ نب دمحم نع.“ ةملس نب دمحم انث «يليفنلا رفعج وبأ

 نب بشان نب براحم نب هللا دبع نب ةحيلج ؛ ثيل نب دعس ينب نم «فئاطلا موي نيملسملا

 . ثيل نب دعس

 د دع

 سيق نب هاجهَج [666]

 هثيدح «ةنسب نامثع لتق دعب تام «نييندملا يف هدادع «يرافغلا ديعس نبا : ليقو

 .راسي نب ءاطع دنع

 ءركب وبأ انث «يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ انث ءرفعج نب دمحم ركب وبأ انثدح 37737

 هاجهج نع ءراسي نب ءاطع نع «رغألا ديبع انث «ةديبع نب ىسوم انث «بابحلا نب ديز انث
 «برغملا هي هللا لوسر عم اورضحف «مالسإلا نوديري هموق نم رفن يف مدق هنأ : يرافغلا

 ريغو يريغ دجسملا يف قبي ملف .؛هسيلج ديب مكنم لجر لك ذخأي» :لاق .ملس نأ املف

 هلي هللا لوسر يب بهذف ءدحأ يلع مدقيال «ًاليوط اًميظع تنكو . 7 هيي هللا لوسر

 تيتأ مث اهيلع تيتأف «زنعأ ةعبس يل بلح ىتح ءاهيلع تيتأف اًرنع يل بلحف «هلزنم ىلإ
 .ةليللا هذه هللا لوسر عاجأ نم هللا عاجأ : نميأ مأ تلاقف .اهيلع تيتأف «ةمرب عينصب

 .(ش) يف سيلآأ 1]نيبام )١(

 .(751 )١/ : باعيتسالا «(؟ 57 )١/ ةباصإلا «(١3548/1)دسألا (؟)

 .(ش) نم طقس :(يلع وبأ) (*)

 .(؟67 )١/ ةباصإلا 75-3756 )١/ دسألا ل(“ )١/ باعيتسالا (5)

 . «يريغو - هني هللا لوسر ريغ قبي ملف» :(77/4 /7)- ريبكلا مجعملا يف-يناربطلا ةياور يف عقو (0)



 .«هّللا ىلع انقزرو :هقزر لكأ ,نميأ مأ اي هم» : لاق

 لاقف . هيلإ ىتأ امب ربخي لجرلا لعجنف «هباحصأو وه عمتجاو ءاودغو "”اوحبصأو

 عم اولصف ءاهيلع تيتأف «ةمرب عينصو اهيلع تيتأف «زنعأ ةعبس يل تبلخ :هاجهج
 دجسملا يف قبي ملف «هسيلج ديب مكنم لجر لك ذخأيل» :لاقف . برغملا هَ هللا لوسر

 تييورو ''”تبرشف اًزنع بلحف «هلزنم ىلإ يب بهذف ,يريغو هلع هللا لوسر ريغ

 :ةليللا نمؤم يعم يف لكأ هنإ ىلب» :لاق ؟انفيض اذه سيلأ :نميأ مأ تلاقف .تعبشو
 يف لكأي نمؤملاو ,ءاعمأ ةعبس يف لكأي رفاكلا نإ . ””رفاكلا يعم يف كلذ لبق لكأو

 .(دحاو ّىعم

 . بابحلا نب ديز نع سانلا هاور *

 اًعيمج نامثع '*” [يبأ] نب زيزعلا دبعو «بابحلا نب ديز نع ديمح نب دمحم هاورو

 . ”![ةديبع نب] ىسوم نع

 د دع

 '"ارادج [هه5]

 . ةرجش نب ديزي هنع ىور 0

 ديمحلا دبع نب دعس انث «بدؤملا سابعلا نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 8

 .ح يراصنألا

 يورهلا ىسوم وبأ انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 «يراصنألا نمحرلا دبع نب مساقلا ينثدح «يراصنألا لضفلا نب سابعلا انثدح :الاق

 : لاق هلي هللا لوسر باحصأ نم لجر .رادج نع «ةرجسش نب ديزي نع «يرهزلا نع
 سانلا اهيأ» : لاق مث . هيلع ىنثأو هللا دمحف ماقف ءانودع انيقلف هيَ هللا لوسر عم انوزغ

 .«خلإ . . . عمتجاف ءاودغف اوحبصأف» :يناربطلا ةياور يف عقو )١(
 .«رفاك يعم» :(ش) يف () .يناربطلا ةياور يف تسيل (؟)
 . لصألا يف تسيل (ش) نم ةدايز (6) .(ش) نم تطقس (:)
 .(978 )١/ ةباصإلا «(*937 83975 /1) دسألا 2(” )١/ باعيتسالا (5)



 مكودع متيقل اذإف ءاهيف ام لاحرلا يفو ءرمحأو رفصأو رضخأ نيب متحبصأ دق مكنإ

 ,نيعلا روحا نم ناتنث هيلإ تردتبا الإ هللا ليبس يف لمحي دحأ سيل ""'هنإف ءامدُق اًمدُقف

 رابغلا ناحسمتو «بنذ لك هنع هللا رفكي همد نم "”عقت ةرطق لوأ نإف دهشتسا اذإف

 .«امكل انآ "”دق : لوقيو .كل انآ دق :نالوقت ههجو نع

 نب سابعلا انث ءورمع نب ليعامسإ انث ءريصن نب دمحم انث « يبأ انثدح] 4
 1 (4)[ لغم | هلا

 «برغملاو رصم حتف اودهش مهنأ «يرصملا ىلعألا دبع نب ديعس وبأ مهركذ نممو #

 ديعس يبأ ىلع مهركذب لاحأو «نيرخأتملا ضعب مهركذو «ركذالو ةياور هل فرعيالو

 0[ ىلعألا دبع نبا]

 0 تو ِ

 ©يوُلَبلا ةرارز نب ةرابج [ 07]
 «ىقتعلا ”ةرْبَس نب ةرذجو [00]

 ("!يدارملا ريدن نب عيدُجو [ هه8)]

 دبع نب ذيعس يبأ نع '''”يكاحلا مهركذ ءالؤه لك .همدخو هيو يبنلا بحص 0

 .[أ/55١]دهاوشلاو تاياورلا نود نم يماسألا ىلع ًارصتقم «ىلعألا

 .(ش) نم تطقس )١(
 . (ش) نم وهو قايسلل بسانملا باوصلا وه تبثأ امو «عقي» : لصألا يف (؟)

 . ش نم طقس[ 1نيبام (5) .(ش) نم تطقس (دق) (")
 .(ش) نم طقس (0)

 )5( ةباصإلا )١/ 57١(.« ةباغلا دسأ )١/.7307(« :باعيتسالا )١/ 837 7(.

 ,(7؟74 )١/ ةباغلا دسأ ىف امك تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «ديعسا ىلإ تفرح (ش) يف (0
 )١/ 7759(. ١ ةباصإلاو

 . (73748 )١/ ةباغلا دسأ «(7579 )1١/ ةباصإلا (8)

 . (”91/ )١1/ ةباغلا دسأ «(779 )١/ ةباصإلا (9)

 .؟مكاحلا» :(ش) يف(١)



 ءاحلا باب

 (”بلاط يبأ نب يلع نب نسحلاا 1

 لهأ بابش ديس ؛دمحم وبأ «مشاه نب بلطملا دبع نب بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا
 ءطابسألا نم طبسو «ةمألا نيب "''[هب] حلصملا ديّسلاو هلقَع هللا لوسر ةناحيرو «ةنجلا

 لهأ فيلحو ىدهلا ليلس «هبيبحو هلي هللا لوسر هيبش « "”[انسح] هَ ىبنلا هامس

 يف ”هتختي «داوسلاب بضخي ناك ءءاسنلا ةديس نباو «ءاسكلا لهأ '*””سماخو «ىقتلا

 نيسمخو نامث نباوهو يفوتو © نيتنس :ليقو . ةنسب لدحأ دعب دلو «ةمج (0هلو هراسي

 وهو هيلع ىلصف « صاعلا نب ديعس '"![نب] نيسحلا مدقف « ةنيدملاب نيسمخو نامث ةنس «ةنس

 جح «نيعبرأو عست : ليقو .نيعبرأو عبرأ :ليقو .نيعبرأو نامث ةنس :ليقو .ريمأ اهب

 .نيترم هلام نم جرخو ,"”تارم ثالث لجو زع هبر هلام مساقو ءايشام ةجح نيرشع

 وبأ ةملس نب قيقشو «ةلفغ نب ديوسو «يبعشلاو «ةريره وبأو «ةشئاع هنع "”ىور

 نب ةيواعمو «ةتابن نب عبصألاو «ةبحجن نب بيسملاو «هنبا نسحلاو « مري نب ةريبهو « لئاو

 و -

 ريمعو .ءاروحلا وبأو .نومأم نب ريمعو « نيريس نب دمحمو «راسي نب قاحسإو 2« جيدح

 . نيرخآ ىف ةليمج وبأو «قاحسإ نبا

 «ينوكسلا مامه وبأ انث «قاحسإ نب دمحم انث  ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح

 هدهشف «مشاه ينب نم مالغ يفوت :لاق يبعشلا نع «ثعشأ نع ءرهسم نب يلع انث

 ٠١(. /؟)ةباغلا دسأ «(378 )١/ ةباصإلا ٠١(« /؟)دسألا «(575 )١/ باعيتسالا )١(

 .(ش) يف تسيل (0)

 .(ش) نم ةدايزلا (9)

 ٠١(. /؟) ةباغلا دسأ اذكو (ش) نم تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو ««عبارو» : لصألا يف 2

 .؟متختيوا :(ش) يف (0)

 . لصألا نم ةطقاس واولا ()
 . ؟رارم ثالثا :(ش) يف (0)

 .؟تور» :(ش) يف كل



 .دمحم ابأ اي : لجر هل لاقف . هنع هللا ىضر ىلع نب نسحلا

 انث .ميعن وبأ انث «يبرحلا نسحلا نب,قاحسإ انث «كلام نب ركب وبأ انثدح. 0١

 : هَ هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع «يبأ ينثدح ءمعُت يبأ نب نمحرلا دبع

 . ؟ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو نسحلا»

 . ديعس يبأ نع «هيبأ نع معن يبأ نب نمحرلا دبع نب مكحلا نع ؛ميعن وبأ هاور *

 0 0. 4 . .ء
 يبأنع ٠ معن يبأ نب نمحرلا دبع نع «هبنادرم نب ديزي نع «ميعن وبأ هاورو *

 نع «معن يبأ نب نمحرلا دبع نع «"؟[هبنادرم نب ديزيو] «دايز يبأ نب ديزي هاورو *

 ْ . "7[يردخلا] ديعس يبأ

 . "”[يردخلا] ديعس يبأ نع ءراسي نب ءاطع نع «ميلس نب ناوفص هاورو *

 . "”[يردخلا] ديعس يبأ نع ؛ةيطع نع «شمعألا هاورو *

 انث .يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «بتاكلا هللا دبع نب دمحم انثدح 5

 بيبح '' [نع]و «فاحجلا يبأ نع «نايفس نع «دمحم نب فيس انث ءروصنم نب روهمج
 نسحلا» :لوقي هّللَع هللا لوسر تعمس ةريره يبأ نع /”[مزانح يبأ نع] .تباث يبأ نبا

 . «ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو

 نب بيبح نع ؛نايفس نع دمحم نب فيس نع «ينادمهلا ديبع نب دمحم هاورو *

 . '*”[هلثم هلل يبنلا نع] «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «تباث يبأ
 رمع وبأو «لاهنم نب جاجح انث ءيشكلا ملسم وبأ انث « يباطخلا قوراف انثدح ١741

 . (5511) يناربطلا دنع هدنسب ثيدحلاو ءأطخ وهو «رمعي# (ش) يف )١(

 .(ش) نم ةطقاس (؟)
 .(ش) نم تبثأ امو (و) لصألا يف (*)
 .(ش) نم ةطقاس (4)
 .(ش) يف سيل[ 1نيبام (5)



 ةفرعم 1 505

 يبأ نبا نع «بوقعي يبأ نب هللا دبع نب دمحم ينربخأ «نوميم نب يدهم انث :الاق ريرضلا
 نم ياتناحير امه» :لوقي هيَ هللا لوسر تعمس :لاقف رمع نبا دنع تنك :لاق معن

 . نيسحلاو نسحلا ينعي  «ايندلا

 انث , "'"يديمحلا انث ءىسوم نب رشب انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 4

 هلع هللا لوسر تيأر :لوقي ةركب انأ تعمس : نسحلا نع «ىسوم ونأ ليئارسإ '"'انث «نايفس

 وهو «ةرم هيلإو «ةرم سانلا ىلإ تفتلي وهو «هبنج ىلإ هعم يلع نب نسحلاو «ربنملا ىلع
 . ؟9«نيملسملا نم نينئف نيب هب حلصي نأ هللا لعلو ديس اذه يبا نإ» :لوقي

 (؟”ينثدح «حلاص نب هللا دبع انث «لهس نب ركب انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 6

 :لاقف هَ يبنلا عم انك :لاق ةرم نب ىلعي نع ءدعس نب دشار نع «حلاص نب ةيواعم

 . «طابسألا نم ناطبس نيسحلاو نسحلا»

 وبأ يدج انث ءنيصح يبأ نب دمحأ نب ميهاربإ ''”[مساقلا وبأ] انئدح 57

 «ريمع نب رمع نع «رشبم نب يلع نع «ليضف نب دمحم انث «درص نب رارض انث ؛نيصح
 اهبرض نيح ةمطاف رضح نميف تنك :تلاق ''”حرشم تنب ةدوس نع «زوريف نب ةورع نع

 تدلو (؟”[دق] :تلق «؟تلعف ام» :لاقف هْللَع يبنلا ىتأف .تعضوف :تلاق . ضاخملا

 هنع ىقلأف «هب هتيتأف .«(هب ينيتئا» :لاقف .ءارفص ةقرخ يف '"'هتففلو هتررسو ءامالغ

 :لاقف يلع ءاجف ؛هقيرب هابلأو «هيف يف لفتو *”[ءاضيب] ةقرخ يف هفلو ؛ءارفصلا ةقرخلا
 هدعبو ,نسح هنكلو ءال» :لاق .هللا لوسر اي ارفعج هتيمس :لاقف 2؟ يلع اي هتيمس ام»

 .[ب ]١55/ (ريخلا نسح وبأ تنأو ,نيسح

 .(ش) نم تبثأ امو «ديمحلا : لصألا يف )١(
 .«ليئارسا نع) :(ش) يف (؟)
 . «نينمؤملا نم» (ش) يف (*)

 .«انث8:(ش) يف (4)

 .(ش) نم طقاس[ 1نيبام (0)

 .«حرشم ةنبا» : (س) يفو .. (حرسم) يناربطلا دنعو خسنلا يف اذك )00
 . «هتيفلو» (ش) يف (0)
 . (ش) نم ةدايزلا (6)



 :لاق ؟هلي هللا لوسر تيأر :ةفيحج يبأل تلق :لاق دلاخ ىبأ نب ليعامسإ انث «ةسانك

 . ههبشي يلع نب نسحلا ناكو معن

 . ليعامسإ نع سانلاو «ةبعش هاور *

 نع «قازرلا دبع نع «ميهاربإ نب قاحسإ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 4

 . ''![يلع نب] نسحلا هّلَِي هللا لوسرب مههبشأ ناك :لاق سنأ نع «يرهزلا نع «رمعم

 . ح بوقعي نب فسوي انث «ماصع نب دمحأ انث «دبعم نب رفعج نب دمحأ انثدح 4

 انث :لاق ةفيلخ نب ةذوه انث «زازخلا يلع نب دمحأ انث «دالخ نب ركب وبأ انثدحو

 انأ هلل يبنلا ينذخأ :لاق ديز نب ةماسأ نع .يدهنلا نامثع يبأ نع «يميتلا ناميلس

 .«امهبحأف ءامهبحأ ينإ مهللا» :لاقف . يلع نب نسحلاو

 انث «بيرك وبأ انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 9

 نأ :هيبأ نع ءدمحم نب '''رفعج نع «ءاجر نب ليعامسإ نب دمحم نع .؛ماشه نب ةيواعم
 .داوسلاب بضخي ناك يلع نب نسحلا

 «ىيحي نب ديعس انث «قاحسإ ني دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 0١.١

 نسحلا تبضخ :تلاق ةحلط تنب قاحسإ مأ نع «قاحسإ نب ةيواعم نع يبأ ينثدح

 . نيسحلا اهيلع فلخ مث نسحلا دنع تناكو «داوسلاب اعيمج نيسحلاو

 نب نعم انث «دمحأ يبأ نب رهاط انث ,يمرضحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 متختي نسحلا ناك :لاق هيبأ نع ؛«"””[دمحم نب] رفعج نع «لالب نب ناميلس نع ىسيع

 . هراسي يف

 «يفقثلا سابعلا وبأ انث :لاق ''”يروباسينلا دمحم نب دمحأ دماح وبأ انثدح ١701

 .(ش) نم تطقس )١(
 . (ش) نم تبثأ ام باوصلاو أطخ وهو «رفجي» ىلإ لصألا يف تفحص (؟)
 .(ش) نم ةدايزلا (9)

 .«يروباسينلا دماح وبأ» :(ش) يف (5)



 ةباحصلا ةفرعم 604

 هلو يلع نب نسحلا تيأر :لاق .يدسلا نع .دايز نب بلطملا انث ءعيكو نب نايفس انث
 ىلا
 . ةمح

 ثراولا دبع انث ءيمرضحلا '''[هللا دبع نب دمحم انث «] دمحأ نب ناميلس انثدح 5

 عاجش ينثدح .ذئاع وبأ بستحم انث «يبأ ينثدح « ''”[ثراولا دبع نب] دمصلا دبع نبا

 . هيبكنم هرعش برضي يلع نب نسحلا ىأر هنأ : نمحرلا دبع نبا
 انث ءثعشألا وبأ انث ءقاحسإ نب دمحم انث « ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 0

 :٠ دحأ دعب "”اًنسح ةمطاف تدلو :لاق ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس انث «ءالعلا نب ريهز

 هتدلوف .فصنو رهشأ ةتسو ناتنس هلق يبنلا مدقم نيبو دحأ ةعقو نيب ناكو «نيتنسب

 . خيراتلا نم فصنو رهشأ ةعبسو نينس عبرأل

 «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث : '''[لاق] دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح 7 ١

 يبأ نب دعس يفوت :لاق صفح نب ركب يبأ نع «ةبعش نع ءريكب يبأ نب ىبحي انث «يبأ انث
 . نينس رشع ةيواعم ةرامإ نم ىضم ام دعب مايأ يف يلع نب نسحلاو ءصاقو

 قاحسإ نب دمحم انث «لضفلا نب دمحم نب دمحأ ''””[دماح وبأ] انثدح 17

 يبأ نع املاس ينعي ةصفح يبأ نبا نع نايفس '”انث ,حابصلا نب دمحم انث « "”[جارسلا]

 مدقت : ةنيدملا ريمأ وهو صاعلا نب ديعسل نيسحلا لاق يلع نب نسحلا تام امل :لاق مزاح

 . تمدقت ام ةّسلا اهنأ الولف

 :لاق يلع نب ورمع انث «نيسحلا نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح

 «نيعبرأو عست ةنس «لوألا عيبر يف هدبك عضوف ءمسلا يقس دقو يلع نب نسحلا تام

 .دمحم ابأ ىنكي ناكو ,ةمسولاب بضخي ناكو «ةنس '"”نيعبرأو عبس نبا ذئموي وهو

 .ش نم طقس[ 1نيبام )١(
 .(ش) يف تسيل (؟)
 .«نسحلا» :(ش) يف (9)

 .(ش) نم تطقس (4)
 . (ش) نم ةدايزلا (6)
 . «انربخأ١ :(ش) يف يفز

 .«نيعبرأو عبرأ» :(ش) يف (0



 انث «ةفيلخ وبأ انث :الاق دمحأ نب دمحم دمحأ وبأو «دمحأ نب ناميلس انثدح 489

 ("'هللا ديبع انث «قاحسإ نب دمحم انث ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدحو «ينيدملا نب يلع

 تدهش :لاق يبعشلا نع «دلاجم نع «ةنييع نب نايفس انث :لاق "”[ةمادق وبأ] ديعس نبا
 ربخأو «ملكتف مقف اذ ناك ذإ : ةيواعم هل لاقف (ةليخنلاب ةيواعم هحلاص نيح يلع نب نسحلا

 يذلا "[رمألا] اذهب سانلا ربخأو نايفس لاق امبرو «يل رمألا اذه تملس دق كنأ سانلا

 مث . عمسأ انأو : يبعشلا لاق . هيلع ىنثأو هللا دمحف «ربنملا ىلع بطخف ماقف «يل هتكرت

 يذلا رمألا اذه نإو ءروجفلا قمحلا قمحأ نإو «ىقتلا سيكلا نسيكأ نإف «دعب امأ :لاق

 نقحو ةمألا هذه حالص ةدارإ ةيواعمل هتكرت يل اًقح ناك امإ «ةيواعمو انأ هيف تفلتخا

 مكل ةنتف هلعل يردأ نإو كلذ تلعفف «ينم هب قحأ ناك ئرمال اًمح نوكي وأ ,مهئامد

 1 . نيح ىلإ عاتمو

 انث ءورمع نب ليعامسإ انث «ريصن نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح.

 ينإ :يلع نب نسحلا لاق :لاق يلع نب دمحم نع .مساقلا نع « لضفلا نب سابعلا

 ةنيدملا نم ةرم نيرشع ىشمف «هتيب ىلإ شمأ ملو هاقلأ نأ - لجو زع- يبر نم ييحتسأل

 . هيلجر ىلع

 نب ريبزلا انث .يسوطلا يلع نب نسحلا انث :لاق نايح نب دمحم وبأ انثدح أ 0١

 ملام نم يلع نب نسدملا جرخ : لاق ناعدج نب ديز نب يلع نع ركذ : لاق يمع انث «راكب

 ًالعن يطعيل ناك نإ ىتح «2؟”تارم ثالث هلام ىلاعت- هللا مساقو «[أ/551١ نيترم

 . مخ كسهو اًمخ يطعيو ءًالعن كسيو

 :دنسأ امو ©

 انث «لاسعلا حضاو نب قاحسإ نب دمحأ انث .دمحأ نب ناميلس انئدح. ب0

 نب ديرب نع قاحسإ يبأ نع ةبقع نب ىسوم نع رفعج نب دمحم انث «ميرم يبأ نب ديعس
 يف لوقأ نأ هلي هللا لوسر ينملع : :لاق يلع نب نسحلا نع ءاروحلا يبأ نع ميرم يبأ

 كرابو ,تيلوت نميف ينلوتو «,تيفاع نميف ينفاعو ,تيده نميف يندها مهللا» :رتولا

 )١( «ديعس نب هللا دبع» :(ش) يف .
 )( (ش) نم ةدايزلا .

 .(ش) نم طقس ()

 . ؟رارم» :(ش) يف (5)



 نم لذي ال هنإ ,كيلع ىضقي الو يضقت كنإ ,تيضق ام رش ينقو ,تيطعأ اميف يل

 .«تيلاعتو تكرابت ,تيداع نم زعي الو .تيلاو

 انث« (17[برح] نب بلاغ نب دمحم انث «نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح 5

 . "”[ح قاحسإ يبأ نع] «تايزلا ةزمح انث «نامعنلا نب دمصلا دبع

 انث ءناورم نب مكحلا انث ''”[ ءيشكلا] ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدحو

 انث ءقوزرم نب ورمع انث « ©7[يشكلا] ملسم وبأ انث « ''”[يباطخلا] قوراف انثدحو

 . 7” قاحسإ يبأ نع] ءريهز

 « كيرش انث « ىنامحلا ىيحي انث «نيصح وبأ انث «ورمع نب دمحم نب رفعج انثدحو

 . ("”[ح قاحسإ يبأ نع] «شايع نب ركب وبأو «صوحألا وبأو

 انث «ءارفلا حلاص وبأ انث « "”[يناربطلا] دئرم نب مشاه انث «دمحأ نب ناميلس انثدحو

 1 :لاق يلع نب نسحلا نع «ءاروحلا يبأ

 يندها مهللا» :رتولا ("”[تونق] يف لوقأ نأ هِْلَع هللا لوسر يبأ وأ يدج ينملع

 تيطعأ اميف ىل كرابو ,تيلوت نميف ينلوتو ,تيفاع نميف ينفاعو .تيده نميف
 انبر تكرابت .تيلاو نم لذي ال هنإ .كيلع ىضقُي الو يضقت كنإ .,تيضق ام رش يئقو

 .«تيلاعتو

 «ةرامع نب نسحلاو « يعخنلا هللا ديبع نب نسحلاو 2 "ةبعش هاورو « ةزمح '*”ظفل #

 .(ش) يف تسيل )١(
 . (ش) نم ةدايزلا قفز

 يبأ نع مهلك اولاق» : وق اًرخؤم هركذو ليوحتلا غيص يف «قاحسإ يبأد ركذي مل (ش) يف )0
 .«خلإا.. .قاحسإ

 .(ش) نم ةدايزلا (")
 .«تايزلا ةزمحل ظفللاو» :(ش) يف (5)

 . «ديعسلا :(ش) يف (0)



 . هلثم نسحلا نع «.ةشئاعو «ةريره وبأ هاورو *

 هللا ديبع انث «ثراحلا نب ناميلس نب دمحم انث «رثوك نب نسحلا نب دمحم انثدح 77

 نب نسحلا نأ ميري نب ةريبه نع «قاحسإ يبأ نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث « ىسوم نبأ

 هقبسي مل لجر سمألاب مكقراف دقل :لاقف "”[يلع يفوت نيح] سانلا "”بطخو ماق يلع

 ىتح دتري ال «ةيارلا هيطعيف «هثعبي هيَ هللا لوسر ناك «نورخآلا هكردي الو «نولوألا

 الإ .ءاضيب الو ءارفص كرتام «هراسي نع ليئاكيمو «هنيمب نع ليربج هيلع هللا حتفي

 . امداخ اهب: يرتشي نأدارأ «هئاطع '*”نم تلضف مهرد ةئامعبس

 «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث .دلخم نب ىلع نب دمحأ نب دمحم انثدح - 46

 نع «قاحسإ يبأ نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع « ىلعي نب ىيحي اني ءهدرص نب رارض انث

 . ةيارلا هاطعأ الإ *”[طق] اًيلع ثعب ام هي هللا لوسر نأ : يلع نب نسحلا نع ميري نب ةريبه

 نب ديزو «نارمع يبأ نب ةقدصو «كيرشو ءءاطع نب ديزي «قاحسإ يبأ نع هاور *

 . (”نيرخآ يف سباع نب يلعو .حلجألاو «يروثلاو «ةسينأ يبأ

 فت عل

 ("” ””بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا هللا دبع وبأ [(6513)]

 بابش ديس دلو نيح هنذأ يف هلع هللا لوسر نَّذأ «ههيبشو هلو هللا لوسر ةناحير ت

 وذ همعو «ضوحلا نع دئازلا هوبأ ءءاسنلا ةديس نباو ءءاسكلا لهأ سماخ ء«ةنجلا لهأ

 )١( يناربطلا :رظناو «تبثأ ام باوصلاو «ديزي» :(ش) يف 71/ /7[.
 ) )5.«بطخف» :(ش) يف ١

 . لصألا يف تسيل (ش) نم ةدايز (©)
 .«نعا»:(ش) يف (5)
 .(ش) نم طقس[ ]نيبام (0)
 .ةاورلا ءالؤه ركذ يف ريخأتو ميدقت (ش) يف (7)
 . مسالا دعب ةينكلا ترخأت (ش) يف (0)

 )8( باعيتسالا )١/ 557(« /؟)دسألا ١8(« ةباصإلاو )١/ 735( .



 ةباحصلا ةفرعم 5

 هبشي ناك «ناميإلا يبدث هتعضرأ « مالسإلا رجح يف أشنو «ةوبنلا فكأ هتذغ «نيحانجلا

 :ليقو .ةمسولاب بضخي ءاّئيسح هامسو ءاّنولو اًقلخ ءهبعك ىلإ هقنغ نم هَ هللا لوسر

 . هراسي يف متختي « 2""هتقفنع عديو «متكلاو ءانحلاب

 امث نباوهو لتق «ةرجهلا نم عبرأ ةنس ءنابعش نم نولخخ لايل سمخل دلو
 مرحملا نم رشاعلا .تبسلا موي : ليقو . ةعمجلا موي لتق .عست نبا : ليقو نيسمخو

 نب ىلوخ هيلع زهجأو «يعختلا "”سنأ يبأ نب نانس هلتق ؛نيتسو ىدحإ ةنس ١ [نمم]

 ءادسلا ترمحا ؛ةتيرت ارو «هلقق لا لوسر مالسلا يلع يربج ةومألا ملعأ ١

 نم روحنملاو ءادامر هركسع يف سرولا راصو «هتوم موي سمشلا '”تفسكو « '”هلتقل

 [ب ]١46/ هتيزرل نجلا تحانو «طيبع مد هتحت يئر الإ ماشلاب رجح عفري مل ءاّمد هرذج

 ناسلاذ ءايوق ادجم هللا تاذ يف اّيقن اًيقت ناك ءاّيشام ةجح نيرشعو اسمخ جح «هدقفو

 :هيف لاق نيح قدزرفلا هحدم امك ناك « ""نانجو ةدجنو «نايبو
 و و

 مستيبينيحالإمآكيامف هتباهم نم ىضغيو ءايح يضغي

 ميشلاو ميخلاو هرصانع تباط هتعبن هللا لوسر نم ةقتشم

 ملعلا رهاطلا يقنلا يقتلا وه مهلك هللا دابع ريخ نبا مه

 مركلا يهتني اذه مراكم ىلإ اهلئاق لاق شيرق هتأراذإ

 . هضيغب هضغبمو هه هللا لوسر '"”بيبح ةبحم

 نب ليعامسإ انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 06

 . «هتقفنع يف١ :(ش) يف )١(

 .(ش) نم طقس (؟)
 . «نانس» شماهلا ىلع بتكو «سنأ» ىلع خسانلا ببض (ش) يفو ءلصألا يف اذكه (*)
 . ؛هلتقملا :(ش) يف (4)

 «تفسكناو» :(ش) يف (0)
 . «نانحو ةدحو# :(ش) يف (5)

 .ةبحم) :(ش) يف 2



 ريبزلا نبا يقل :لاق بلاغ نب رشب نع «كيرش نب هللا دبع نع ءصوحألا وبأ انث «ىسوم
 .هللا دبع ابأ اي : لاقف ىلع نب نيسحلا

 نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انئدح 5 ١

 لتبقي مرحملا نع لئسف ءرمع نبا دنع تنك :لاق معن يبأ نبا نع «بوقعي يبأ نب دمحم

 تنب نبا متلتق دقو «بابذلا لتتقي مرحملا نع نولأست قارعلا لهأ اي :لاقف بابذلا

 . «ايندلا نم ياتناحير امه» : هلع هللا لوسر لاق دقو « هلي هللا لوسر

 نبدابعانث « "”رازبلا ورمع نب دمحأ انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح 17

 نب ليهس نع «رانيد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع انث «ديربلا نب مشاه نب يلع انث «بوقعَي
 نسحلاو هلي يبنلا ىلع تلخد :لاق كلام نب دعس نع «بيسملا نب ديعس نع «كلام

 ءامهبحأ ال يلامو» :لاقف ؟امهبحتأ هللا لوسر اي :تلقف هرهظ ىلع نابعلي نيسحلاو

 ا . «ايندلا نم يتناحير امهنإو

 هللا دبع نب دمحم انث : ""[لاق] يبهرملا ("!”ثراحلا نب دمحأ انثدح 4

 نع «قاحسإ يبأ نب فسوي نب ميهاربإ انث ءملاس نب دمحم نب هللا دبع انث ءيمرضحلا

 سانلا هبشأ ىلإ رظني نأ هرس نم :لاق يلع نع « ميري نب ةريبه نع «قاحسإ يبأ نع « هيبأ

 ىلإ رظني نأ هرس نمو «نسحلا ىلإ رظنيلف هعمسو ههجو ىلإ هقنع نيب ام] « هَ هللا لوسرب

 نب] نيسحلا ىلإ رظنيلف اًنولو اًقلخ هبعك ىلإ هقنع نيب ام ''[ هلي هللا لوسرب سانلا هبشأ
 . "[ىلع

 «نافع انث «عابطلا نب فسوي نب دمحم انث .دلخم نب ىلع نب دمحم انثدح 8

 هللا ديبع تدهش :لاق كلام نب سنأ نع « نيريس نب دمحم نع «ماشه نع «ديز نب دامح ان

 مههبشأ ناك هنأ امأ :تلقف هذي ىف بيضقب تكني لعجف «نيسحلا سأرب ىتأو دايز نبا

 . هلي هللا لوسرب

 )١( «قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ» :(ش) يف .
 «ثراحلا نب يلع نب دمحأ» :(ش) يف (؟) .

 ) )5.(ش) يف سيل
 . لصألا يف تسيل (ش) نم ةدايز قش

 .(ش) نم تطقس (60)



 نبنوعانثت «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 .نيسحلا نب يلع نع هللا ديبع نب مصاع نع «بيعش نب دامح انث :الاق «ةرابجو «مالس

 .ادلو نيح نيسحلاو نسحلا نّدأ يف نّذأ هع يبنلا نأ : عفار يبأ نع

 ء قيثولا نب ضيف انث «ديلولا نب ىلع نب نسحلا انث « نسحلا نب بيبح انثدح. ١

 : هلي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع «ينانبلا تباث انث « ينابيشلا رطم نب نامشع انث
 . «ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو نسحلا)»

 نب ىيحي انث «ىعداولا نيصح وبأ انث ءورمع نبادمحم نب رفعج انثدح

 نع «ليلخلا ىبأ نع «نمحرلا دبع نب ةعذرب ىنربخأ «ثيرح نب ورمع انث «ديمحلا دبع

 ينإو ءاريبشو اًربش هيئبا نوراه ىمس» : هَ هللا لوسر لاق :لاق يسرافلا ناملس

 .؟ًريبشو اًربش نوراه ينبا مساب ,نيسحلاو نسحلا يانبا تيمس

 دمحم نب نيسح انث . غئاصلا دمحم نب رفعج انث «رفعج نب دمحم انثدح ١17

 هللا ديبع يتأ :لاق كلام نب سنأ نع « نيريس نب دمحم انث . مزاح نب ريرج انث «يزورملا

 اًبوضخم ناكو «هيلع تكني لعجف « "”تسط يف لعجف «نيسحلا سأرب دايز نبا

 . ةمسولاب

 وبأ انث .مامه وبأ انث « قاحسإ نب دمحم انث «ةلبخ نب دمحم نب دمحأ انثدح ١٠١

 . "”بضختي نيسحلا تيأر :لاق يبعشلا نع «رجاهم نب ميهاربإ انث ءصوحألا

 سابعلا وبأ انث :الاق غئاصلا دماح وبأو هللا دبع نب ميهاربإ انثدح- ب 5
 نيسحلاو نسحلا تيأر :لاق جرزب نب نمحرلا دبع نع «ةعيهل نبا انث «ةبيتق انث «جارسلا

 . ءاضيب ةقفنع هل نيسحلا تيأر ىنأ الإ داوسلاب "”نابضختي

 ىيحي نب ديعس انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 606 - 

 نيسحلا تيأر : لاق ديزي يبأ نب هللا ديبع ينربخأ [أ ]١57/ جيرج نبا انث «يبأ انث ءيومألا

 )١(: (ش) نم تبثأ ام حيحصلاو «تسلط» ىلإ لصألا يف تفرح .
 .«بضخي#» :(ش) يف (؟)

 )( «نابضخي# :(ش) يف .



 . هتقفنع دنع ةرغ الإ هتيحلو هسأر دوسي ىلع نبا

 يبأ نب نامثع انث .يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمخأ نب ناميلس انثدح 5 ١

 نب رازيعلا نع «قاحسإ يبأ نع ءصوحألا وبأ انث :الاق نابأ نب رمع نب هللا دبعو «ةبيش

 . متكلاو ءانحلاب '”نابضخي نيسحلاو نسحلا تيأر :لاق ثيرح

 «جارسلا سابعلا وبأ انث :الاق غئاصلا دماح وبأو «هللا دبع نب ميهاربإ انثدح 71

 متاخ يف ناك :لاق هيبأ نع «دمحم نب رفعج نع « ليعامسإ نب متاح انث «ديعس نب ةبيتق انث

 . امهراسي يف نامتختي اناكو هللا ركذ نيسحلاو نسحلا

 نب ريبزلا انث «يسوطلا يلع نب نسحلا انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح

 لتقو .ةرجهلا نم عبرأ ةنس «نابعش نم نولخ لايل سمخل يلع نب نيسح لا دلو : لاق راكب
 سنأ يبأ نب نانس هلتق «نيتسو ىدحإ ةنس «مرحملا يف ءاروشاع موي ءةعمجلا موي

 «ريمح نم يريمحلا يحبصألا "”[يرجهلا] ديزي نب "”ىلوخ هيلع زهجأو '”[يعخنلا]
 :لاقف دايز نب هللا ديبع هب ىتأف .هسأرزحو

 اببحملا كلملاّتلتق ىنإ اًبهذو ةضف ىباكر رقوأ

 انث .قاحسإ نب دمحم انث « '*![يروباسينلا] دماح وبأ دمحم نب دمحأ انثدح .١

 ةمطاف تيدكلو :لاق ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس انث «ءالعلا نب ريهز انث .ثعشألا وبأ

 نم فصنو رهشأ ةسمخو نينس تسل "”[هتدلوف] «رهشأ ةرشعو ةئسب نسحلا دعب اًئيسح

 «نيتسو ىدحإ ةنس «مرحملا نم نيضم رشعل «ءاروشاع موي «ةعمجلا موي لتقو .« خيراتلا

 . فصنو رهشأ ةتسو ةنس نيسمخو عبرأ نبا وهو

 .(ش) نم ةدايزلا )١(

 .«ىلوخلا» لصألا يف (؟)
 .(ش) نم ةدايزلا (9)

 .(ش) يف تسيل ةدايزلا (4)



 نب ثيللا ينثدح «ريكب نب ىيحي انث «عابنز وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 نم نولخ لايل رشعل «هباحصأو يلع نب نيسحلا لتق نيسمخو ىدحإ ةنس يفو : لاق دعس

 .ةنس نيسمخو نامث نباوهو .ءاروشاع موي «مرحملا

 «بويأ نب دايز انث ءقاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 0١

 موي .ءاروشاع موي يلع نب نيسحلا تام :لاق ميعُن وبأ انث :الاق ىسوم نب فسويو

 .نيتس ةنس «تبسلا

 نب دمصلا دبع انث ءىسوم نب رشب انث .نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح

 كلم نذأتسا :لاق كلام نب سنأ نع « ينانبلا تباث نع «ناذاز نب ةرامع انث ءناسح

 ال ,بابلا انيلع يظفحا» :ةملس مأل لاقف "'"[هل] نذأف هلع يبنلا يتأي نأ رطقلا

 يبكنم ىلع دعقي لعجف «لخد ىتح بثوف «يلع نب نيسحلا ءاجف :لاق .«دحأ "”نلخدي
 ءهلتقي نم كتمأ "'يف نإف :لاق «معن» : ُهِْلَع يبنلا لاقف ؟هبحتأ :كلملا هل لاقف . هَ يبنلا

 مأ هتذخأف «رمحأ اًبارت هارأف ءهديب برضف :لاق .هيف لتقي يذلا ناكملا كتيرأ تعش نإو

 .ءالبركب لتقي هنأ عمسن انك :لاق .اهبوث فرط يف هترصف «ةملس

 ,'"7[نيسحلا نب دمحم] نيصح وبأ انث « "”ورمع نب] دمحم نب رفعج انثدح “١77

 هللا دبع نب بلطملا نع «ديزي نب ريثك نع «لالب نب ناميلس انث «ديمحلا دبع نبا ىيحي انث
 » :لاقف .يتيب يف موي تاذ اسلاج هَ يبنلا ناك :تلاق ةملس مأ نع «بطنح نب

 '”[يكبي] لَ يبنلا جيشن تعمسف «نيسحلا لخدف «ترظتناف ««دحأ يلع نلخدي
 ام هللاو :تلقف . يكبي وهو «هسأر حسمي ؛هبنج ىلإ وأ ءهرجح يف نيسحلا اذإف .تعلطاف

 : تلقف ؟هبحتأ :لاقف تيبلا يف انعم ناك ليربج نإ» : هلي يبنلا لاقف لخد ىتح هب تملع

 .«ءالبرك :هل لاقي ضرأب اذه لتقتس كتمأ نإ“”[امأ] :لاقف .معتنف ايندلا بح نم امأ

 هذه مسا ام :لاق . لتق نيح نيسحلاب طيحأ املف هِْلَع يبنلا هارأف ءاهبارت نم ليربج لوانتف

 . ؟لخدي ال) :(ش) يف (0)
 .«نما :(ش) يف (*)

 .(ش) يف تسيل (5)
 . (ش) نم ةدايزلا (6)



 .«ءالبو برك ضرأ» « هَ هللا لوسر قدص :لاق .ءالبرك ضرأ :اولاق ؟ضرألا

 انث «قوزرم نب هللا دبع نب دمحم يدج انث « متاح نب دمحم نب رمع انثدح 4

 ٠ . "1[ح] نافع

 انث :الاق ينامحلا ىيحي انث ءنيصح وبأ انث « ''”[ورمع نب] دمحم نب رفعج انثدحو

 لتق ىتح ءامسلا قافآ يف ةرمهلا هذه رث مل :لاق دمحم نع ماشه انث «ديز نب دامح

 . هنع هللا يضر نيسحلا

 انث ءيراخبلا سيق يبأ نب سيق انث «[ب ]١57/ دمحأ نب ناميلس انثدح 6

 سمشلا تفسكنا يلع نب نيسحلا لتق امل :لاق ليبق يبأ نع ةعيهل نبا انث «ديعس نب ةبيتق

 . يه اهنأ اننظ ىتح ءراهنلا فصن بكاوكلا تدب ىتح «ةفسك

 دمحم انث «جرفلا نب دمحأ نب دومحم انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 15

 لتقم تدهش :لاق دايز يبأ نب ديزي نع «ديمحلا دبع نب ريرج انث «يدادغبلا رذنملا نبا

 . اذامر مهركسع يف سرولا راصف «ةنس ةرشع سمخ نبا انأو «نيسحلا

 نب دمحم انث ءجرفلا نب دمحأ نب دومحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح 17

 ناك ًالامح نأ : ةنيبع مأ يتدج ينتثدح :'7[لاق] ةنيبع نب نايفس انث "”يدادغبلا رذنملا

 . اذامر هسرو راصف «'"”[يلع نب] نيسحلا لتق يف وهو اًسرو لمحي

 ديوز انث ء يدسلا ليعامسإ انث .يجاسلا ايركز انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 مد يه اذإ تخبط املف «روزج هركسع نم بهتنا نيسحلا لتق امل :لاق هيبأ نع . يفعجلا

 .اهوئفكأف

 انث «ىنثملا نب دمحم انث « ””يجاسلا ايركز انث «'"”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 8

 لتقف موي رجح ماشلاب عفر ام :لاق باهش نبا نع «جيرج نبا نع «دلخم نب كاحضلا

 .(ش) نم طقس )١(
 .(ش) يف تسيل (0)



 .جاجحلا نب ميهاربإ انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث دمحم نب هللا دبع انثدح-

 ىلع حونت نجلا تعمس :تلاق ةنوميم نع «رامع يبأ نب رامع نع ؛ةملس نب دامح انث

 . نيسحلا

 انث .كاحضلا نب ورمع نب دمحأ انث ءدمحم نب هللا دبع ركب وبأ انثدحو 0١

 حونت نجلا تعمس :تلاق ةملس مأ نع «رامع يبأ نب رامع نع ؛ةملس نب دامح انث «ةبده

 . نيسحلا ىلع

 نب ركب وبأ ينثدح «قاحسإ نب دمحم انث :'"'[لاق] ةلبج نب دماح وبأ انثدح 5

 :لاق تباث يبأ نب بيبح نع «لصاو نب فرعم نع ؛جاجحلا نب دمحم انث ,فلخ

 دودخلا يف قيرب هلف هنيبج لوسرلا حسم

 دودجلا ريخ هدج شيرق ءايلع ني هاوبأ

 نب لدنج انث «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح

 ىنثدح :لاق ىبلكلا بابج ىبأ نع «يميقفلا ديز يبأ نع «ليفطلا نب هللا دبع انث «قلاو
 نجلا انعمس «نيسحلا لتقم دنع ةنابجلا ىلإ ليللاب انجرخ انك اذإ :اولاق نوصاصجلا

 .هيلع نوحوني

 : نولوقي

 دودجملا ريخ هذج شيرق ءايلع نم هاوبأ

 /؟1]لامكلا بيذهت :رظنا .تبثأ ام باوصلاو .أطخ وهو «يلالهلا» ىلإ (ش) يف تفحص )١(
 [0 ١

 .(ش) يف سيل (0)
 . 2«ىف» :(ش) يف ةرفز

 . انجرح اذإ انك :(ش) يف (5)



 ينثدح 2 "'[جارسلا] قاحسإ نب دمحم انث «نانس نب دمحم نب دمحأ انثدح 8

 ةديزم نع «'”ىليل وبأ ةرسيم نب هللا دبع انث «نامعنلا نب دمصلا دبع انث «فلخ نب ركب وبأ

 وقت نيسحلا ىلع حونت نجلا تعمس :تلاق "”همأ نع « يمرضحلا رباج نبا

 البج نيسح ناك البه نيسح يغبا

 ءراكب نب رييزلا انث ءيسوطلا يلع نب نسحلا انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح 06 ١

 . ”[ح راكب نب ريبزلا] انث ءزيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 45

 انث] «''”[يسوطلا] رصن نب يلع نب نسحلا انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدحو

 نقيأو «نيسحب دعس نب رمع لزن امل : لاق نسحلا نب دمحم ينثدح :لاق «*”[راكب نب ريبزلا

 نم نورت ام لزن دق :لاق مث . هيلع ىنثأو هللا دمحف ءاّبيطخ هباحصأ يف ماق :هولتاق مهنأ

 ةبابصك الإ اهنم قبي مل ىتح «ترمتساو اهفورعم ربدأو «تركتدتو تريغت ايندلا نإو «رمألا

 ىهانتي ال لطابلاو «هب لمعي ال قحلا نورت الأ ؛ليبولا ىعرملاك «شيع سيسخ الإ «ءانإلا
 الإ نيملاظلا عم ةايحلاو «ةداعس الإ توملا ىرأ ال ينإو «هللا ءاقل يف نمؤملا بغريل «هنع

 . مر
 نب ىيحيانث «يعداولا نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدح 07

 لاق : لاق ناملس نع «ناذاز نع « « متسر نب دمحم نع «عيبرلا نب سيق انث « «ديمحلا دبع

 نمو .هللا هبحأ هتببحأ نمو ,هتببحأ امهبحأ نم نيسحلاو نسحلا» : هنلَي هللا لوسر

 هتضغبأ نمو .هتضغبأ امهيلع ىغب وأ امهضغبأ نمو ,ميعنلا تانج هلخدأ هللا هبحأ

 . ميقم باذع هلو ,منهج ران هلخدأ هللا هضغبأ نمو هللا هضغبأ

 «ءاونلا ريثكو «ةصفح يبأ نب ملاسو «فرصم نب ةحلطو «تباث يبأ نب بيبح هاور *

 .[أ/517١ ]١/ ارصتخم هوحن ''”[امهتجح يف] هيف يبنلا نع «ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع

 .«لئاو وبأ» :(ش) يف (؟) .(ش) نم ةدايز )١(

 . (ش) يف سيل ع . «هيبأ» : :(ش) يف (0)

 نب ريبزلا انث» : عضوملا اذه يف انه لاق مث زيزعلا دبع نب يلع دنع لوألا دانسإلا لوح (ش) يف )0(

 . ؟راكب

 ٠ .(ش) نم ةدايز 00 .(57 ١7/ برعلا ناسل) رظنا . هلمو همئس اذإ اًمّرَب مرب :لاقي (5)



 انث ءديمح نب بوقعي انث ءمصاع يبأ نبا "”انث ءدمحم نب هللا دبع انثئدح.

 نع «عفار يبأ تنب بنيز ينتثدح :لاق '''[هيبأ نع] «يعفارلا يلع نب نسح نب ميهاربإ
 يتلا هاوكش يف نيسحلاو نسحلاب ِهّليَع هللا لوسر اهابأ تتأ اهنأ : هلي هللا لوسر تنب ةمطاف

 يتبيه هلف نسحلاامأ» :لاقف . اًئيش "”[هللا لوسر اي] امهثروت :تلاقف .اهيف تام

 . «يدوجو '"”ىئرج هلف نيسحلا امأو .يددؤسو

 نب بلطمو « ”حلاص نب نامثع نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 4

 نارمع انث «ينيدملا ””مزاح يبأ نبا دامح نب ميهاربإ انث :اولاق نيدشر نب دمحأو «بيعش

 لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع «هدج نع «هيبأ نع «بيسملا نب ديعس نب دمحم نبا

 مل نمو ؛هايندو هنيد رمأ هل هللا ظفح نهظفح نم ءاثالث تامرح هلل نإ» : هع هللا لوسر
 .«يمحر ةمرحو يتمرحو مالسإلا ةمرح ءائيش ُهَل هللا ظفحي مل نهظفحي

 ع "9[ديعس نب] «ةبيتق انث .قاحسإ نب دمحم انث «هللا دبع نب ميهاربإ انثدح

 نأ ةشئاع نع «ةرمع نع «بهوم نب نمحرلا دبع نب هللا ديبع نع «لاوملا يبأ نبا انث
 هللا باتك يف دئازلا ,باجم يبن لكو ,هللا مهنعل ؛مهتنعل ةتس» :لاق هلع هللا لوسر
 هللا لذأ نم هب زعيلو هللا زعأ نم كلذب لذيل توربجلاب طلسم لاو ,هللاردقب بذكملاو
 .«يتنسل كراتلاو هللا مرح ام يترتع نم لحتسملاو .هللا مرح لحتسملاو

 نب دامح انث يدع نب فسوي انث «عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح. ١

 دق» :لاقف هيلي هللا لوسر ىلع تلخد :لاق كلام نب سنأ نع يفوعلا ةيطع نع ءراتخملا

 .«مصاع يبأ نب ركب وبأ» :(ش) يف )١(
 .(ش) يف تسيل (0)

 . يتأرج :(ش) يف (*)

 .(ش) يف تسيل (حلاص نبا) :هلوق (5)

 . (ش) نم ةدايز (يبأ) 26(

 .(ش) نم ةدايز (0)



 ال ءادبأ ثعشيف دحأ هنم أضوتي الو ,ًامظيف دحأ هنم برشي ال .برغملاو قرشملا نيب

 .«يتيب لهأ لتق الو ,يتمذ رفخأ ناسنإ هبرشي

 : دنسأ امثو .

 نب ىيحي انث « ''”[يضاقلا] نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدح

 «نيسحلا نب يلع نب هللا دبع نع «ةيزغ نب ةرامع نع «لالب نب ناميلس انث «ديمحلا دبع

 . يلع لصي ملف هدنع تركذ نم ليخبلا» : هَ هللا لوسر لاق :لاق هدج نع ءهيبأ نع

 نع] .نايندملا '”[حيجن نب] رفعج نبوهللا دبعو ءرفعج نب ليعامسإ هاور *
 , "9[ةرامع

 انث «ريثك نب دمحم انث « "”يشكلا ملسم وبأ انث ٠ "”يباطخلا قوراف انثدح

 تنب ةمطاف نع «ىيحي يبأ نب ىلعي نع «دمحم نب بعصم ينثدح «يروثلا نايفس

 . «سرف ىلع ءاج نإو ,قح لئاسلل» : هيي هللا لوسر لاق :لاق اهيبأ نع «نيسحلا

 انثع 9[ ينوحلا] لهس نب ىسوم انث «نامثع نب دمحم نب هللا دبع انئدح -

 نع «يرهزلا نع ءرمع نب هللا  ”ديبع انثدح ديوس نب ةعرق انث «ثايغ نب دحاولا دبع

 الام هكرت ءرملا مالسإ نسُح نم» : هلل هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع .«نيسحلا نبا يلع

 . !هينعي

 . لسرم '"”هباوصو «ليواقأ '”ىلع هيف يرهزلا ىلع فلتخا *

 نب بوقعيانث ء«مصاع يبأ نب "''[ركب وبأ] انث ءدمحم ني هللا دبع انثدح 6

 طيحأ ال :لاق "'”[بطنح نب] بلطملا نع «ديز نب ريثك نع «ةزمح نب نايفس انث ء«بساك

 .(ش) نم ةطقاس )١(

 (ش) نم ةدايزلا ()

 .(ش) نم تطقس ()
 « هللا دبع» :(ش) ىف (4)
 .(ش) نم تبثأ امو (نم) لصألا يف (0)
 .هحيحصتو :(ش) يف (1)



 يه هع هللا لوسر قدص :لاقف .ءالبرك : ليقف ؟ضرألا هذه مسا ام :لاق .نيسحلاب

 . ءالبو برك ضرأ

 ("”يراصنألا بئاّنسلا نب نيسح[ 1

 انث ,حابصلا نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثئدح. 7

 لاق ””ردبلا ةليل وأ «ةبقعلا ةليل ناك امل : لاق بئاسلا نب نيسح نع «هيبأ نع «يراصنألا

 ء«سوقلا ذدخأف « ألا نب تيا نب مصاع اف ( نويتافن فيك :هعم نا. ا وسر
 ناك «كلذ وحن وأ عارذ يتئام نم اًبيرق موقلا ناك اذإ هللا لوسر يأ : لاقف .لبنلا ''”ذحخأ

 ؛ ةراجحلاب ةخضارملا تناك «ةراجحلا مهلانت وأ انلانت ىتح موقلا اند اذإف 0 «٠

 اذإف .فصقتت ىتح «حامرلاب ةسعادملا تناك «حامرلا مهلانتو انلانت ىتح «موقلا اند اذإف

 ةدلاجملاو ةلسلا تناكو «فيسلا لتساو "”دلقتف فيسلا ذخأو ءانعضو تفصقت

 لاتق لتاقيلف لتاق نم برحلا تلزنأ اذهب» : هلي هللا لوسر لاقف :لاق .فويسلاب

 .[ب ]/١51/ «(مصاع

 (”فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب ةزمح []

 دسأو هللا دسأ «ةعاضرلا نم هاخأو « هَع يبنلا مع ناك «ىلعي وبأ :ليقو . ةرامع وبأ
 ةزمح هل تدلوف ؛ ةرهز نب فانم دبع نب بيهأ تنب ةلاه بلطملا دبع جوزت .هلوسر

 ةزمح ناكو « هلي هتلَع هللا لوسرو ةزمح تعضرأ «بهل يبأ ةالوم ةبيوث تناك" )و «.ةيفصو

 .(945”7 )١/ ةباصإلاو .(18/؟5)دسألا )١(
 .(ش) نم تطقس (؟)
 . «ردب ةليل» :(ش) يف (*)

 .«لبنلاو سوقلا ذخأ» :(ش) يف (4)

 .«دلقتو» :(ش) يف (4)
 )١( باعيتسالا )١/ 577(« ةباضإلا ء(١65 /؟) دسألا )١/ 07017 ,

 ) )0(ش) نم ةدايز «واولا» .



 . هلل هللا لوسرل ةعنمو اًزع همالسإ ناكو «ةيمح ةكمب ملسأ «نيتتسب هيَق يبنلا نم نسأ

 «ةثراح نب ديز هالوم نيبو هنيب هي هللا لوسر ىخآ ءدحأب دهشتساو ءاردب دهش

 باحصأ يفو هيف ءردب موي ةماعن ةشيرب ملعملا وهو «نيفيسب هَ هللا لوسر يدي نيب لتاقي

 هلتق ءلجو زع هللا دنع ءادهشلا ديس 4 مهبر يف اومصتْخا نامصح ناذه» : :تلزن

 تبسلا موي «ةنس نيسمخو عبرأ نبا وهو «يدع نب معطم نب ريبج ىلوم «يشبحلا يشحو
 ىدحإ لتقي نأ لبق «نيكرشملا نم '''هديب هللا لتق «ثالث ةنس نم «لاوش نم فصنلا يف

 اهب يطع ةرمغ يف "”نفكو «ةريبكت نيعبس هلي هللا لوسر هيلمع ربكو ءاّسفن نيثالثو
 ىلإ سانلا بحأو «ةنجلا "”[لهأ] ةداس دحأ ناكو «رخذألا هيلجر ىلع لعُجو ءهسأر

 . قهش '*”[ىتح] «ًاليتق هآر نيح هلي هلجو هيلع دتشا «همامعأ ريخو , هلي هللا لوسر

 فلحف ؛«محرلل الوصو ؛تاريخلل ًالوعف تملع ام كنإف ؛كيلع هللا ةمحر» :لاقف

 نع دنسأ . هنيمي نع رفكو ملستساف لجو زع هللا هربص مث .مهنم نيعبسب نلثميل

 . نيثيدح هلي هللا لوسر

 انث ٠ ءحلاص نب دمحأ انث « « نسحلا نب , ليعامسإ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح لاو

 نإ :لوقي يظرقلا بعك نب دمحم تعمس :لاق يثيللا ديز نب ةماسأ ينربخأ «بهو نبا

 . ةرامع ابأ ىنكي بلطملا دبع نب ةزمح

 نب دمحأ انث .ناميلس نب ىيحي نب دمحم انث «نيسحلا نب بيبح انئدح - 4

 ناك «ملسأ نم لجر نع «قاحسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ انث «بويأ نب دمحم

 صنق يف ةزمح ناكو «همتشو هاذآو هِي هللا لوسر نم لان لهج ابأ نأ : : ملعلل '””ةيعاو

 كيخأ نبا يقل ام تيأر ول «ةرامع ابأ اي : هتالوم هل تلاق . هتيب ىلإ عجرف اًحشوتم لبقأف ءهل

 جرخف «هتمارك نم هب هللا دارأ ال بضغلا ةزمح لمتحاف «ماشه نب مكحلا يبأ نم اًقنآ

 ؛ةركنم ةجش هجش ةبرض لهج ابأ اهب برضف هسوق عفر هسأر ىلع ماق اذإ ىتح ءاًعيرس
 ىلع ةزمح متو «تعطتسا نإ يلع درف «لوقي ام لوقأ «هنيد ىلع انأو همتشتأ :لاقو

 . باوصلا وه (ش) نم تبثأ امو «4ءاه# نودب «ديبل : لصألا يف 00

 .«ةرمغ يف وهو» : لصألا يف (؟)

 .(ش) نم ةدايز (9)

 .(ش) يف تسيل (4)
 .ايعاو :(ش) ىف (0)
 .«رمتو» لصألا يف تفحصت (7)



 ةزمح نأو «عنتماو ّزع دق هَ هللا لوسر نأ شيرق تفرع «ةزمح ملسأ املف «همالسإ
 . هنم نولاني "”اوناك ام ضعب نع '''اوفكف «هعنميس

 دمحأ نب يلع انث «يفنحلا نادمح نب سابع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح . 84
 . "”[يرهزلا دمحم نب بوقعي] انث «يبراوجلا

 ىيحي نب دمحم ىنثدح «ناميلس نب دمحأ نب دمحم انث «رادنب نب دمحأ انثدحو

 نب زيزعلا دبع انث «يرهزلا دمحم نب بوقعي انث ''””[الاق] ,نانس نب دمحم انث «يرصبلا

 سابع نبا نع «ةمرخم نب روسملا نع نوع ”با نع «رفعج نب هللا دبع انث ءنارمع
 دبع نب بيهو تنب ةلاهب جوزتف «ءاتشلا ةلحر يف نميلا نم مدق بلطملا دبع نإ : ''”[لاق]

 . ةيفصو ةزمح هَل تدلوف «ةرهز نب فانم

 انث ءددسم انث ءىضاقلا "”[فسوي انث .]فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح
 هللا لوسر اي : يلع لاق :لاق بيسملا نب ديعس نع «ديز نب يلع نع «ةئييع نبا نايفس
 نم يخأ ةزمح نأ تملع امأ» :لاقف ؟شيرق نم ةاتف لمجأ كمع ةزمح ةنبا يف كل له

 .2!؟ةعاضرلا

 هلثم '*”[ديز نب] يلع نع «يروثلا هاورو *

 . يفنحلا حلاص وبأو «يملسلا نمحرلا دبع وبأ «يلع نع هاورو #

 «نمحرلا دبع نب ديمح“ 9[هاور]و «ءسابع نبا نع «'”ءاثعشلا وبأ ديز نب رباج هاورو #

 انث ءقاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب "”[دمحم نب دمحأ] دماح وبأ انثدح . 0١

 ناك :لاق قاحسإ نب دمحم نع «دايز انث « يبأ انث ءيدسألا نسحلا نب دمحم نب رمع

 .«اوفكو» : لصألا يف )١(
 .«ناك ام» : لصألا يف (؟)
 . (ش) نم تطقس (6)

 .(ش) نم ةدايزلا (4)
 .«نوع يبأ» خسنلا يف (4)
 . مسالا ىلع ةينكلا تمدقت :(ش) يف يف



 ةباحصلا ةفرعم

 . نيتنسب هني هللا لوسر نم نسأ بلطملا دبع نب ةزمح

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث « .يباطخلا قوراف انثدح 5

 عم اردب دهش نم ناكو :[أ/54١] :لاق باهش نبا ''"نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا

 رفعج وبأ انث «ىنارحلا بيعش وبأ انث .'"”نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح- ١8

 ””ىلص نيح هِي هللا لوسر حارو :لاق قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «يليفنلا

 . ثالث ةنس «لاوش نم فصنلا "”[يف] «تبسلا موي دحأ نم بعشلاب حبصأف «ةعمجلا

 نب دمحم انث ء.ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح - 14

 نب ءاربلا نع «هيبأ نع «قاحسإ يبأ نب سنوي نع ءريكب نب سنوي انث «ريمن نب هللا دبع

 . ةزمح نيبو ىنيب تيخآ هللا لوسر اي :لاق ةثراح نب ديز نأ : بزاع

 انث «بيرك وبأ انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح - 0

 نيب لتاقي بلطملا دبع نب ةزمح ناك :لاق قاحسإ نب ريمع نع «نوع نبا نع «ةماسأ وبأ

 .هلوسر دسأو هللا دسأ انأ :لوقيو نيفيسب هلي هللا لوسر يدي

 «ةبعش انث «دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح -75
 كم هاك ا 1 ١ ء(0) (4) 1 ٠

 :لوقي رذ ابأ تعمس : لاق دابع نب سيق نع ء«زلجم يبأ نع « مشاه نبا نع «سيقو

 ءةتسلا رفنلا ءالؤه يف 4 مهبر يف اومصتخا نامصخ ناذه )و ةيآلا هذه تلزن نأ هللاب مسقأ

 .ةبتع نب ديلولاو «ةبيشو «ةبتعو «ثدراحلا نب ةديبعو «ىلعو «ةزمح

 رذنملا نب ميهاربإ انث «ربنع نب ميهاربإ نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١7

 نع «ىميتلا ثراحلا نب دمحم نب ىسوم ىنثدح «ىميتلا ةحلط نب دمحم انث «يمازحلا

 .«نأ» :(ش) يف )١(

 .؟نيسحلا) :(ش) يف (؟)

 . «ةالص# : لصألا يف (9)
 .(ش) يف سيل[ ]نيبام ()

 . مزاح يبأ :(ش) يف (4)
 . (ش) يف نيترم (نع) ترركت (5)



 : نيكرشملا نم لجر لاقف «ةماعن شيرب اًملعم ردب موي بلطملا دبع نب ةزمح ناك : لاق هيبأ

 انب لعف يذلا كاذ :لاقف . بلطملا دبع نب ةزمح : ليقف ؟ةماعن شيرب ملعأ لجر نم

 . ليعافألا

 نب زيزعلا دبع انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 4-١

 «يشحوب انررم ول :انلق صمح نم انبرق نأ املف «مورلا نم انلبقأ :لاق رايخلا "نبا

 كانئج :انلق . سلاج وهو هباب ىلع ءيش هل يقلأ دقو «هيلإ انيهتناف «ةزمح لتق نع هانلأسف

 «هنم تنكمتسا اذإ ىتح « ىتبرح ''”ىعمو «ةرجشب تذل :لاقف . ةزمح لتق نع كلأسن

 ملف موقيل بهذو «هيتودنث نيب تعقوف ءاهتلسرأ مث «ءاهنم تيضر ىتح «ةبرحلا تززه

 . "”[ارصتخم] تلتاق الو اًدحأ تلتق ام . يتبرح تذخأ مث هتلتقف «عطتسي

 ىيحي نب ديعس انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 848

 ةعيبر نب شايع نب لضفلا نب هللا دبع ينثدح «قاحسإ نب دمحم نع «يبأ ينثدح «يومألا

 هللا ديبعو انأ تجرخ :لاق يرمضلا ةيمأ نب رفعج نع ءراسي نب ناميلس نع «ثراحلا نب

 .هلوطب ””[هلتقم] ركذف ءاهنكس دق ريبج ىلوم يشحو ناكو « ضمحب انررم انلفق املف

 ناميلس بويأ وبأ انث «ىبايرفلا "”[دمحم نب] رفعج انث «رمعم نب دمحم انثدلح

 نب ديزي نب نمحرلا دبع انث «بيعش نب دمحم انث :الاق ميحد "”[ميهاربإ نبا] نمحرلا دبع

 : لاق هيبأ نع هارأ : مصاع يبأ نبا لاق يرمضلا ةيمأ نب ورمع نب رفعج نب ناميلس نع رباج

 ]4177١[. بيرقتلا :رظناو «تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «نع» :(ش) يف )١(

 .«يهو» ىلإ لصألا يف تفحصت 3 0

 . (ش) يف تسيل ةدايزلا (
 .(ش) يف تسيل :(5)
 .(ش) نم تبثأ امو ««هلوطب هركذف» : لصألا يف (4)
 . أطخ وهو «و» : ش يف فق

 . (ش) يف تسيل (0



 ا ةباحصلا ةفرعم

 هلثم ركذف « "”[انبردأف] ةيواعم نامز ''”[يف] رايخلا نب يدع نب هللا ديبعو انأ تجرخ
 . 9هلوطب

 ماشه وبأ انث . لماك نب سودبع نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح . 0١

 . نيسمخو عبرأ نباوهو .دحأ موي ةزمح لتق : لاق يعافرلا

 نب ورمع انث «نايفس نب'نسحلا انث « '*”[نادمح نب]ورمعوبأ انثدح-87١

 :لاق لالب يبأ *”[نبا] نع «نادعم نب دلاخ نع «دعس نب ريحب نع «ةيقب انث ,نامثع

 نيبو هنيب سيل ءهباحصأ رخآ بعشلا موي ناك هْلَي هللا لوسر نإ : (0باّيشلا نبا لاق

 رافكلا نم ةزمح ديب هللا لتق دقو «هلتقف يشحو هدصرف .ودعلا لتاقي «ةزمح ريغ ودعلا

 .هللا دسأ ىعدي نأكو «نيثالثو ادحاو

 نب دمحم انث .يوغبلا دمحم نب هللا دبع انث , ""”يبراحملا حانج نب ديزي انثدح 871

 .ةريبكت نيعبس ةزمح ىلع ربك ُهّنَي يبنلا نأ : سنأ نع « ةرسيم نب ديعس انث «يناكرولا رفعج

 ةدئاز ىبأ نبا انث «باجنمانث .نيصح وبأ انث «ىحلطلا ركب وبأ انثدح -.- 614

 دقل :لاق بابخ نع ءبرضم نب ةثراح نع «قاحسإ ينبا نع ”[هيبأ نع] [ب ]١4/

 تجرخ هسأر اهب انيطغ اذإ ءاحلم ةدرب ريغ هيف نفكي اًبوث هل اندجو امو «ةزمح تيأر

 .رخذإ هيلجر ىلع لعجو .هسأر ىلع تّدم ىتح .هسأر جرخ هيلجر انيطغ اذإو «هالجر

 . ةسبنع نب دمحم نب ىلع أنث ,يدادغبلا دمحم نب رفعج نب دمحم انثدح “606

 ١( «هوحنا :(ش) يف (9) .(ش) يف تسيل ةدايزلا .
 .لصألا يف سمط[ 1]نيبام (5) .هوحن ركذف ءاضيأ اهيفو «(ش) نم ةدايز (؟)
 ["537 ]١5/ لامكلا بيذهت :رظنا «تبثأ ام باوصلاو «(ش) نمو لصألا نم طقاس [ ]نيب ام (4)

 7١”[. /9] ليدعتلاو حرجلا باتكو
 نبا طبضو «[478 /8] ريبكلا خيراتلا نم تبثأ امو ««تايشلا» (ش) يفو «بابشلا» :لصألا يف (5)

 ةمجعم ءايهرخآو اهتحت نم نيتنثاب ةددشم ءاي ةمجعملا نيشلا دعب» :هلوقب لامكإلا يف الوكام .
 .«يضاقلا» (ش) يف (0) .«ةدحاوب

 . لصألا نم طقس[ ]نيبام (6)

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :أدبتو (ه) زمزلاب اهل انزمرو «يتبرتسشت» طوطخم أدبت عضوملا اذه نم 0

 .«ه1 زمرلاب اهل انزمرو «. . . ميعن وبأ انثدح



 . "”يعمصألا بيرق نب كلملا دبع انث ,''”يراصنألا ميهاربإ نب نسحلا نب هللا دبع انث

 نأ : سنأ نع «ةداتق نع «هيبأ نع ثدحي مادك "”[نب رعسم] نب مادك تعمس ''”[لاق]

 ,ةزمح ىمعو ءانأ ,ةنجلا لهأ تاداس بلطملا دبع ودب ةتس نحن» :لاق هلع هللا لوسر

 . (مهيلع هللا ناوضر) «نيسحلاو ,نسحلاو ,رفعجو يلع يخأو

 . ”[ةتس] هلثم سنأ نع «ةحلط يبأ نب قاحسإ هاورو *

 نب زيزعلا دبع انث «يفاريسلا يلع نب ماشه انث « '”يباطخلا قوراف انثدح 5

 نع ءراصنألا نم لجر نع «رانيد نب ورمع نع «ةبعش نع « عيبرلا نب سيق انث «باطخلا

 :لاق ؟هيمسأ امف «مالغ يل دلو : تلقف هََع يبنلا تيتأف «مالغ'”[يل دلو] :لاق هيبأ

 . "![ورمع نع ةنييع نبا هاور] «ةزمح ىلإ سانلا بحأب همس»

 نب هللا دبع انث :الاق ىفيرطغلا "”[دمحأ وبأو] «رفظملا نب دمحم انثدح - 7

 رباج نع «رائيد نب ورمع "نع « ةئييع نب نايفس انث « بساك نب بوقعي انث .قاحسإ

 . هلثم ركذف '"”[مالغ انم] لجرل دلو :لاق

 انث .بوقعي نب دابع انث .فلخ نب مثيه انث « شيبح نب يلع نب دمحم انث

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق ةعيبر نب سباع هيبأ نع « سباع نب نمحرلا دبع نع «تباث نب ورمع

 .(ةزمح ىمامعأ ريخ»

 «ةدانج نب ملس انث «ةبيش يبأ نب دمحم نب دمحأ انث «رفعج نب دلخم انثدح 848

 لَو يبنلا نأ : رباج نع « ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع «يفنحلا دامح وبأ انث ””[ريغ نبا] انث

 . قهش هب لثم '”[ام] ىأر املف «ىكب ةزمح ىأر امل

 )١( يعمصألا كلذكو «يراصنألا ميهاربإ») فورح ضعب يف ضايب (ه) يف .

 (ه)و (ش) يف تسيل ةدايزلا (5) . لصألا نم طقس[ 1نيبام (؟) .
 .(ش) يف تسيل يباطخلا (5) .(ه) يف ضايب (؟)

 ) )7.«نبا» ىلإ (ه) يف تفحصت

 . «يرطغلا» ىلإ لصألا يف يفيرطغلا تفحصتو .(ه)و (ش) نم ةدايزلا 00
 .(518 )١1١/ لامكلا بيذهت :رظنا ءملس نع ىور ريمن نباو (ش) نم طقس[ 1نيبام (4)

 . لصألا نم طقس[ 1نيبام (9)



 حلاص انث «لاهنم نب جاجح انث « "”[يشكلا] ملسم وبأ انث «يباطخملا قوراف انث ٠
 هلع هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع : '”[يدهنلا] نامثع ينبا نع «يميتلا ناميلس نع يرملا

 .هنم هبلقل عجوأ ىلإ رظني مل رمأ ىلإ رظنف «هب لثم دقو .دهشتسا ثيح ةزمح ىلع فقو
 نم نزح الولو ,تاريخلل ًالوعف ,محرلل ”) ًالوصول تنك نإ هللا كمحري» :لاقف
 نيعبسب نلثمأل هللا ميأو ء.ىتش جاوفأ نم رشحت ىتح كعدأ نأ ينرسل ,كيلع يدعب

 «©هيتاوخب دعب فقاو هللَع يبنلاو مالسلا هيلع ليربج لزنف :لاق .«'*”كناكم مهنم

 يراسل ره مرنم نو هب مقوم ام مب اوفا فَ :لحدلا ةروس
 .دارأ امع كسمأو ءهنيمي نع رّفكو « ِهِلَي هللا لوسر ربصف :''7[لاق] .ةروسلا رخآ ىلإ

 (0نيئيدح هِي هللا لوسر نع دنسأ] ©

 انث «ميرم يبأ نب ديعس انث «بويأ نب ب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح. ١

 نع «جرعألا نمحرلا دبع نع «نامثع نب مارح ينربخأ «ريثك يبأ نب رفعج نب دمحم
 لأسف ءهدجي "”هلو موي بلطملا دبع نب ةزمح ىتأ هَ هللا لوسر نأ :ديز نب ةماسأ

 هنظأو «كوحن دماَع اًقنآ تنأ يبأب جرخ :تلاقف ءراجنلا ينب نم تناكو «هنع هتأرما

 ءاّسْيَح هيلإ تمدقف لخدف ؟هللا لوسر اي لخدت الفأ «راجنلا ينب ةقزأ ضعب يف كأطخأ

 كينآ نأ ديرأ ينإو تئج دقل ءائيرمو "”[كل] اًئينه هللا لوسر اي :تلاقف .هنم لكأف

 :لاق . رثوكلا ىعدي «ةنجلا يف رهن تيطعأ كنأ ةرامع وبأ ينربخأ «كيرمأو كئنهأ

 كضوح يل فصت نأ تببحأ :تلاق .«ولؤلو دجربزو ناجرمو توقاي هتصرعو ؛لجأ»
 ,موجنلا ددع لغم قيرابأ هيف ,ءاعنصو ةليإ نيب ام وه» :لاقف .كنم اهعمسأ ةفصب
 .راصنألا ينعي ؛دهف تدب اي كموق يلع اهدراو بحأو

 . ح ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم انث 2 دمحأ نب دمحم ىفيرطغلا دمحأ وبأ انثدح 7

 .(ش) «(ه) يف تسيل ةدايزلا )000(

 .(ه) «(ش) نم تبثأ امو ءلصألا يف تسيل (؟)
 .«؛الوصو»:(ش) يف ()
 . (ه) يف تسيل ةدايزلا )3 . هناكم :(ش) يف مع

 . ؟ملف» :ه يف (0) . ميتاوخ :(ش) يف (6)
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 ةباحصلا ةفرعم

 دامح نب دمحم نب نمحرلا دبع انث « '''[رجاتلا يلع نب] دمحأ نب قاحسإ انثو

 .ح '"”رمع وبأ يلهابلا دالخ نب دمحم نب دمحم انث :الاق

 ةبش نب رمعو دالخ نبا انث ؛ "”يزارلا ديعس نب يلع انث «دمحأ نب ناميلس انثو

 مأ تناكو «يونغلا كلام نب ىملس نب ذقنم نب ضايع نب ملس انث ]1/١54[: :الاق

 «ىملس نب ذقنم ''”[يدج] ينثدح :”[لاق] يونغلا دثرم يبأ نانك تنب ةمطاف «كلام

 هفيلح ناكو «بلطملا دبع نب ةزمح نع «دئرم وبأ يدج ينثدح :2””[لاق] ىملس هيبأ نع
 نع اًدنسم ائثيدح ”'هناكم دحأ ماقأ امو «هابإ مالغ نم ىدانالو .حوقلب دبع سبأ ام

 كناوضرو مظعألا كمساب كلأسأ» : ُهَي لوقي ناك هنأ ءاعدلا اذه يف هني هللا لوسر

 . ””هفوص رحب لب امو : هثيدح يف ناميلس دازو «ربكألا

 ع د

 "'”يملسألا ورمع نب ةزّمَح [054]
 4ه .٠ 3 5 وع

 نب مهس نب يدع نب حازر نب دعس نب جرعألا نب ثراحلا نب رميوع نبا وهو
 . ةثراح نب ىصقأ نب ملسأ نب نامالس نب ثراحلا نب نزام

 . ””[دمحم وبأ :ليقو] . حلاص ابأ ىنكي

 ةملس وبأو ءراسي نب ناميلسو «ريبزلا نب ةورعو «لدمح ه هنباو «ةشئاع هنع ''”تور

 ال

 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا )١(
 .ريخأتو ميدقتب ,يلهابلا رمعوبأ (ه)و (ش) يف (؟)
 ريبكلا يف يناربطلا اذكو (ه) نم تبثأ ام حيحصلاو ءأطخ وهو «زيزعلا دبع نب يلع» لصألا يف (*)

 .(؟59؟6ه8)

 .2. . .دئرم وبأ يدج١ :(ش) يفو .(ه)و (ش) نم ةدايزلا (4)
 ش 2 .(ه)و(ش)نم تطقس ( )
 .(!!) خسنلا عيمجب اذكه (4)
 .2..ماقامو . . .مالغ نم ىدان الولا : (ه) يف 2(

 /٠١1(. /5) ةباصإلا 2072١ /7) تاقثلا «(097 /7) ديناسملا عماج «(00 /؟) ةباغلا دسأ (7)

 .2؟لهس» :(ش) يف (0
 .«حلاص وبأ ليقو دمحم ابأ ىنكي# :(ه) يفو .(ش) يف تسيل (8)

 .ًاطخوهو «يور» : لصألا يف يفز



 .حاورم وبأو « نمحرلا دبع نبا

 نينامث نبا :ليقو . ةنس نيعبسو ىدحإ نباوهو « '![نيتسو] ىدحإ ةنس يفوت

 . ةنس

 انث «سنوي وبأ انث «قاحسإ نب دمحم انث « ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 1877 |

 ىدحإ ةنس تام «دمحم ابأ ىنكي يملسألا ورمع نب ةزمح :لاق رذنملا نب ميهاربإ

 . ةنس نيعبسو ىدحإ نبأ وهو «نيتسو

 دالخ نب دمحم نب هللا دبع انث ءيمرضحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح] 4

 نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انث "”[و «ح يرهزلا دمحم نب بوقعي انث .يطساولا
 هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع "”[سنأ نبا] «كلام انث «ةدابع نب حور "”[انث] «سنوي

 نإ» :لاقف رفسلا يف موصلا نع هيَ هللا لوسر ورمع نب ةزمح لأس تلاق ةشئاع نع

 . «رطفأف تئش نإو مصف تعش

 نب] ماشه نع "”[ناميلس نب "”ميحرلا دبعو] «يدرواردلا ”'[زيزعلا دبع] هاور *

 . "[ورمع نب] ةزمح نع .ةشئاع نع «هيبأ نع '"”[ةورع

 نع هلل هللا لوسر لأس ةزمح نأ : ةشئاع نع «هيبأ نع «ماشه نع ''”ىور نمو

 « جيرج نباو «يراصنألا ديعس نب ىيحيو «ينايتخسلا بويأو «ةبعشو «نادامحلا «كلذ

 نب سيقو «يبنعقلا ةملسمو .«سيوأ وبأو «ةدئازو ء,نالجع نب دمحمو «يروثلاو

 .(ه) «(ش) : نم تتبثأو . لصألا نم تطقس )غ0(

 . طقف «ناميلسا :(ه) يف (؟)

 .(ش) نم طقس (*)

 .(ه) «(ش) نم ةدايزلا (5)

 .(ش)و «لصألا يفام فالخ وهو (4نب» :(ه) يف (6)
 لامكلا بيذهت :رظنا . باوصلا وهو ««ميحرلا دبع» :(ش) يفو ««نمحرلا دبع» :لصألا يف )30

 و /م)

 1 .(ه) نم طقس (0)

 .(ه)و .«هاور» : ش يف كل .(ش) يف تسيل 20



 ةباحصلا ةفرعم

 ةرمض وبأو «ناطقلا ىبحيو « ملاس نب هللا دبع نب ىيحيو] «ةأطرأ نب جاجحلاو «عيبرلا

 . "1[نيرخآ يف

 نع «ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحمو «بطاح نب نمحرلا دبع نب ىيحي ''"[هاور]و *

 . ةزمح نع «ريبزلا نب ةورع نع «''[نمحرلا دبع نب دمحم]

 .ةزمح نع « حوارم يبأ نع ةورع نع ءدوسألا وبأ هاورو #

 «'"'”[يسدقملا] ملَس نب دمحم نب هللا دبع انث «ينيطقيلا نسحلا نب دمحم هانثدح 0

 «نمحرلا دبع نب دمحم نع «ثراحلا نب ورمع ينربخأ «بهو نبا انث «ىيحي نب ةلمرح انث
 دجأ ينإ هللا لوسر اي : ؟”[لاق] هنأ يملسألا ةزمح نع «حوارم يبأ نع «ريبزلا نب ةورع نع

 نمف هللا ةصخر يه» : هَ هللا لوسر لاقف ؟حانبج نم يلع لهف ءرفسلا يف مايصلا ىلع ةوق

 . «هيلع حانج الف موصي نأ بحأ نمو ,نسحف "اهب ذخأ

 . يملسألا ةزمح نع ءاضيأ راسي نب ناميلس هاورو *

 . ح دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 5

 ماشه انث :الاق ميهاربإ نب ملسم انث «يشكلا ملسم وبأ انث « "'[يباطخلا] قوراف انثو
 .""[ح]

 ماشهو ءديعس انث «ةدابع نب حور انث «سنوي نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثو

 اللا 1

© 

 .ماشهو «مامه انث « "”[ملسم انث :لاق] ''[يشكلا] ملسم وبأ انث «قوراف انثو
 موصلا نع هِي يبنلا تلأس :لاق يملسألا ةزمح نع راسي نب ناميلس نع ةداتق.انث :اولاق

 .2'”رطفأف تئش نإو .مصف تعش نإ» :لاقف . رفسلا يف

 .(ش) ىلع لصألا نم (ه)و [ 1نيب ام ةدايزلا عم «خسنلا يف ريخأتو ميدقت )١(

 . خسنلا يقاب ىلع لصألا نم ةدايز (؟)

 . "اهب اذخأ» : (ه) يف تفحصتو «اهذخأ» :(ش) يف (5) .(ه) «(ش) نم ةدايزلا (9)

 .(ش) نم ةدايزلاو ءلصألا نم تطقس (4)

 . «رطف» : (ه) يف تفحصت قفز .؟لاق» نودب ملسم انث (ه) يفو «(ش) نم تطقس )0(



 .راسي نب ناميلس نع «جشألا نب ريكب '''هاورو *

 نب ىبحي انث « "'؟[ناحلم نب] ميهاربإ نب دمحأ انث «دالخ نب ركب وبأ هانثدح 817

 نإ] :لاق هنأ [ب ١591/ راسي نب ناميلس نع «ريكب نع «دعس نب ثيللا ينثدح «ريكب

 هل لاقف . رفسلا يف مايصلا ىلع ةوق يب دجأ ينإ هللا لوسر اي :"”[لاق يملسألا ةزمح

 . «رطفأف تكش نإو ,.مصف تعش نإ» : هلِلَي هللا لوسر

 .هوحن «ناميلس نع «سنأ يبأ نب نارمع هاورو *

 ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث :'7”[لاق] نسحلا نب دمحأ نب دمحم انئدح 8

 ." [حل قف

 ىيحيانت :الاق '*”[يضاقلا] نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدحو

 نع « '"”سنأ يبأ نب نارمع نع ءرفعج نب ديمحلا دبع نع «كرابملا نبا انث «ينامحلا

 "'موصلا نع هلق يبنلا لأس هنأ : ””[يملسألا] ورمع نب ةزمح نع راسي نب ناميلس

 . رطفأف تئش نإو .مصف تئش نإ» :لاقف .رفسلا يف

 «ةملس يبأ نع :لاقف .ديمحلا دبع فلاخف نارمع نع «بيبح يبأ نب ديزي هاورو *

 .ةزمح نع

0 : .) 0000 . 0. 
 نب ىيحيانث « '”[جرفلا نب حور] عابنزلا وبأ انئ «دمحأ نب ناميلس هانثدح

 نع «سنأ يبأ ''”[نب] نارمع نع «بيبح يبأ نب ديزي نع «ةعيهل نبا انث « "”ريكب
 نع هني هللا لوسر لأس هنأ : يملسألا ورمع نب ةزمح نع «نمنرلا دبع نب ةملس يبأ

 . «لعفاف كيلع رسيأ كلذ ّيأ» :لاقف . رفسلا يف مايصلا

 .أطخ وهو «سيوأ يبأ نب نارمع :(ش) يف (7) .(ه)و .(ش) نم ةطقاس واولا )١(
 .تبئأ ام وهو . سنأ ىبأ نبا :باوصلاف .(ش)و لصألا يفاذك (؟)

 )١7/ 1١7(. لامكلا بيذهت : رظنا . :يملسألا ةزمح لاق :(ه) يف (
 .(ش) نم طقس (0 .(ه)و .(ش) نم تطقس (:؟)

 «مايصلا» (ه) يف كل .(ه)و .(ش) نم ةدايزلا (5)

 )٠١( أطخ وهو . «ريثك» :(ش) يف كف .(ه) نم طقس .



 . "”[هوحن] هدج نع «هيبأ نع .'""[ورمع نب] ةزمح نب دمحم نب ةزمح هاورو #

 «يليفنلا رفعج وبأ انث «يبايرفلا رفعج انث . "”[دمحأ نب ناميلس] '''هانثدح-

 نب '”[ةزمح نب] دمحم نب ةزمح تعمس ' ”:[لاق] « يندملا "”ديمحلا دبع نب دمحم انث

 رهظ بحاص ينإ هللا لوسر اي :تلق :لاف هدج نع هربخأ هابأ نأ ركذي يملسألا ورمع

 دجأ ينإو ءناضمر ينعي ءرهشلا اذه ينفداص امبر هنإو هيركأو هيلع رفاسأ '””و "![هجلاعأ]

 كيف ؛هرخزأ نأ نم يلع نومأ لا وسر اي موصأ نأ بلف اي ”يتاشانأو « '”ةوقلا

 تئش كلذ ّيأ» :لاق ؟رطفأ مأ ؟يرجأل مظعأ للا لوسر اي موصأفأ يلع اًنيد

 .اةزمح

 انث ءنوراه نب ىسوم انث :الاق يدنسلا نب دمحأو «نوراه نب يلع انئدح 0١

 ةزمح نب دمحم نع «ديز نب ريثك '[نع] «ةزمح نب نايفس انث ءرذنملا نب ميهاربإ
 ءاملظ ةليل يف هْللَع هللا لوسر عم انرفن :لاق ”[ورمع نب] ةزمح هيبأ نع ءيملسألا

 .رينتل يعباصأ نإو مهنم كله امو مهرهظ اهيلع اوعمج ىتح يعباصأ تءاضأف ؛ةسمد

 يبأ نب '''”نيسحلا انث « (*0قّورملا يلع نب نوراه انث «ديمح نب دمحم انثدح

 يملسألا ةزمح نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «دمحم نب ةمصع انث « يلبجلا نسحلا

 .«فلأ ةدابع نم ريخ هللا ليبس يف رهش طابر» : هِي هللا لوسر لاق :لاق

 «قازرلا دبع نع « '"'”[ميهاربإ نب] قاحسإ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 3

 امو .فيحصت وهو ««يورهلا» :لصألا يف (9) .(ه) يف تسيل )١(
 :همساف .باوصلا وهو «(ه) «(ش) نم تبثأ .(ش) نم تطقس (5)
 .قوزملا ىسوم وبأ ءمكحلا نب يلع نب نوراه .ديجملا دبع :(ه)و (ش) يف (*)
 باسنألاو 7١(, /4١)دادغب خيرات :رظنا .(ش) نم ةدايز (5)
 .(371 )١5/ يناعمسلل .(ه) نم ةدايز «واولا» (6)
 .«ةوق دجأ انأو» :(ه) يفو . «ةوقلا دجأ انأو» :(ش) يف ()
 . «نسحلا# :(ش)و (ه) يف 2200 .«باشا# هلعلو ءخسنلاب اذكه قفا

 .(ه)و (ش) نم ةدايز )1١( .(ه)و (ش) نم تطقس ()



 ورمع نب ةزمح نأ «يملسألا ةلظنح ينربخأ :لاق دانزلا يبأ نع «جيرج نبا نع

 نالف ىلع متردق نإ» :27لاقف .ةيرس ''”طهر ىف هنعب هلي هللا لوسر نأ : هثدح ىملسألا

 ال هنإف ؛ '””[رالاب] هوقرحت الو .هولتقاف هيلع متردق نإ : "”[مهل] لاق مث .«هوقرحأف

 . ارائلا بر الإ ,رابلاب بدعي

 . ةلظنح نع «دانزلا يبأ نع «دعس نب دايز نع « جيرج نبا '*”[ نع «جاجح] هاور *

 نع «ةزمح نب دمحم نع «دانزلا يبأ نع «يمازحلا نمحرلا دبع نب ةريغملا هاورو *

 ١ . هيبأ

 نع «ةريغملا انث «"”يبجحلا انث ءملسم وبأ انث « ”[يباطخلا] قوراف انثدح. 15

 هثعب هلع يبنلا نأ : هثدح ةزمح '"'هابأ نأ ةزمح نب دمحم ينثدح : [لاق] «دانزلا يبأ
 .هوحن ركذف «ةيرس "0 يف

 د د

 01909 مع نب ةَرُمَح [058]

 مهو وهو حصيرال
 انث «باجنم انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 6 ١

 هَ هللا لوسر عم تلكأ :لاق رمع نب ةزمح نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «كيرش

 .«اًطهرو» :(ه) «(ش) يف )00(

 .«لاق» :(ش) يف (؟)
 . (ه) نم تبثأ امو «؟امهل» :(ش) ىفو « لصألا نم تطقس فرق

 1 .(ه) يف تسيل (5)
 .(ه) «(ش) نم طقس (0)
 نم تبثأ امو .«ةيرس ثعب» : لصألا يف 20000 .(ه) نم ةدايز (5)

 .(ه) (ش) .؟يبجحلا ملسم وبأ انث» :(ش) يف (10)

 .فيحصت وهو .«ورمعاا :(ش) يف )١١( .(ش) نم ةدايز (4)

 .(765 )١/ ةباصإلا .(01 /7)دسألا (١؟) .«ابأ» :(ش) يف (9)



 . ؛هللا مسا ركذاو ,كيلي ام لكو «كنيميب لك» :لاقف .اًماعط

 .هيف كيرش أطخأ :لوقي '')اًباجنم تعمس : يمرضحلا لاق ن

 هلع يبنلا نع «ةملس يبأ نب رمع نع «هيبأ نع «ماشه نع ءرهسم نب يلع انربخأ
 [أ/١6١ /1] هلثم "'[هب]

 ©ناميلا نب َةَفْيَذُح [35]

 ؛ناميلا نب ةفيذح : ليقو .ناميلا نب ورمع نب ةعيبر نب رباج نب لسح نبا وهو ان
 للا دبع ابأ ىنكي «سبع نب '”ةعيطق نب ثراحلا نب ةورج نب ناميلا دلو نم هنأل

 ؛ةرصنلا راتخاف «ةرصنلاو ةرجهلا نيب هريخف هلع يبنلا ىلإ هوبأو وه رجاه «يرجاهم
 هوبأ دهشتساو ءادحأ دهش «هفلحل راصنألا يف ”[هدادعو] «لهشألا دبع ينب فلاحو

 «ةفوُكلا نكس «نيملسملا ىلع هتيدو هيبأ مدب قدصتف «هولتقف نوملسملا هب أطخأ ءدحأب
 كردي ملو «ليلقب  هنع هللا يضر نامثع لتق دعب «نئادملاب "”[نيثالثو] تس ةنس يفوتو

 . ”هتلتق نمو «نامثع لتق نم لجو زع هللا ىلإ أربتو « لمجلا

 هملعأ ءرسلا بحاص هتوفي ال ريخلا نأب هملعل «هبنتجيل رشلا نع هَ يبنلا لأسي ناك

 ءهدحو ةيرس بازحألا ةليل هلق يبنلا هثعب «مهنايعأو مهئامسأب نيقفانملا هَ هللا لوسر

 هلت هللا لوسر *[هرمأف] ءمهدقعو نيكرشملا دهع نمم هيلع ناك ام ردب دوهش نم هعنم
 . مهيلع هللاب نيعتسي نأو «مهل ءافولاب

 ىللا دبع نب بدنجو «ءادردلا وبأو «بلاط يبأ نب يلعو «باطخلا نب رمع هنع ىور

 .- مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم مهريغو «ريشب نب نامعنلاو

 .ه نم ةدايز () . أطخ وهو «باجنم» : لصألا يف )١(
 . «هلتق نموا : ش يف (0) .(ه)و (ش) نم تطقس (؟)
 . 07314 /1) ةباصإلا ل( )١/ باعيتسالا «(458 )١/ دسأ ()
 .(ه)و .«ةعطق» :(ش) يف (4)
 . مهرمأف : لصألا يف تفحصت )م( . ؟دادعال :(ه) يفو ء(ه)و (ش) نم ةطقاس «واولا» (5)



 كو ةباحصلا ةفرعم

 ("”[انث] يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث « "”دالخ نب ركب وبأ انثدح-

 نع .'*”دايز نب ديزي ينئثدح : "”[لاق] قاحسإ نب دمحم نع «يبأ انث «ميهاربإ نب بوقعي
 .هللا دبع ابأ اي :ناميلا نب ةفيذحل ةفوكلا لهأ نم انم ىتف لاق :لاق يظرقلا بعك نب دمحم

 نب دمحم انث «قاحسإ نب دمحم انث « '”[يروباسينلا] دماح وبأ انثئدح 1

 ىلإ لجر ءاج :لاق شارح نب يعبر تعمس '*[لاق] روصنم نع نايفس انث «حابصلا

 .هللا دبع ايأ اي :لاقف . ةفيذح

 هللا دبع انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث '"”[لاق] كلام نب ركب وبأ انثدح 4 .١

 نب ةفيذح انث «ليفطلا وبأ انث «عيمج نب ديلولا نع ةماسأ وبأ انث « ةبيش يبأ نب دمحم نبا

 . شيرق رافك انذخأف «ليسح يبأو تجرخ ينأ الإ اردب دهشأ نأ ينعنم ام :لاق ناميلا

 انم اوذخأف «ةنيدملا الإ ديرن امو ءهديرن ام :انلقف .ادمحم نوديرت مكنإ :اولاقف

 هانربخأف هلكَع هللا لوسر انيتأف ءهعم لتاقن الو «ةئيدملا ىلإ "”نفرصننل «هقاثيمو هللا دْهَع

 . مهيلع هللا نيعتسنو .مهدهعب مهل يفن افرصنا :لاقف .ربخلا

 .هوحن ديلولا نع « ليضفلا نب دمحم هاور #

 انث «ةبيش نب ركب وبأ انث «.نايفس نب نسحلا انث «.نادمح نب ورمع وبأ انثدح 4-١

 نأ ينعنم ام :لاق ناميلا نب ةفيذح انث «ليفطلا وبأ انث «عيمج نب ديلولا نع ةماسأ وبأ

 .هوحن ركذف ءاردب دهشأ

 يعازخلا يلع نب دمحم نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثئلدح 0

 نع .''”[ديز] نب يلع نع «ةملس نب دامح انث «ميهاربإ نب ملسم انث يناهبصألا

 .كلام نب ركب وبأ :(ه)و (ش) يفو «ءلصألا يفاذك )١(
 .(ه)و . لصألا نم طقس[ ]نيبام ()

 .(ه) نم ةدايز «واولا» (0) .(ش) يف تسيل ةدايز ()
 .نفرصنيل :(ش) و (ه) يف (4) . «دايز يبأ نب»:(ش) يف (5)
 .ديعس :(ش) يف (9) . (ه) يف ترركتو .(ه)و (ش) نم ةدايزلا (4)

 .(ه) «(ش) نم ةطقاس (5)



 ةباحصلا ةفرعم 88

 ترتخاف ةرصنلاو ةرجهلا للي هللا لوسر ينريخ :لاق ةفيذح نع «بيسملا نب ديعس

 .ةرصنلا

 دانه انث « "”قاحسإ نب دمحم انث « '"[دمحم نب دمحأ] دماح وبأ انثدح 0١

 ناك ناميلا نب ةفيذح نإ :ةورع لاق :لاق يرهزلا نع «سنوي نع «كرابملا نب هللا دبع انث

 موي «ناميلا وهو « هيي هللا لوسر عم هوبأ لتق] ءراصنألا يف اًميلح ناكو « سبع ينب دحأ
 .يبأ يبأ :لوقي ةفيذح قفطف «نيكرشملا نم هوبسح ذئموي ""[هب نوملسملا أطخأ ءدحأ

 . هولتق ىتح هومهفي ملف

 , *[يفقثلا] سابعلا وبأ انث «''”[ةلبج نب دمحم نب دمحأ دماح وبأ] انثدح 5

 لالب نع «سوأ نب دعس انث «ىسوم نب هللا ديبع انث : *”لاق ةمارك نب نامثع نب دمحم انث

 . ةليل نيعبرأ نامثع لتق دعب شاع هنإو «توملا ةفيذح رضح امل : لاق ىيحي نبا

 انث .يبرحلا ””[قاحسإ نب] ميهاربإ انث ,سابعلا نب نمحرلا دبع انثدح 807

 :لاق توملا ةفيذح رضح امل :لاق نسحلا نع «ىيحي نب يرسلا انث ء.برح نبا ناميلس

 اهتداق ةنتفلا '”[يب] قبس يذلا هلل دمحلا مدن نم حلفأ ال «ةقاف ىلع ءاج بيبح

 .اهجولعو

 انث «بيرك وبأ انث ءفلخ نب مثيهلا انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 4

 نع هيبأ نع ء[ب ]١1/ ١6١/ «نابزرملا نب ديعس «دعس وبأ انث ءرمحألا دلاخ وبأ

 ةليل هلي هللا لوسر ينثعب :لاق ةفيذح نع «هيبأ نع «يميتلا ميهاربإ نع "وأ « "”ةفيذح

 . يدحو ةيرس بازحألا

 يفوت :لاق ريكب نب ىيحي انث «عابنزلا وبأ انث « "””دمحأ نب ناميلس انثدح . 06

 . لصألا يف تسيل (7) . ةلبج نب دماح وبأ :(ه) و (ش) يف 2000

 -  .قاحسإ نب دمحم نم ًالدب جارسلا سابعلاوبأ :(ه)و (ش) يف (5)

 .«ناميلا نب ةفيذح» :(ش) يف .(0) . هب نيملسملا عم هوبأ لتق :(سش) يف (*)
 . ةينكلا نود مسالا ركذ لصألا يفو ء«دماح وبأ» :(ه) و (ش) يف (5)

 . «ميهاربإ نعو» :(ش) يف (4) .(ش) يف تسيل (5)



 انث 7" [لماك نب] سودبع نب دمحم انث ١ شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 7

 .نيثالثو تس ةنس ةفيذح تام :لاق ريمن نب هللا دبع نب دمحم

 : 9[ ةفيذح]] دنسأ امثو دب

 ينثدح :2"'[لاق] لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث « ””كلام نب ركب وبأ انثدح 617

 انك :لاق ةفيذح تعمس (؟”[لاق] قيقش ىنثدح « شمعألا نع «ديعس نب ىيحي انث «ىبأ

 .هلاق ””امك انأ :تلق .ةنتفلا يف هلل هللا لوسر لوق ظفحي مكيأ :لاقف رمُع دنع اًسولج

 هراجو هدلوو هلامو هلهأ ىف لجرلا ةنتف :تلق .هيلع وأ ءاهيلع ءيرجل كنإ :لاق

 «ديرأ اذه سيل :لاق .ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو ةقدصلاو ةالصلا اهرفكت

 نإ «نينمؤملا ريمأ اي سأب اهنم كيلع سيل :تلق .رحبلا جومك جومت يتلا ةنتفلا نكلو

 . . اذبأ قلغي ال اَذِإ :لاق .رسكي لب :تلق ؟حتفي وأ رسكيأ :لاق .اًقلغم اًباب اهنيبو كنيب

 اًثيدح هتثدح ينإ «ةليل دغ نود نأ ملعت امك معن :لاق ؟بابلا نم ملعي رمع ناكأ : تلق

 . طيلاغألاب سيل

 . شمعألا نع «سانلاو «ريرجو « صفحو] «ةبعشو «يروثلا هاور *

 يبأ نب دلاخ نع 7" [يراصنألا] ديعس نب ىيحي نع[ دعس نب ثيللا هاورو *

 .هوحن شمعألا نع «نارمع

 نب هللا دبع نب دمحم انث « بجع نب ديعس انث «يدنكلا ميهاربإ نب دمحأ انثدح 4-١

 يبأ نب دلاخ نع («ديعس نب ىيحي نع ؟[دعس نب] ثيللا انث « يبأ انث «مكحلا دبع

 .هوحن ةفيذح نع «لئاو ىبأ نع «شمعألا نع «نارمع

 .(ش) نم طقس (امك) (4) .(ش) نم ةدايز )١(

 .(ه) نم طقس (5) .(ه)و (ش) نم تطقس (')

 . كلام نب ركب وبأ دمحأ :(ه) يف تحفصتو . ؟نادمح نب رفعج نب دمحأ :(ش) يف (9)

 . (ش) نم ةدايز (0 .(ه) و (ش)نم ةدايز (5)



 نع « '''لئاو يبأ نع ءشمعألا نع «يركسلا ةزمح وبأو «ليئارسإ هاورو * 2000 ع . 2 ٌ 8ع

 ملو «ةعامج يف ''”دشار يبأ نب عماجو .ةلدهب نب مصاع ؛ لئاو يبأ نع هاورو *

 .ةفيذح اوركذي

 وبأو «.شيبح نبرزو  "”(شارح نب) يعبرو «ةريره وبأ «ةفيذح نع هاورو *

 . [دوعسم نيآ هللا دبع نب ةديبع

 انث هللا دبع نب يلع انث  غئاصلا دمحم نب رفعج انث ءرفعج نب دمحم انثدلح 48 ١

 اذه ىف هللا دبع نب بدنج ىنثدح «نسحملا انث . مارهب نب تلصلا انث «ركب نب دمحم

 مكيلع فوختأ ؟امم نإ» : هلع هللا لوسر لاق :لاق هثدح ناميلا نب ةفيذح نأ :دجسملا

 ام ىلإ هزعا مالسإلل "”ًءدر ناكو ,هتجهب هيلع ''”تيئُر اذإ ىتح .نآرقلا أرق ًالجر

 .«كرشلاب هامرو فيسلاب هراج ىلع جرخو ,هرهظ ءازو هذبنو هنم خلسنا هللا ءاش

 لب 2”[ال]» :لاق ؟يمارلا مأ يمرملا ؟كرشلاب ىلوأ امهيأ هللا لوسر اي :تلق :لاق
 . «يمارلا

 انث .نوراه نب ديزي انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح.- 5

 تعمس : '9[لاق] ةفيذح نع «هيبأ نع « سباع نب نمحرلا دبع نع «ةأطرأ نب جاجحلا

 ىلإ هراج يلدملاك وهف .هل يفي نأ ديري ال اطرش هيخأل طرش نم» :لوقي هّلكَع هللا لوسر
 .2"«ةعفنم ريغ

 «ديمح ا دبع نب ىيحي انث « نيصح وبأ انث «ورمع نب دمحم نب رفعج انثدح 0١

 نم تبثأ امو .«هريعأ» :لصألاو (ه) ىف (8) .«دسأ» :(ش) يف (5)
 نا ع .(ه)و .(ش) ىف تسيل (0)

 .[ امال ]١/ دئاوزلا عمجمو :(ش)» هك ل
 .(ش) نم تطقس (9) .(ه)و (ش) نم ةدايز (؟)

 .«فوختتا :(ه) يفو .«امنإ» :(ش) يف (5)

 . اهنم «ىتح» تطقسو .«تيأر# :(ش) يف 03

 0 /7) ننسلاو ديناسملا عماج :رظنا .؟ءادر2 : لصألا يفو . ؟مالسإلا ءدراا :(ه)و 2(ش) يف 27

 .«ةعنما :(ه)و (ش) يف )2١(



 دعسأ ''”نوكي ىتح ةعاسلا موقت ال» :لاق هلي هللا لوسر نع «ةفيذح نع .يلهشألا

 . ؛عكل نب "'عكل ايندلاب سانلا

 . هوحن ورمع نع « رفعج نب ليعامسإ 29و «يدرواردلا هاور * هر . : )
( 

 نب ىسيع نب ديعس يمع انث «دواد نب مادقملا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5

 نع .حابصلا نب ىنثملا نع «ىكملا فسوي نب بوقعي نع «ةلاضف نب لضفم انث «ديلت

 نوثدحتي اوناك مهنأ : "”[ناميلا نب] ةفيذح نع « بيسملا نب ديعس نع «بيعش نب ورمع

 :اولاق «؟هنولعفت مكنإ» :لاقف . مهيلع جرخف هَ هللا لوسر مهعمسف «لزعلا يف |

 ؟ةنئاك يهو الإ اهثراب وه ةمسن قلخي مل لجو زع-هللا نأ اوملعت مل وأ» :لاق .معن
 .[أ /له١ /1]

 دع دج 4

 ©"””ديسأ نب ةفيذح [ 53]

 نب مارح نب ةعقاو نب ''”[رامع نبا :ليقو] ءسوعألا نب ديسأ نب ةفيذح وهو 0

 رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب ةرمض نب ليلم نب رافغ
 «يفوت ''”[ةفصلا لهأ نمو] «ةرجشلا باحصأ نم ناك و « ناندع نب دعم نب رازن نبا

 . لصألا يف بتكي مل ةلالجلا ظفل )01(

 .(ه)و .(ش) نم ةدايزلاو ءلصألا نم تطقس (؟)
 . «عكلاب» (ش) يف تفحصت 2

 . (نعآل :(ش) يف قفز

 .«هلثم» (ه)و (ش) يف (4)
 .(ه)و .(ش) ىف تسيل (1)
 .(844 /1) باعيتسالا ؛(7117 /1) ةباصإلا «(457 /1) ةباغلا دسأ (0)
 .(ه)و .(ش) نم ةطقاس واولا (8)
 .(ش) نم طقاس[ ]نيبام (4)



 نب عيبرلاو «يبعشلاو ليفطلا وبأ هنع ىور ءاعبرأ هيلع ''”ربكف «مقرأ نب ديز هيلع ىلصو

 . "”زامح نب بيبحو « ةليمع

 انث «قاحسإ نب دمحم انث « "”[ةلبج نب دمحم نب دمحأ دماح وبأ] انثدح ١1857

 قورسم نب ديعس (*”[نع] «ةبعش انث «دامح نب لهس انث «يمرادلا ديعس نبا دمحأ

 . ةرجشلا باحصأ نم ناكو ةحيرس يبأ نع يبعشلا نع فرطمو

 «ناميلس نب ديعس انث « يطقسلا لضفلا نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 4 ١

 «يراّفغلا ةحيرس وبأ يفوت :لاق نذؤملا ناملس يبأ نع «ةعرز يبأ نب نامثع نع «كيرش انث

 . يلصي هلي هللا لوسر تيأر اذكه :لاقو .اًعبرأ هيلع "”ربكف مقرأ نب ديز هيلع ىلصف
 200[ دنسأ امو ]

 نب ملسم انث «نسحلا نب ديبع انث '*”[لاق] «دبعم نب رفعج نب دمحأ انثدح 60 ١

 دمحم انث .نايح نب دمحم نب دمحم ان «يباطخلا قوراف انثو «'"[ح] ةبعش انث «ميهاربإ

 ديسأ نب ةفيذح نع «ليفطلا يبأ نع «زازقلا تارف نع.« ةبعش انث"'[الاق] «ريثك نبا

 ةعاسلا نإ» : ِهْنَِ هللا لوسر لاقف .ةعاسلا ركاذتن نحنو هلع يبنلا '*”[انيلع] فرشأ : لاق

 اقسخو ,برغملاب اًقسخو .قرشلملاب اًقسخ ؛تايآرشع اهلبق '”اورت ىتح موقت ال
 نم سمشلا عولطو ؛لاجدلاو ,ناخدلاو .جوجأمو جوجأي جورخو .,برعلا ةريزجب

 .اذإ مهعم ''''[تيبت ] سانلا رشحت ندع رعق نم جرخت اًرانو ءضرألا ةبآدو ءاهبرغم
 يف مهيقلت ''[ مهعبتت] اًحيرو ؛ميرم نب ىسيع لوزنو ءاوسمأ ثيح يسمتو ءاوتاب
 .(رحبلا

 .يدوعسملاو «ةنييع نب نايفسو «يروشلا نايفس "”[زازقلا] تارف نع هاور #

 . نيرخآ يف تارفلا نب نسحلاو ءصوحألا وبأو

 .(ه) نم ةدايز (0) .اربكو» :(ش) ىف )١(

 .«ينارفلا» :(ه) يف (8) 7051١(. /147 /) ريبكلا يف يناربطلا رظناو «(نامح) :(ش) يف 000

 .(ه)نم تطقس (49» ١١١ .ةلبج نب دماحوبأ :(ه) يف (0)
 .«نورتا» :(ه) ىف )١( .انثدح :(ش) يف (4)

 . لصألا يف تسيل (ش) نم ةدايز [ ]نيبام )1١( .(ه)و (ش) نم ةدايزلا (0)
 . «نارفلا» :(ه) يفو .(ه) نم كلذك واولا تطقسو .(ه) «(«(ش)نم تطقس (5)



 . "”ليفطلا يبأ نع «ةداتق هاورو #

 نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع ,'9[ناعمس نب] دايز نب هللا دبع هاورو *

 «ريكب يبأ نب د ىيحي انك ؛ ةماسأ يبأ نب ثراحل ا ان «دالخ نب ركب وبأ انثدح - 855

 هثدح دلاخ نب ةمركع نأ '' ![ءاطع نب] هللا دبع ينثدح .'"”[ةمثيخ وبأ] ةيواعم نب ريهز انث

 نإو ءهمأ نطب ىف ىقش نم ىقشلا :لوقي دوعسم نب هللا دبع عمس هنأ هثدح ليفطلا ابأ نأ

 تلخد ىتح ءهنم تعمس امم بجعتأ هدنع نم تجرخف :لاق .هريغب ظعو نم ديعسلا

 :تلقف ؟تبجعت 0م : لاقف هدنع تبجعتف «يرافغلا ديسأ نب ةفيذح ةحيرس يبأ ىلع

 ظعو نم ديعسلاو ءهمأ نطب يف يقش نم يقشلا :لوقي دوعسم نب هللا دبع كاخأ تعمس

 ىلإ هديب ىوهأف ؟لمع ريغب دحأ ىقشيأ :تلق ؟ '”بجعت كلذ يأ نمو : لاقف . .هريغب

 نيعبرأ محرلا يف عقت 3 ةفطنلا نإ» : لوقي نيتاه ينذأب هلي هللا لوسر تعمس : لاقف . هينذأ

 براي» :لوقيف .اهقلخي يذلا :لوقي هتبسح :ريهز لاق .«كلملا اهيلع روصتي مث .ةليل

 مث .يوس ريغوأ اًيوس هللا هلعجيف ؟يوس ريغ وأ يوسأ براي :لوقيو ؟ىغنأ وأ ركذأ
 .«اديعس وأ اًيقش هللا هلعجي مث ؟هقلخ ام ؟هلجأ ام ؟هقزرام براي : لوقي

 «9ءاطع نب هللا دبع نع «ريهز هب درفت

 نب "'[هللا] ديبعو ءربج نب موثلكو « يكملا ليقع نب ىيحيو «رانيد نب ورمع هاورو # . 0 8 00/0

 . "[ليفطلا يبأ نع نيرخآ يف مثيخ] نب نامثع نب هللا دبعو «ريبزلا وبأو «ةحلط يبأ

 تبثأ امو «.(ش) يفو لصألا يف بتكي مل ةلالجلا ظفل 49) .«ليفط» :(ه) يف )١(
 ]١5/ 8١[. لامكلا بيذهت :رظنا .(ه) نم .(ه)و (ش) نم ةدايزلا (7)
 آلدب «نينح# : (ه) ىف درو هنأ الإ (ه) و (ش) نم ةدايز (6) . (ه)و (ش) يف تسيل ةدايزلا (
 .اهنم «نامثع»: طقسو ؟مثيخ» نم .«نمم» لصألا يف (4)
 .؟تبجعتا :(ه) يف (5)

 درفنا اريهز نإ لاقي" :(ش) يفو .«هب درفت اريهز نإ :لاقي" :هللا هدعسأ خيشلا لاق» :(ه) يف (7)
 6... .هب



 انث «مركم نب ةبقع انث ,نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح 1

 لاق :لاق ديسأ نب ةفيذح نع «ليفظلا يبأ نع «دوراجلا نب دواد انث .يفنحلا ركب وبأ

 لاقف .اهرخآ ىلإ اهلوأ ةرجشلا هذه ىندأ ةحرابلا يتمأ يلع تضرع» : هلي هللا لوسر

 :لاق ؟قّلخي مل نم كيلع ضرع فيكف «قلُخ نم كيلع ضرع اذه هللا لوسر اي : لجر

 ؛هبحاصب مكددحأ نم مهنم ناسنإلاب فرعأ انأل ىعح ءنيطلا 7[ يف] يل اوروص
 .[ب/3١6]

 دك

 '”يقرابلا َةَقْيَذُح [054]

 ةدانج نع ىور «يتنزيلا ريخلا وبأ هنع ثدحي هيلع يبنلا كردأ ””نميف ركذ ت

 . ةدانج ثيدح "”يف .هثيدح ("انركذ «يدزألا
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 «يدارملا ديبُع نب ٌةَفْيَدُحو [9]

 . ةياور هل فرعي ال «ةيلهاجلا "”كردأ ءرصم حتف دهش ؛«©"رمعل ءاضق يف ركذ هل

 ظ . ىلعألا دبع نب ديعس نبا ”نع ليحملا امهركذ

 دع دع

 .(ه) يف تسيل )١(
 .(1/6 )١/ ةباصإلاو «(8519 /1) دسألا )١(

 .«. . .كردأ نم ركذ يف» :ش يف (*)

 .4يف» :(ش) يف (5)

 . (719/6 )١/ ةباصإلا «(55130/ /؟)دسألا (5)

 .«رمع ءاضق) :(ه)و (ش) يف (5)

 .«كردأو »:(ه)و (ش)يف (0)
 .«ىلع# :(ه)و (ش) يف (4)



 ()”بطاح همسا نم

 (”ةعتلب يبأ نب بطاح (هالمءز]

 دبع] نب دسأ ينب فيلح «دمحم ابأ ىنكي «ةملس نب ريمع نب ورمع نبا وهو
 نب ةلمرح نب ””بردأ نب ةعتلب يبأ نب بطاح :ليقو . ؟”ردب دهش . ””[ىزعلا

 هثعب .ناطحق نب برعي نب بجشي نب ديز نب ددأ نب ةرم نب ثراحلا نب يدع نب "مخل
 نامثع هيلع ىلصو «نيثالث ةنس تام 2" سقوقملا ةيردنكسإلا كلم ىلإ هيو هللا لوسر
 .ةنس نوتسو سمخ هلو نافع نب

 ينثدح « ”![ينارحلا دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح ١
 نبا بطاح :ردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع .دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انثدح « يبأ

 نبا دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح- 1874

 ("[هَي هللا لوسر عم] اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف
 .ةعتلب يبأ نب بطاح : ىزعلا دبع نب دسأ ينب نم

 انث ءقاحسإ نب دمحم انث :الاق دمحأ نب دمحمو هللا دبع نب ميهاربإ انثدح ١41٠

 هلع هللا لوسر ءاج بطاح اًدبع نأ :رباج نع «ريبزلا يبأ نع «ثيل انث ءديعس نب ةبيتق
 «تبذك» : هللَع هللا لوسر لاقف .رانلا بطاح نلخديل هللا لوسر اي :لاقف .اًبطاح وكشي
 . ؛ةيبيدحلاو اًردب دهش هنإف ءاهلخدي ال

 .(ه)و .(ش) يف سيل ناونعلا اذه )١(

 باعيتسالا (؟) )١/ 7”1/5( الأسد)١/ 87١(, ةباصإلا )١/ 9:”"(.
 .(ه)و «(ش) نم تطقس (0) .(ش) يف تسيل (9)
 . (ه) «.(ش) نم ةدايزلا (9) .ه نم طقس «اردب» ىلإ «ىنكي» لوأ نم 2(
 .«بدرأ) :(ه)يف (6)

 !| .«رحز#» :(ه) يفو .رحب ىلإ (ش) يف تفرحت (1)
 .«ردنكسالا» لصألا يفو .4سقوقملا ىلإ ةيردنكسإ كلم» :(ش) يفو .«سقوقلا لا :(ش) يف )3و7



 207( دنسأ امثو) د

 انث «يذمرتلا رصن نب دمحأ نب "'”[دمحم]انث «دالخ نب ركب وبأ انثئدح ١

 ("”يرهزألا باهولا دبع نب دمحم

 ينثدح . جعدأ نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ ينثدح «يبطاحلا ىيحي نب نوراه ادث] #

 نب نمحرلا دبع نب ىيحي ىنث ونثدح ””[لاق هيبأ نع] ”[ملسأ نب نب ديز نب نمحرلا دبع

 ىلإ هي هللا لوسر ينثعب : لاق ”[ةعتلب يبأ نب] بطاح هدج نع هيبأ نع ؛بطاح

 «لزنم يف '"”ينلزنأف هلي هللا لوسر باتكب هتئججف :لاق ةيردنكسإلا كلم سقوقملا

 .”'مالكب كملكأس ينإ :لاقف . هتقراطب عمج دقو «يلإ ثعب مث .يلايل هدنع تمقأف

 :تلقف ؟يبن وه سيلأ .كبحاص نع ينربخأ :لاقف . مله :تلقف . ينم همهفت نأ بحأف

 نم هوجرخأ نيح هموق ىلع ْعْدَي مل اذكه ناك ثيح هل امف :لاق . هلل هللا لوسر وهو «ىلب

 : تلق . هتيم هللا لوسر هنأ دهشأ :لاق ؟يبن وه سيلأ «ميرم نب ىسيع : تلقف :لاق ؟هدلب

 يفوللا مهكلهي نأب مهيلع ىعد نوكي ال نأ «هوبلصي نأ اودارأف «هموق هذخأ ثيح

 ىلإ كعم اهب ثعبأ اياذه هذه «ميكح دنع نم ءاج ميكح تنأ تسأر :لاق .ايندلا ءامسلا

 لي للا لوسر ىلإ ىدهأف :لاق . كنمأم ىلإ كنوقرذُُي ةقرذبب كعم ثعبأو , هلي دمحم

 يبأل هلع الي هللا لوسر اهبهو ةدحاوو هيلع هلع هللا لوسر نبا ميهاربإ مأ نهنم 290 راوج ثالث

 نم فرط عم بايثب هيلإ لسرأو «تباث نب ناسحلا ةدحاوو .يودعلا ةفيذح نب مهج

 . مهفرط

 .(ش)نم تطقس )١(

 .(ه) يف ترركت (')
 .«يدوسألا» :(ش) يف قرهز

 . (ه)و .(ش) نم ةدايزلاو «لصألا نم طقس [ 1نيبام (5)
 .(ه) نم ةدايز (0)

 .(ش) يف تسيل (5)
 .«ينلزنأو» :(ه) يف (0

 .«مالكلاب» :(ه) يف (48)

 .«يراوج» خسنلا يف (9)



 (”رمعم نب ثراحلا نب بطاح [ ]

 ٍ رماو وه رجاه «حمج نب نب بهو نب بيبح نب 227 الجملا تنب ةمطاف هتأرماو وه رجاه ء«حمج نب ةفاذح نب بهو نب بيبح نبا 0
 . ةشبحلا ضرأ ىلإ دمحمو ثراحلا هائباو

 دع دع د

 "”سمش دبع نب ورمع نب بطاحو [/1]
 نب دمحمو يرهزلا هلاق «ةياور هل فرعيال «ةشبحلا ضرأ ىلإ '”يرجاهم لوأ ه

 . قاحسإ
0-8 

 نكد د

 )١( باعيتسالا )١/  20795الأسد)١/ “*57(« ةباصإلا )١1/ 75٠9(.

 .«للجم» :(ه) يف (؟)

 .("01 )١1/ ةباصإلا «(575 /١)دسألا ,(71/9 )١/ باعيتسالا (*)
 .«. . .رجاه نم لوأ» :(ه)و (ش) يف (4)



 «”بطيوح همسا نم

 "”طوح :ليقو "طوخ : ليقو . بطيوح [ 01]

 نب رماع نب لسح نب كلام نب رصن نب ْدَو دبع نب سيق ''”[يبأ] نب ىزعلا دبع نبا ل

 نم «ةكم نكس .ةيواعم ةرامإ يف نيسمخو عبرأ ةنس يفوت «عبصألا وبأ : ليقو

 .[أ/لد؟ /1] .حتتفلا ةملسم

 نب ىيحي انث « ''”[جرفلا نب حور] عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 71

 هنس «نيسمخو عبرأ ةنس «دمحم ابأ ىنكيو «ىزعلا دبع نب *”بطيوح يفوت :لاق ريكب

 :ةئنس ةثامو نورشع

 سنوي وبأ ينربخأ «7"©2[لاق] قاحسإ نب دمحم انث «ءدمحأ نب دمحم انثدح 1

 تام ءدمحم ابأ ىنكي «ىزعلا دبع نب بطيوح :لاق رذنملا نب ميهاربإ انث « "”[ينيدملا]

 .ةنس "”نيرشعو ةئام نبا وهو «نيسمخو عبرأ ةنس

 قاحسإ نب ليعامسإ انث «'"”[رثوك] نب نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح

 «ةديرب نب هللا ديع نع «ملعملا نيسح نع «ثراولا دبع انث ءددسم انث  "”[يضاقلا]

 هلع يبنلا رمأف سرج اهيف رصم نم تلبقأ ةقفر نأ : ىزعلا دبع نب بطيوح ينثدح'”[لاق]

 . «سرج اهيف ةقفر بحصت ال ةكئالملا نإ) :لاقو سرجلا هرُك مث نمف هوعطقي نأ

 «دابع يبأ نب بوقعي انث «يسيطارقلا ديزي وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انئدح 0 - 

 .(ه)و .(ش) يف سيل )١(
 )1١( ةباصإلا «(76 /؟) دسألا )١/ 175( ديناسملاو ننسلا عماج )/ 519(.

  )0طوخ نم ًالدب  ءاحلاب_طيوخ : (ه) يفو «طوخ نم ًالدب طيوخ :(ش) يف .
 . «ةئامو نيرشعا : (ش) يف 20( .(ه) نم تطقس (:)

 ام حيحصلاو ,«فيحصت وهو «ركب وبأ» :(ه) يف (9) .«طيوح» :ه يف (5)

 ١51[. /15] ءالبنلا مالعأ ريس : رظنا . تبثأ .(ه) نم ةدايز (5)
 . لصألا يف تسيل (ه)و (ش) نم ةدايز )١( .(ه)و (ش) نم ةدايزلا 0



 بطيوح نع « (")هيبأ نع « حيجن يبأ نبا نع «دلاخ نب ملسمو « نمحرلا ديع نب دواد انث

 ""ذوعت تيبلا "'ةأرما تتأف «ةيلهاجلا يف ةبعكلا ءانفب اسولج انك :لاق ىزعلا دبع نبا

 هنإو «ةيلهاجلا يف هتيأر '”دقلف «ودي تسبيف ءاهيلإ هدي دمف اهجوز ءاجف ءاهجوز نم
 .«لشأل

 دع دع د

 نيصح نب شاورق نب طوح [ 4 ] 26( .٠ د5 < 6 1 .٠
 . "1[:ناذاش نب لهس هثيدح ىور] .لوهجم ه هَ يبنلا ىتأ ت

 ©"”[ناذاش نب لهس انث «يراخبلا ورمع يبأ نب دمحم نع دمحم هانثدح] 5
 ةيدابب ناذاش نب ىسيع عم تنك :لاق يدنقرمسلا "معان نب ميعن انث ءيراخبلا

 . ةرصبلا

 ٍنيصح نب اورق نب « موح نب ثايغ نب ثوج نب ملاس نب لصففلا نب ب متاح انثدحف

 اًكاس هابأ نأ ملاس نب لضفلا : يبأ ينث دح( 9[لاق] ءدردح نب'' ”ثيبش نب د ةمأامث 60

 ىلع '''تدرو : لاق هيبأ نع «شاورق نب طوح نب ثايغ نع :ثايغ نب نوج نع هثدح

 ركذف] . ملسأ ام لوأ كلذ ناكو ءدقاو :هل لاقي يدع ينب نم ''"”لجرو هلق يبنلا

 .(ش) نم طقس (هيبأ نع) )١(

 .«ةأرملا» :(ش) يف (؟)
 . «هتذوعفا :(ش) يف (*9)

 .«دقلو» (ش) ىف (4)
 . 0118 /6) ديناسملاو ننسلا عماج 077 )١/ ةباصإلا 2077 /؟) ةباغلا دسأ (0)
 .(ه)و .(ش) نم ةدايزلا (0)

 . دانسإلل اراصتخا هو (ش) يف هركذي مل[ ]نيب ام (0)
 .«مغان» :(ش) يف (4)

 . (نب) نم الدب «مث» :(ش) يف (9)
 . ءايلاب «ثيش# : :(ش) يف 200

 . «لضفا : لصألا يف 00010(
 .«لجرو انأ» :(ش) يف ١1( .«تلخد» :(ش) يف )١١(



 (”يراصنألا ديزي نب طوح [ هاله ]

 .ثراحلا هنع ىور «دايز نب ثراحلا مع نبا 0

 دمحم انث :الاق دمحأ نب ناميلسو « "”[دمحم] نب دمحم رفعج وبأ انثدح /1411 

 ينثدح «ليسغلا نب نمحرلا دبع انث «ديمحلا دبع نب ىيحي انث «يمرضحلا هللا دبع نبا

 ةرجهلا ىلع سانلا عيابي وهو «قدنخلا موي هلي يبنلا ىتأ هنأ :يدعاسلا دايز نب ثراحلا

 طوح يمع نبا وه :لاق «؟اذه نمو» : لاق «'”[ةرجهلا ىلع اذه عياب هللا لوسر اي : لاقف]

 نورجاهي سانلا نإ مكعيابأ ال» : هَ هللا لوسر لاقف .طوح نب ديزي وأ «ديزي نبا
 .«مهيلإ نورجاهت ال ,مكيلإ

 تي حو -3 ب 00 .-

 .«هلوطب ثيدحلا . .» : لصألا ىف درو )١(

 . (58 /1) ةباصإلا «(541 /5) تاقثلا «(78 /5) دسألا (؟)
 .«دمحأ» :(ش) يف (9)

 .(ش) نم طقاس [ ]نيب ام (4)



 "”[( ميكح همسا نم]

 "'هازح نب ميكح [1]

 .ةيفص همأ ءدلاخ وبأ ءبالك نب يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ نبا ن
 «رادلا دبع نب فانم دبع تنب ىملس اهمأو «دسأ نب ثراحلا نب ريهز تنب ةتخاف : ليقو

 . همالسإ نسح مث ريعب ةئام نينح موي ُهّتَي هللا لوسر هاطعأ «ةفلؤملا نم «حتفلا ةملسم نم

 «مالسإلا يف نيتسو «ةيلهاجلا يف نيتس «ةنس نيرشعو ةئام شاع .ةبعكلا يف دلو

 نم هَ يبنلا دعب اًئيش لبقي مل .نيسمخو-نامث : ليقو .نيسمخو عبرأ ةئس ةنيدملاب يفوت

 نم ردب موي تلفنا «مالسإلا يف "![ةبقر] ةثام قتعأو ةيلهاجلا يف ةبقر ةثام قتعأ «دحأ

 نم نيروكذملا دحأ ؛ردب موي ينام يذلاو ال :لاق نيميلا يف ظلغتسا اذإ ناكف «لتقلا

 ائيش ةيلهاجلا يف عنص ام «هتوم لبق هرصب بهذ «ةيدهلاو ربلاو «ةيطعلاو لذبلاب شيرق

 نب هللا دبع ىلإ هتيصو دنسأ [ب ١١7/ /1] . ؟؟!هلثم مالسإلا يف عنص الإ فورعملا نم

 . هلبق تام «ميكح نب ماشه هنباب بيصأو «ريبزلا

 نب ىسومو «بدنج نب ملسمو «ةورعو «بيسملا نب ديعسو «مازح هنبا ةنع ىور
 «كهام نب فسويو «كلام نب كارعو «بطنح نب بلطملاو ءزرحم نب ناوفصو «ةحلط

 . نيرخآ يف حابر يبأ نب ءاطعو «نيريس نب دمحمو

 ميكح يفوت : لاق ريكب نب ىيحي انث «عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -

 ةيلهاجلا يف شاع «ةثامو نورشع هنسو «نيسمخو عبرأ ةنس دلاخ ابأ ىنكيو «مازح نبا

 ْ . نيتس مالسإلا يفو «نيتس

 «سنوي وبأ ينربخأ «جارسلا سابعلا وبأ انث « "”[ةلبج نب] دماح وبأ انثدح 8

 ةتخاف همأو «ىزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ نب مازح نب ميكح :لاق رذنملا نب ميهاربإ انث

 . لصألا نم ةدايز )١(

 017٠١(. /) ديناسملاو ننسلا عماج :(759 )١/ ةباصإلا «(50 /1) دسألا «(510 )١/ باعيتسالا (؟)

 .(ه)و (ش) يف تسيل (4) .(ه)و (ش)نم تطقس (9)

 . عضوملا اذه ىلإ «هتوم لبق هرصب بهذ» :ةلمج ترخأت (ه)و (ش) يف (4)



 عبرأ ةنس تام «دلاخ ابأ ىنكي «'”[يصق] نب ىزعلا دبع نب دسأ نب ثراحلا نب ريهز تنب

 . ةنيدملاب تامو «'7[ةنس] رشع ةئالثب ليفلا لبق دلو «نيرشعو ةئام نبا وهو «نيسمخو

 مازح نب ميكح عاب :لاق "'[ةورع نع] ةورع نب "”ماشه نع «نمحرلا دبع نب بوقعي
 تعبأ : '*”[هل] ليقف . فلأ ةئامب :لاق الإ هملعأ ال نايفس يبأ نب ةيواعم نم ةكمب هل اراد

 اهنمث نأ اودهشاو ءرمخ قزب الإ ةيلهاجلا ىف اهتذخأ نإ هللاو :لاق ؟فلأ ةئامب '"”هنم كراد

 .هللا ليبس يف اذه

 تعمسأ ![لاق] «قاحسإ نب دمحم انث «نانس نب دمحم نب دمحأ انثدح -. ١
 يف مازح نب ميكح دلو :لوقي ماثع نب يلع تعمس :لوقي باهولا دبع نب دمحم

 .هيف تدلوف «هيف تضخمف «ةبعكلا همأ تلخد «ةبعكلا

 بوقعي] ينثدح ءريكب نب ىبحي انث «عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح. 57

 '"”[ةنس] ةئامو نيرشع مازح نب ميكح شاع :لاق يبأ ينثدح :؛'"”[نمحرلا دبع نبا

 ىلع معنأ يذلاو : لاق نيميلا يف ظلغتسا اذإ ناكو «مالسإلا يف نيتسو «ةيلهاجلا يف نيتس

 .دلاخ ابأ ىنكي ميكح ناكو «هلعفي الف ءاذكو اذك لعفأ ال ردب موي ًاليتق نوكي نأ ميكح

 .''![جارسلا] سابعلا وبأ انث « '''[ةلبج نب دمحم نب دمحأ] دماح وبأ انثدح 1817“

 نب ميكح ناك :لاق هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع رهسم نب يلع انث «ينوكسلا مامه وبأ انث

 ةئام قتعأ ملسأ املف «ةيلهاجلا يف ريعب ةئام ىلع لمحو «ةبقر ةئام قتعأ مازح

 هل لاقف ؟رجأ نم هيف ”يل له ِهّتكَي هللا لوسر لأسف ء«ريعب ةئام ىلع لمحو «ةبقر

 .«ريخ نم كل فلس ام ىلع تملسأ» : هلي هللا لوسر

 دمحم نب هللا دبع انْث «ريهز نب ىيحي نب دمحأ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 4 ١

 .(ه)و (ش) يف تسيل )١(

 .(7075 ح 5١8 /؟) ريبكلا يف يناربطلا رظنا .أطخ وهو ««نمحرلا دبع نب ماشه» :(ش) يف (؟)

 ح ٠١8 /؟) يناربطلل ريبكلا مجعملا نم تبثأ امو «(ه)و (ش) اذكو لصألا يف سيل[ 1نيبام (*)

 .(ش) يف ترركت 0
 .(ه) نم تطقس (0) .(ه)و (ش) نم ةدايز ()

 .2هل» :(ه)و(ش) يف (4) .«فلأ ةئامب راد» : (ش) يف (4)



 تعسمس ('![لاق] «ناميلس نب ديمحلا دبع انث «ىيحي يدج انث «ريكب ىبأ نب ىيحي نبا

 «ةبقر ةئام هعم ةفرع موي رضح مازح نب ميكح نأ هللاو ينغلب دقل :لوقي تباث نب بعصم

 .رحنف كلذب رمأو «باقرلا قتعأف «هلل هلك اذه :لاق .ةاش ةئامو «ةرقب ةئامو «ةندب ةئامو

 انث «يديمحلا انث «ىسوم نب رشب انث « ''”[نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدح 6

 لوسر اي :تلق :'"”لوقي مازح نب ميكح عمس هنأ : هيبأ نع «ةورع نب ماشه انث «نايفس

 . 'ريخ نم قبس ام ىلع تملسأ» :لاقف . ارحم نيعبرأ ةيلهاجلا يف تقتعأ ينإ هللا

 .حلاص نب هللا دبع انث «بيعش نب بلطم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -.17

 نع «باهش نبا نع «رفاسم نب دلاخ نب نمحرلا دبع ينثدح « "دعس نب ثيللا ينئثدح
 تنك اًرومأ تيأرأ : هَ "هللا لوسرل لاق هنأ :هربخأ *”[مازح ني] ميكح نأ «ةورع

 نب] ميكح لاق ؟رجأ اهيف يل له ةقدصو «ةقاتعو «ةلص نم ةيلهاجلا يف اهب ثنحتأ

 . «ريخ نم '"”تفلس ام ىلع تملسأ : ُهِكَي هللا لوسر لاقف 2[ : مازح

 :دنسأ امو ©

 نب فسوي نب دمحم انث ؛ '””[دلخم نب] يلع نب دمحأ نب دمحم انثدح- 17

 «بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا نع «يعازوألا انث .بعصم نب دمحم اانث «عابطلا
 مث .'''[يناطعأف هتلأس مث] . يناطعأف هَ يبنلا تلأس :لاق مازح نب ميكح نع «ةورعو

 هذخأ نمف ,ةولح ةرضخ لاملا اذه نإ ميكح اي» :لاقف .هتلأس مث . يناطعأف هتلأس

 يذلاك ناكو .هيف هل كرابي مل سفن فارشإب هذخأ نمو . "هيف هل كروب سفن ةواخسب

 يذلاو هللا لوسر اي : ميكح لاق .«ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو ,عبشي الو لكأي

 .(ه)و (ش) يف سيلا[ 1]نيبام () .(ه)و (ش) نم ةدايزلا )١(

 .«فلس» :(ش) يف (0) .«هل لوقي» :(ه) يف (؟)

 .«نم» :(ه)و (ش) يف (8) .(ه)و (ش) نم تبثأ امو ««يثيللا» : لصألا يف (*)

 .«اهيف» :(ه) يف (9) .ه«وأ» ىلإ اهلبق ؟نأ» تفرحتو .(ش) نم ةطقاس (4)

 .؛هللا لوسر اي ):(ه) يف (5)



 ةباحصلا ةفرعم 0000 رك

 هللا ىضر ركب وبأ ناكف ءايندلا قرافأ ىتح ءائيش كدعب ادحأ الو كأزرأ ال قحلاب كعب

 نيملسملا رشعم اي :رمع لاقف . ىبأيف رمع هاعدو «ىبأيف هئاطع ىلإ اميكح وعدي هنع

 . هذخأي نأ ىبأيف «ءيفلا اذه نم هل هللا مسق ام ىلإ هوعدأ ينأ «ميكح ىلع مكدهشأ

 .ايندلا قراف ىتح اًئيش ذخأ اميكح نأ انغلب امف :يرهزلا لاق

 ورمعو « ''”[رفاسم نباو] «ناميلس نب حيلفو « ةئييع نبأو «سنويو .رمعم هأور *

 . باهش نبا نع «نيرخآ يف ثراحلا نبا

 نع «ةورع نب ماشه «ايلعلا ديلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ميكح نع "”هاورو *

 ("”[هللا دبع نب] بلطملاو ,ةحلط نب ىسومو «بدنج نب ملسم ''”[هاورو] . ميكح نع «هيبأ
 . 22[«يطحملا دي قوف هللا دي» :] ُهَظ يبنلا نع ؛ميكح نع ''”[مهلك] «بطنح نبا

 انث «دواد وبأ ان « "”[بيبح نبا] سنوي انث ,« ””[رفعج نب] هللا دبع انثدح 4-١

 :لاق مازح نب ميكح نع ثدحي كهام نب فسوي تعمس ''”(لاق) «رشب يبأ نع «ةبعش

 . مئاق انأو الإ ''”رخأ ال نأ ىلع هْلَع يبنلا تعياب

 وبأانث .'"[يشكلا] ملسم وبأ انث :الاق قورافو «نسحلا نب بيبح انثدح 4

 «يفيص نب دمحم نب هللا دبع نع «بهوم نب ناومص نع ءاطع نع « جيرج نبا انث ءمصاع

 امك وأ ينغلبي ملأ وأ ربخأ ملأ وأ أبنأ ملأ» :لاق هلع ىبنلا نأ ””[مازح نب] ميكح نع

 .«(هيفوتست ىتح هعبت الف اًماعط تعب اذإف» :لاق «ىلب :تلق «؟ماعطلا عيبت كنأ هللا ءاش

 قورافو «. "[نسحلا نبا بيبحو «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 يبأ نب حلاص انث «ليوطلا ديمح نب ميهاربإ "” انث «ملسم وبأ انث :اولاق '"[يباطخلا]
 انك ىقر هللا لوسر اي :لاق هنأ مازح نب ميكح نع «ةورع نع «يرهزلا نع ءرضخألا 42 0 سك 5 300

 .(ه)و (ش) يف سيل[ ]نيبام )١(
 .«ىورو#» :(ه)و (ش) يف )00

 . لصألا يف تسيل (ه)و (ش) نم ةدايز ()

 5١19 701١7(. /) يناربطلا :رظناو ء(ه)و لصألا يف تبثأ امو ««ذخأ» :(ش) يف (5)
 .اهدعب «أولاق» طقسو «(ه) نم ةدايز (1) .(ش) يف تسيل (0)
 . اولا :(ش) يف (0) .«ةيدوأ» ىلإ (ش) يف تفرح ()



 نم ووه» :لاقف ؟لجو زع هللا ردق نم درت له اهب ىوادتن انك '”ةيودأو ءاهب يقرتسن

 . (هللا ردق

 «جرملا نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انئدح. 0١

 «ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس انث «ءاطع نب باهولا دبع انث :الاق دلاخ نب ميهاربإو

 : لاق ذإ هَ هللا لوسر دنع نحن ''امنيب :لاق مازح نب ميكح نع زرحم نب ناوفص نع
 امو ءءامسلا طيطأ عمسأ ينإ» : لاق . ءيش نم عمسن ام :انلق ؟عمسأ ام نوعمست له»

 . هامدق وأ كلم ةهبج هيلع الإ ربش عضوم اهيف امو طئت نأ مالت

 هع دع

 "”يرّيَمنلا ةيواعم نب ميكح [ ه/1]

 . فالتخا هثيدح دنس ىف «نييصمحلا دنع هثيدح 0

 اص نب هللا دبع انثدح «لهس نب ركب انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -7

 هلع يبنلا ىتأ هنأ :ةيواعم نب ميكح نع «ريسن نب رفسلا نع «حلاص نب ةيواعم ينثدح

 الو هللا دبعت نأ» : هلع هللا لوسر لاق ؟ لجو زع-انبر كلسرأ امب هللا لوسراي :لاقف

 (2ملسملا نم ملسم لكو ؛ةاكزلا يتؤتو ٠ "”[ةبوتكملا] ةالصلا ميقتو ءائيش هب كرشت

 . (كفكي نكت امنيأ كنيد اذه ةيواعم نب ميكح اي «مارح

 . ةيواعم نع «يئاطلا رباج نب ىيحي نع «نانس نب ديعس نع ء«ديلولا نب ةيقب هاور *
 .هوحن] ميكح '””هيبأ نع «ميكح نبا

 نب ىيحي نع ؛ (”هيلس نب ناميلس نب ناميلس نع « شايع نب ليعامسإ هأورو #

 . "”[ميكح همع نع ؛ «ميكح نب ةيواعم نع «رباج

 . هدج نع «هيبأ نع «ميكح نب زهب هاورو #

 .«انيب» :(ه)و (ش) يف )١(
 .(769 )١/ ةباصإلا 47 /7؟)دسألا )١/ 5١4(« باعيتسالا (؟)

 . طقف (ش) نم ةدايزلا (*)
 . مالو فلأ نودب «ملسم» :(ش)و لصألا يف قمح

 . «هوحن# اهيف طقسو «همع نعال : (ش) يف 2(

 .(ش) نم طقاس [ 1نيبام (90) . «ميلس نب ناميلس) :(ه) يف ()



 هيبأ نع «يزهبلا ةيواعم نب ميكح نع «رانيد نب ورمع نع « '”ةعزق وبأ هاورو *

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «"”نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ١97

 . ح ديمحلا دبع نب ىيحي

 2[ رابجلا دبع نب] نسحلا نب دمحأ انث «رفعج نب:دمحم نب هللا دبع انثدحو 45 - 

 نب ىيحي نع «ميلس نب ناميلس نع «شايع نب ليعامسإ انث :الاق ةجراخ نب *”مئيهلا انث
 تعمس :لاق ةيواعم نب ميكح همع نع «يريمنلا "”[ميكح نب] ةيواعم نع «رباج

 يف مئيهلا ””دازف «ةأرملاو رادلا يف نمّيلا نوكي دقو .مؤش ال» :لوقي هّلفَي هللا لوسر

 . «سرفلاو» : هثيدح

 . هلثم "”[شايع نب] ليعامسإ نع «سانلا هاور *

 ىيحي نع «ميلس نب ةملس وبأ ينثدح'"”[لاق] يباتك يف تدجو :لاق ةيقب هاورو *

 . هيبأ نع «ميكح نب ةيواعم نع «رباج نب

 د دج

 "”بهو يبأ نب نَزَح نب ميكح [ 7

 . اًئيش دنسي مل «ةماميلاب دهشتسا «بيسملا نب ديعس مع «ذئاع نب ورمع نبا

 نبا انث «يبأ ينثدح «دلاخخ نب ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 0 - 

 نم ةماميلا موي '"”لتق نم ةيمست يف '"[ريبزلا نب] ةورع نع «دوسألا يبأ نع «ةعيهل

 . ذئاع نب ورمع نب بهو يبأ نب نزح نب ميكح :موزخم ينب نم «شيرق نم مث . نيملسملا

 ك0

 .(ه)و (ش) نم ةدايز (5) .(ه)و (ش) نم تبثأ امو ««هرق» :لصألا يف )١(
 .(ه)نم ةدايز (0 .نسحلا نب دمحم :(ه) يف (؟)
 15(2 /؟)دسألا (518 )١/ باعيتسالا (4) .هاو .(ش) يف تسيل (

 .(69"7 )١/ ةباصإلا .«مثيها :(ه)و (ش) يف (4)

 . ميقتست الو «لتق دهش# :(ه) يف (9) .داز :(ه) يفو .«دازو» :(ش) يف (0)



 عود ظ ةباحصلا ةفرعم

 "”يرقنملا مصاع نب سيق نب ميكح []

 هنع ىور .'''[ هلم يبنلا هيبأ نع ىور] « هلق يبنلا مايأ يف تناك هتدالو نإ :ليق

 . "”ريخشلا نب فرطم

 )١( ةباصإلا «(8ا/ /؟)ةباغلا دسأ )1١/ 754(.

 ) )0(ش) يف تسيل .

 «ريحشلا نب فرطم هنع ىور» : هلوق نم ًالدب «ريخشلا نب فرطم دنع هثيدحا :(ه)و (ش) يف فرفإ .



 "'وكحلا همسا نم

 (”يرافغلا ورمع نب مكحلا[ة8]

 يبأ نب دايز ''ءالوف ةرصبلا لزن مث . ضبق ىتح فَي يبنلا بحص «عرقألاب فرعي
 :ليقو .نيسم+خ ةنس اهيلع اّيلاو اهب يفوتو ءورم نكسو ءاهيلإ جرخف «ناسارخ نايفس

 . هبنجب يملسألا ةديرب عم نفدو «نيعبرأو سمخ

 ةبلعث نب ثراحلا نب ناولح نب ميذح (/1[نب ورمع نب عدجم نب] ورمع نب مكحلا وهو

 . ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب ةرمض نب ليلم نبا

 «نيريس نباو «نسحلاو «ديز نب رباج ءاثعشلا وبأو «تماصلا نب هللا دبع هنع ىور

 . مهريغو .مصاع نب ةداوس بجاح وبأو .. سيق نب ةحجدو

 انث «لاهنم نب جاجح انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5 ١

 نب مكحلا لمعتسا اًدايز نأ : نسحلا نع بيبحو «سنويو «ديمح انث «ةملس نب دامح

 له :لاقف . سانلا نيب ةرامإلا راد يف نيصح نب نارمع هيقلف « شيج ىلع يرافغلا ورمع

 . ءرانلا يف ””عقف مق :هريمأ هل لاق يذلا هغلب امل هيَ هللا لوسر نأ ركذت امأ ؟كتئج اميف يردت

 "8 ,رانلا الخدل اهيف عقو ول» : لَ يبنلا "لاقف . كسمأف كردأف ءاهيف عقيل لجرلا ماقف

 . ثيدحلا اذه كركذأ نأ تدرأ امنإف :لاق . ىلب :لاق .؛هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط

 .هوحن تماصلا نب هللا دبع هاورو #

 انث ءرضنلا وبأ انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالبخ نب ركب وبأ انثدح 1

 ثعبي نأ دايز دارأ : لاق تماصلا نب هللا دبع نع «لاله نب ديمح نع «ةريغملا نب ناميلس

 داقناف ءاهيلع ورمع نب مكحلا ثعبف '*”[هيلع] ىبأف ,ناسارخ ىلع نيصح نب نارمع

 .(ه) يف سيل ناونعلا اذه )١(
 .(955 )١/ ةباصإلا 5١٠(« /7)دسألا 5١7( /١)باعيتسالا (؟)

 .لاقو :(ش) يف (7) .2هالول :(ه) و (ش) يف (9)

 .«ةعاطالو» :(ه) يف (0) .(ش) نم طقس[ 1]نيبام (4)
 .(ه) نم طقس[ ]نيبام (8) .(ش) نم تبثأ امو ««عقوف» : لصألا يف (5)



 0 <,ظ]آظ4 ةباحصلا ةفرعم 2
 مم 01

 ىلإ مكحلا هلبقتساف «لوسرلا قلطناف «مكحلا يلإ وعدي دحأ الأ :نارمع لاقف .هرمأل

 . هللا ةيصعم ىف دحأل ةعاط ال١ :لوقي هِي هللا لوسر تعمسأ :نارمع لاقف .نارمع
 .«ربكأ هللا» :لاق وأ ««دمحلا هللف» :لاق .معن :لاق

 . "”[مكحلا نع ] تماصلا نب هللا دبع نع ليدب هاور *

 نب ديبع انث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « '"”دمحم نب دمحم هانثدح 4

 نع «تماصلا نب هللا دبع نع ؛لّيدب نع .؛ثيل نع «ليضف نب دمحم انث «نوراه يبأ

 . ؛هللا ةيصعم ىف رشبل ةعاط ال» : هِّفَع هللا لوسر لاق :لاق يرافغلا ورمع نب مكحلا

 .[أ /5 5 ]١/ .هوحن مكحلا نع «نيريس نب دمحم هاورو *

 نب ىسوم انث « "”[يوحنلا] ناسيك نب دمحأ نب دمحم نب نسحلا هانثدح 84

 نبا نع «نوع نب هللا دبع نع ؛ حبألا ىيحي نب دامح انث  '”نوع نب زرحم انث ءنوراه

 لاق] :لوقي هلع 2 يبنلا تعمسأ : يرافغلا مكحلل لاق '*” نيصحلا نب نارمع نأ : : نيريس

 . «قلاخلا ةيصعم يف قولخملل ةعاطال» : "؛[هّللَع هللا لوسر

 نب دمحم نع «ناسح نب ماشهو «ناسح نب دلاخو «لايذلا يبأ نب ملسم هاورو *

0 

 . هوحن نيريس

 :نارمع نع «نيريس نب دمحم نع «راوس نب ثعشأ نع «ثايغ نب صفح لاقو
 كلذ "”[لثم] هل لاقف مكحلا هيلع لخدو

 كلذ مكحلل لاق نارمع نأ "”تعبن : لاق . نيريس نبا نع « ميهاربإ نب ديزي هاورو *

 ؛ىيحبي ني ميلا ان . "7 يطافسالا سابع انث .'"دمحأ نب ناميلس شلح

 ىهن :لاق «يرافغلا ورمع نب مكحلا نع ,بجاح يبأ نع لوحألا مصاع نع « ةبعش انث

 )١( (ش) يف تسيل (0) .(ه)نم ةدايز .

 يف «نيريس نب دمحماا دعب نم (ه) يف طقس عقو (4) .ةدمحأ نب ذمحمل :(ش) يف (؟)
 «انربخأ» اهيفو «نطوملا اذه ىلإ قباسلا دانسإلا . (ه)و (ش) نم ةدايزلا (9)
 . «تئبنأ» نم الدب .«ورمعل :(ش) يف (4)
 .(ه) يف تسيل دمحأ نبال )0( . «نيصحا :(ه)و (ش) يف (0)

 . «يطايفسالا لضفلا نب سابعلا» :هو (ش) يف 2٠١ .(ه)و (ش) يف سيل[ ]نيبام (5)



 ةباحصلا ةقفرعم 002 7 ٠ ١ ١

 . ةأرملا ءوضو لضفب أضوتي نأ ِهِْفَع هللا لوسر

 ١ .- ح يلع نب مصاع انث « صفح نب رمع انث « نسحلا نب بيبح انثدح .

 «مصاع نع .« سيق انث :الاق ينامحلا ىبحي انث .نيصح وبأ انث ءدمحم نب رفعج انثدحو

 . ةأرملا رؤس نع هَ هللا لوسر ىهن :لاق يرافغلا مكحلا نع «مصاع نب ةداوس نع

 نع ''[يميتلا] ناميلس نع «ةبعشو «يروثلا هاورو .بجاح وبأ وه مصاع نب ةداوس

 . مكحلا ايمسي ملو «"'[هلثم] هع يبنلا نع هلق يبنلا باحصأ نم لجر نع «بجاح يبأ

 ”'[ةبيش يبأ نب] نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 1

 . ح ديعس نب ىيحي انث «ينيدملا نب يلع انث : "”[لاق]

 هللا] دبع انث «يسوم نب نابح انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 لاق ًالجر نأ : سيق نب ةجلد نع «ةميمت يبأ نع «يميتلا ناميلس نع :الاق كرابملا '7[نبا

 ؟متنحلاو ءابدلا نعو ءريقملا وأ ريقنلا نع هلق هللا لوسر ىهن موي ركذتأ : يرافغلا مكحلل

 . كلذ ىلع دهشأ انأو :رخآلا لاقو . معن :لاق

 . هلثم '*”[مكحلا] نع «ةداوس نع «مصاع نع «عيبرلا نب سيق هاورو *#

2 

 "يفلُخلا نَرَح نب مكحلا 03

 .ح ينارحلا دلاخ نب ورمع انث «عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح- 037

 نب مكحلا انث , '”يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «ئرقملا دمحم نب دمحم انثدحو

 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا )١(
 .(ه)و (ش) نم طقس (؟)

 .(شش) نم ةدايز (9

 .(ه) يف تسيل (0) . (ه)و (ش) نم تبثأو لصألا يف بتكي مل[ ]1نيبام (4)

 . 0757 )١/ ةباصإلا 275 /7)دسألا )١/ 5١5(« باعيتسالا ()

 . يراصنألا رمع نب جاجحلا ةمجرت ىتح (ه) نم طقس انه نم (0)



 يفئاطلا قيزر '"7[نب] ديعس ينثدح «بشُوَح نب شارخ نب باهش انثدح :الاق ىسوم
 نم ةبحص هل "”'تناكو «يََلكلا نزح نب مكحلا :هل لاقي لجر ىلإ اًسلاج تنك :لاقف

 «ةعست عسات وأ «ةعبس عباس هلك م هللا لوسر ىلع انمدق :لاق .انثدحي أشنأف ؛ هلع يبنلا

 انب رمأو ءريخب انل اعدف « "”ريخب انل وعدتل كانيتأ هللا لوسر اي :انلقف .انلخدف ءانل نذأف

 عم ةعمجلا اهب اندهش ءامايأ اهب انثبلف ءنود كاذ ذإ نأشلاو ءرمت نم ءيشب انل رمأو ءانلزنأف

 تافيفخ تاملك هيلع ىنثأو هللا دمحف ءاصع وأ .سوق ىلع اًنكوتم ماقف ؛ هَ يبنلا

 ,ةرمأ ام لك اولعفت نلو ءاوقيطت نل مكنإ سائلا اهيأ» :لاق مث . تاكرابم تابيط

 .«اورشبأو اوددس نكلو

0 

 ني مزج يك

 (”ةيمأ نب صاعلا يبأ نب مكحلا [587]

 هامن «نييزاجحلا يف دعي .“"' ”ناورم وبأ] «فانم دبع نبا سمش دبع نبا 0

 . هتايح ةنيدملا نع هني هللا لوسر

 ف 2 2

 انث .ديعس نب نوراه نب ىسوم انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 8

 نب سيق نع «يبعشلا نع «دنه يبأ نب دواد نع ةمقلع نب ةملسم انث « "”ةعزق نب نسحلا

 أوسأ الو زجعأ اوناك اموق تيأر ام : مكحلا يدجل تلق : مكحلا تنب تلاق :لاق ريبج

 ال [ينإ] «ةينب اي انيمولت ال :لاق .ةيمأ ينب اي مكدم هلق هللا لوسر رمأ يف [اَيأر]

 يلصي ''””[لوقت] اًنشيرق عمسن لازن ام هللاو :انلق .نيتاه ينيعب تيأر ام "”الإ كثدحأ

 )١( ديعس نم ًالدب بيعشا :(ش) ىفو .(ش) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس[ 1]نيبام .
 ١ .«ناكو» :(ش) يف (؟)
 . «انلدتل» : لصألا يفو (ش) يف اذكه (*)
 . ؛هب مترمأ ام" :(ش) يف (5)

 )4( باعيتسالا )١/ 5١8(. ةباصإلا «(”37/ /؟)دسألا )١/ 7504(.

 .(ش) نم ةدايز (5)
 .«ال» لصألا يف تفحصفت (9) .«ةعزق نب نسحلا نب. نسحلا» :(ش) يف (0)

 .(ش) نم تيثأ امو . لصألا نم طقس [ ]نيبام 2000 . (ش) يف تسيل ةدايزلا 000



 انعمس هانيأر املف «هيلإ اندعاوتف « "'هذخأن ىتح هل اودعاوت ءاندجسم يف ئباصلا اذه

 عجرو «هتالص ىضق ىتح انلقع امف ءانيلع تتفت الإ لبج ةماهتب يقب ام هنأ اننظ ءاتوص

 افصلا تيأرف «هيلإ انضهن ءاج املف «ىرخأ ةليل اندعاوت مث .[ب ١05/ /1] هلهأ ىلإ

 . كلذ انعفن ام هللاوف «هنيبو اننيب اتلاحف «ىرخألاب امهادحإ ايقتلا ةورملاو

 نب داّبع انث «يمرضحلا "'[هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح- 0

 , هلم يبنلا ضبق امل :لاق ةفيذح نع « ىيحي نب لالب نع «ىسيع نب دامح انث «بوقعي

 اهدقع ةدقع لحأل تنك ام :لاقف . صاعلا يبأ نب مكحلا يف هل ليق ركب وبأ فلختساو

 . هلي هللا لوسر

 ذئاع انث ءدرص نب رارض انث «ريثك نب ديبع انث ءىحلطلا '"”[ركب وبأ] انثدح -. 7

 يبأ نب نمحرلا دبع نع  ""'يندملا هللا دبع نع ءدلاخ يبأ نب ليعامسإ انث «بيبح نبا

 هسأر كرح هيي يبنلا ثّدح اذإف «هءارو هلع يبنلا دنع اسلاج مكحلا ناك :لاق ركب

 . تام ىتح .جلتخي لازامف ؛«اذكمه» : هَ يبنلا هل لاقف .ال نأب '''[يأ]

 'يفقثلا صاعلا يبأ نب مكحلا [ 58 ]

 «نييرصبلا يف ذ هدادع ““' ”[ناهد نب ديبع نب رشب نب] صاعلا يبأ نب نامثع وخأ

 . ةرق نب ةيواعم هنع ىور

 تو 2 2م 00-5 00 يي 7

 مساقلا انث . يلع نب مصاع انث « صفح نب رمع انث « نسحلا نب بيبح انثدح- 07

 ("”يل لاق : صاعلا يبأ نب مكحلا يل لاق :لاق ةرق نب ةيواعم نع '"”[ينادحلا] لضفلا نبا

 .«هوذخأت ىتح» :(ش) يف )١(
 .(ش) نم ةدايز (؟)

 .«ينيدملا» :(ش) يف (9)

 .(ش) يف تسيل ةدايزلا (5)
 .(758 )١/ ةباصإلا «(”8 /؟)دسألا )١/ 5١7(« باعيتسالا (5)
 .(ش) نم سيل[ ]نيبام (1)
 . (ىش) نم ةدايزلا (0)



 فدو ظ 1 ةباحصلا ةفرعم

 مكدنع لهف «هيلع يتأت نأ ةقدصلا تداك دق «ماتيأ '” آلام يدي يف نإ : باطخلا نب رمع

 تعجر مث .هللا ءاش ام هنع تبغف .فالآ ةرشع يناطعأف :لاق .معن :تلق :لاق ؟رجتم

 انيلإ در .هب انل ةجاح ال :لاق . فلأ ةئام غلب دق اذ وه :تلقف ؟انلام لعف ام :لاقف .هيلإ

 .انلام سأر

 . هلثم مساقلا نع ميعن وبأ هاور *

 يف "”[نإ] :نيصحلا نب نارمع لاق :لاقو .هيف مهوف «نيرخأتملا ضعب '''هاورو *
 . باطخلا نب رمعب ةروهشم ةصقلاو . "7[لام] يدي

 نب نامثع نع .فيقث رعاش مكحلا نب ديزي نع «ةرق نب ةيواعم نع «لاله وبأ اهركذ
 ركذف ماتيأل '"” الام يدنع نإ :لاق يتجاح نم تغرف املف «رمع تيتأ :لاق صاعلا يبأ

 :لاق . يتجاح نم تغرف املف رمع تيتأف:فلأ ةئام يهو لوحلا لاحف :لاقو ءاهوحن

 انل ةجاح ال :لاق .فلأ ةئام غلب دق «نينمؤملا ريمأ اي ”””اريخ :تلق ؟انلام لعف '*”[ام]

 .هبف

 اناك نارمعو مكحلا نأل ؛ركنم "مهو ثيدحلا اذه يف نيصحلا نب نارمع ركذو

 . نيصح نب نارمع ال «نينمؤملا ريمأب بطاخملا باطخلا نب رمع وه امنإو «ةرصبلا نانكسي

07 7 
 تي دنت دن

 ("”صاعلا نب ديعس نب مكحلا [6/85)]

 . سمش دبع نب ةيمأ نبا

 .أطخخ وهو «لام» :(ش) يف تفحصت )١(
 .2.0..ضعب هركذ» :(ش) يف (؟)

 .(ش) نم طقس[ 1نيبام فرفز

 . لصألا يف تسيل (ش) نم ةدايز (5)

 . فيحصت وهو «ًارهج# (ش) يف (0)
 .(وهو» :(ش) ىف (5)
 . 041 /1) ةباصإلا ,("0 /؟) دسألا 51١(« /1) باعيتسالا (0



 .تبئثيالو . ردب موي دهشتسا هنإ : ليق . هللا دبع هِلَم هللا لوسر هامس

 نب دمحم انث '”كاحضلا نب ورمع نب دمحأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح . 4

 «يشرقلا صاعلا نب ديعس نب ورمع نب ديعس نب ورمعانث «هللا دبع وبأ يميجهلا رحب

 هلع يبنلا ىتأ هنأ :صاعلا نب ديعس نب مكحلا نع ءديعس ''”نب ورمع] يدج ينثدح
 انأ :لاق ."هللا دبع تنأ» :لاق .مكحلا :لاق ؟؟كمسا ام» : هلط هللا لوسر هل لاقف

 .هللا لوسر اي هللا دبع

 8 5 قفرفز
 نب «ورمع نب ىيحي نب ورمع نع «يفنحلا ةملس وبأ نمحرلا دبع نب ديبع هاآور #*

 . صاعلا نب ديعس

 ؛يلع نب ورمع انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث « '*”ءاطع نب ركب وبأ هانثدح - 8

 نب ديعس نب ورمع نب ىيحي نب ورمع انث «ةملس وبأ يفنحلا نمحرلا دبع نب ديبع انث
 تيتأ :لاق . صاعلا نب ديعس نب مكحلا تعمس :لاق ورمع نب ديعس هدج نع صاعلا

 هللا دبع تنأ» :لاقف .مكحلا :تلقف ؟؟كمساام» :[أ/55١ /1]لاقف . هلع يبنلا

 .هللا دبع انأ : تلق

 0 8 نو (60) .
 نب] ديعس نب ىيحي نب ورمع نع ةملسم وبأ هاور :لاقف 'هيف ةاورلا ضعب مهو

 . 27[ ىفنحلا] ةديبع نب نمحرلا دبع نب ديبع ةملس وبأ وهو 2 0[ صاعلا

 . مكحلا همع نع «هدج نع «ىلعي نب ةيمأ وبأ هاورو *#

 ايركز نب ميهاربإ انث «يكملا دواد نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 5

 )١( «مصاع يبأ نب ورمع» :(ش) يف .
 .(ش) يف تسيل (؟)
 . «ةبتع» : ىلإ لصألا يف تفحصت (9)
 . ركب يبأ نب دمحم نب هللا دبع» :(ش) يف (5)
 1 . «ةاورلا ضعب هيف مهو» : ش يف (4)

 ٠ .(ش) يف سيل (1)
 . «يفنحلا ديبع» :(ش) يفف (ش) نم ةدايزلا (0)



 : لاق ديعس نب مكحلا همع نع «يدج ينثدح «ىفئاطلا ىلعي نب ةيمأ وبأ انث «يسدبعلا

 تنأ لب» :لاق .مكحلا :تلق «؟كسمسا ام» :لاقف .هعيابأل هلل هللا لوسر تيتأ

 . «هّللا دبع

 05 2 دع دع

 '"”يملّسلا ثراحلا نب مكحلا [ه86]

 «ةرصبلا نكس «ثراحلا نب مره نب بيبح هيخأ نباو « "”ءاعدلا ةيطع دنع هثيدح

 . ةوزغ ريغ هني يبنلا عم ازغ

 ح بويأ وبأ انث «ةتسر نب هللا دبع نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثلح ١

 نب نيسح انث «دايز نب ميهاربإ نب دمحم انث , "”ظفاحلا دمحأ وبأ دمحم نب دمحم انثدحو

 نب مكحلا انث ؛ءاعدلا ةيطع انث «نارمح نب دمحم انث :''"الاق يرصبلا عراذلا دمحم

 .؟ربش نيملسملا قيرط نم ذخأ نم» :لوقي هِي هللا لوسر تعمس : لاق يملسلا ثراحلا

 . «نيضرأ عبس نم هلمحي هب ءاج

 لع يبنلا نع ٠ ؛ محلا نع «دعس نب ةيطع نع ٠ «سمهَك نب نوع نع «بابش هاور #

 .نينح نهرخآ تاوزغ عبس هعم توزغو :دازو . هلثم

 ةبقع نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدح 7

 .ح يسودسلا

 لماك وبأ انث .مصاع يبأ نب ””[ركب وبأ] انث هءدمحم نب هللا دبع انثدحو

 ح "[يردحجلا]

 نب "'نيسحلا انث «دايز نب ميهاربإ نب دمحم انث « "”دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدحو

 )١( باعيتسالا )5١7-/1١( ةباصإلا «(* 5 /؟)دسألا )١/ 957 .
 .؛ءاعدلا» :(ش) ىف (؟)

 . «ظفاحلا دمحم نب دمحم دمحأ وبأ)» : (ش) يف م
 .(ش) نم تبثأ امو «اولاق» لصألا يف (5)
 . (ش) نم ةدايزلا (6)
 .2"نيسحا :(ش) يف (0) . ظفاحلا دمحم نب دمحم :(ش) يف ()



 ثراحلا نب مكحلا نع «ءاعدلا ةيطع "انث «نارمح نب دمحم انث :اولاق عراذلا دمحم

 هلم هللا لوسر ينثعب :لاق .انثدحف :لاق تاوزغ ثالث ُهْللَع يبنلا عم ازغ ناك دقو :لاق

 تماقف «لح .اهبرضت ال» :لاقف .اهبرضأ انأو «يتقان تفلخت دقو «يب رمف .فلسلا عم

 . سانلا عم تراسف

 .يتقان تألخ دقو : لماك وبأو «ةبقع نب دمحم لاقو . عراذلا ظفل *

 .هوحن مكحلا نع «دعس نب ةيطع نع «سمهك نب نوع نع «بابش هاورو *

 انث .بابش انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب دمحأ نب دمحم هانثدح ١7

 .هوحن مكحلا نع دعس نب ةيطع نع «''”[نسحلا نب] سمهك نب نوع

 انث «نايفس نب نسحلا انث «"”[نادمح نب دمحأ نب دمحم ورمع وبأ] انثدح 4

 يملسلا '؟[ثراحلا نب مره نب بيبح انث ءباصقلا بانج وبأ انث «ءثعشأ نب ديعس

 ءانيلع ام انع ضقاف قلطنا :همالغل لاق هؤاطع جرخ اذإف «٠ «نيفلأ يمع ءاطع ناك :لاق

 .'نيتيكف نيرانيد كرت نمو ,ةيكف اًرانيد كرت نم١ : لوقي هلو يبنلا تعمس ينإف

 نب ديبع نب دمحم انث «يبسارلا دلاخ نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح . 6

 ازغ هنأ : يملسلا ثراحلا نب مكحلا نع «ءاعدلا ةيطع نع «نارمح نب دمحم انث ءباسح
 .ءاملا يربق ىلع متششرو ينومتتفد اذإ :انل لاق :لاق .تاوزغ ثالث هيَ هللا لوسر عم

 . يل اوعداو «ةلبقلا اولبقتساو «يربق ىلع اوموقف

 انفك يل اورتشاف :لاقو ”دازو «نارمح نب دمحم نع «ةدعسم نب ديمح هأور *

 . فئافل ثالثو ةمامعو اصيمق مهرد ةئامثلثب هل انيرتشاف

3 

6 3 

 .أطخ وهو :«انث :لاق»:(ش) يف )١(

 .(ش) نم ةدايز (؟)

 .نادمح نب ورمع وبأ :(ش) يف (©)

 .(ش) نم ةدايزلا (؟)

 . لصألا نم تطقس ؛واولا» (5)



 7” ةباحصلا ةفرعم

 "”يموزخملا ناسيك نب مكحلا 3]

 ةيرس لوأ يهو هتيرس يف شحج نب هللا دبع عم ناك] '''ةنوعم رئب موي دهشتسا ه

 . "””[مالسإلا يف تناك

 دمحم نع «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح . 7

 ةنوعم رئب موي لتق :لاق [ب ]١/ ١55/ باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نبا

 . ناسيك '*”[نب مكحلا] موزخم ينب نم شيرق نم نيملسملا نم

 .'"'[ينارحلا] دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ."”[دمحأ نب] ناميلس انثدح - 07

 ةنوعم رئب موي لتق نم ةيمست يف ةورع نع «دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث «يبأ ينثدح

 . ناسيك نب مكحلا : هيَ هللا لوسر باحصأ نم
 دم د م
 ان انني ادني

 "”27[ يفقثلا ] نايفس نب مكحلا [817]

 مكحلا وبأ : ليقو . مكحلا نب نايفس :ليقو .نايفس نب مكحلا :ليقف .هيف فلتخم ن

 .نايفس يبأ نبا : ليقو . يفقثلا

 .ريكب يبأ نب ىيحي انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -

 مكحلا نب نايفس وأ «يفقثلا نايفس نب مكحلا نع "”[دهاجم نع] ءروصنم نع «ةدئازانث

 .ءاملاب هجرف حضنف ءأضوت مث لاب هَ هللا لوسر تيأر :لاق

 ءملاس نب فيفع الإ هباحصأ ةماع هنع هاور «كشلا ىلع هلثم يروثلا هاورو *

 )١( /؟)دسألا 5١(« الإصابة)١/ باعيتسالا ؛(757 )١/  .)51١١«ىمزخملا» : (ش) ىف تفحصتو .

 .«ةيوعملا :(ش) يف (؟) 1 ْ

 )( .(ش) نم طقس[ 1نيبام
 . تبثأ ام باوصلاو ««ناسيكو موزخم ينب نم : لصألا يف (1)

 .(ش) نم ةدايز (0)

 .("ه /؟)دسألا ,("56 /١)ةباصإلا (5)

 .(ش) نم طقس [ ]نيبام (0)



 . كش ريغ نم هنع ''هايور امهنإف «يبايرفلاو

 ميهاربإ وبأ انث «يناولحلا ىيحي نب دمحأ انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 6
 نع دهاجم نع ءروصنم نع .يروثلا نايفس نع ٠ «ملاس نب فيفع انث «ينامجرتلا

 . هجرف حضنو أضوت هلع هللا لوسر تيأر : 00 تايفس نب مكحا

 .ةناوع وبأو ءهرمعمو «ةبعشو «نابيشو «ةنييع نباو «مساقلا نب حود "”ةاور *

 ةياور لثم «نايفس نب ميرهو «ليئارسإو «ديمحلا دبع نب ريرجو «لهلهم نب لضفمو
 .ةبعش لاقف .مكحلا نب نايفس وأ «نايفس نب مكحلا :لاق نم مهنم .كشلا ىلع ةدئاز

 :ةدئاز ةياورك لضفمو .هرمعم لاقو . مكحلا يبأ وأ «مكحلا نع :ريرجو «ةناوع وبأو

 .نايفس نب مكحلا يبأ وأ .مكحلا نبا نع : "”[مساقلا نب] حور لاقو .نايفس وأ مكحلا

 . هيبأ نع «مكحلا نع :لاقف .روصنم نع «دلاخ نب بيهو هأورو *

 .همسي ملو فيقث نم لجر نع :لاقف .رعسم هآورو *:

 .نايفس يبأ نبا وأ «نايفس نب مكحلا نع :حلاص نب نسحلا لاقو

 يبأ نب ايركزو «عيبرلا نب سيقو «عيطم يبأ نب مالس «كشي ملو هاور نممو #

 .اوكشي ملو نايفس نب مكحلا نع : '”اولاقف كيرشو «ةدئاز

 : مالس ثيدح امأف

 يبأ نب مالس انث .ددسم انث «ىنثملا نب ذاعم انث ,دمحأ نب ناميلس هانثدحف

 لاب هني هللا لوسر تيأر :لاق نايفس نب مكحلا نع «دهاجم نع « روصنم نع  عيطم

 . هجرف اهب حضنف ءام نم ةنفح ذخأف

 نع « سيق انث (ةرابج انث 2 ””يمرضحلا انث : 0[لاق] دمحم نب دمحم هانثلحف 05١

 .(ش) نم تبثأ امو «4هاور» : لصألا يف )١(

 . ةيتآلا ءامسألا ركذ يف ريخأتو ميدقت عم «خلإ . . . حور :روصنم نع هاور نممو» :(ش) يف (')
 . (ش) يف تسيل (9)

 .«اولاق» :(ش) يف (:4)

 .«يمرضحلا رفعج وبأ» :(ش) يف (0)



 ركزو, ْ] ةباحصلا ةفرعم

 ل

 ءأضوتو لاب هلق يبنلا تيأر : لاق يفقثلا نايفس نب مكحلا نع دهاجم نع ءروصنم

 . هجرف ىلع ءاملا حضنو

 :ايركز ثيدح امأو

 يبأ نب ركب وبأ انث «نايفس نب ب نسحلا انث .نادمح نبورمع وبأ هانثدحف. ١45

 مكحلا نع .دهاجم نع روصنم ىنثدح «ةدئاز ىبأ نب ايركز انث ءرشب نب دمحم انث «ةبيش

 . هجرف هب حضنف «ءام نم اًمك ذخأ مث .أضوت هّتَق يبنلا ىأر هنأ : يفقثلا نايفس نبا

 . هيبأ نع وه '''اهنإ هيَ يبنلا مكحلا كردي مل : ""هكحلا دلو ضعب يل لاق :يراخبلا لاق

 جام د ب
 انو ميت 3

 "”'مكحلا نب ثّبش وبأ مكحلا [ه84]

 .ركذ هل

 انث «رازن نب دلاخ نب رهاط انث '''[لاق] يركسعلا ديعس نب يلع نع تثدح ١1477

 نع «مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع نع «ىبحي يبأ نب دمحم انث «يبأ
 ٠ هلع يبنلا هاقرف بيصأ ملسأ نم ًالجر نأ : هيبأ نع ءمكحلا نب ثبش

 ”وكحلا يبأ نب مكحلا[08]

 نأ يندملا نمحرلا دبع نب دمحم نع «يزارلا ةعرز يبأ نع تثدح 64

 )١( ؛هل لاق مكحلا دلو ضعب نأ يراخبلا ىكحو» :(ش) يف .

 .(ش) نم ةدايز (؟)

 .(074 /5) ديناسملا عماج «(744 )١/ ةباصإلا «(37 /؟) دسألا (")

 )١/ 5١5(. باعيتسالا «(5"7 /؟)دسألا «(7 57 )١/ ةباصإلا (:)



 دمحم نع ثّدح [أ ]١1/ ١907/ رفعج نب ديمحلا دبع ''”وع نبا يراصنألا نمحرلا دبع

 يبأ نب مكحلا بحص دقو «جرزخلا نب بعك نع 2"”هيبأ نع ءيجرزخلا نوميم نبا

 . "”[ثيدحلا] كوبت ةوزغ يف هَ يبنلا عم مكحلا

 نا 4 3

 (9ناتبم نب عفار نب مكَحلا 048]

 . ةيحص هيبألو هل ت

 نامعنلا انث «برح نب بلاغ نب دمحم انث «رثوك نب نسما نب طمحم انثدح ١4

 رفعج نع ؛2"”[بيهص نب] ميكحلا دبع نع « يمرْخَلا رفعج نبهللا دبع انث «' ”لّبش نبا

 لكأت ال مالغاي : يل لاقف . انهاهو انهاه نم لكآ مالغ انأو مكحلا ينآر : لاق هللا دبع نبا

 . هيدي نيب هعباصأ دعي مل لكأ اذإ ناك هلي يبنلا نإ «ناطيشلا لكأي امك اذكه

 . رفعج نب ديمحلا دبع دلاو عفار نب مكحلا نب هللا دبع نبا وه رفعج 0

 نع .يرودلا دمحيم نب سابع نع «يبارعألا نب ديعس يبأ نع هانثدح] 5

 شايع نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نع «دانزلا يبأ نبا نع «رفعج نب ديمحلا دبع نب دعس
 :لاق رفعج نب ديمحلا دبع مع وهو «نانس نب عفار نب مكحلا نب رمع نع «ةعيبر يبأ نبا
 ءاج ىتح ةيلهاجلا يف اهنوثراوتي ةقرو مهدنع تناك هنأ : يئابآو يتمومع ضعب ينثدح
 هلوقو هللا مسب ءاهيف اذإف هيلع تئرقف ءاهب هانتج ةنيدملا هلق يبنلا مدق املف «مالسإلا

 .مهطاسوأ ىلع نورزتأي نامزلا رخآ يتأت '""ةمأل ركذ اذه «أبن يف نيملاظلا لوقو «قحلا

 حون موق يف تناك ول ةالص مهيف ؛مهئادعأ ىلإ راحبلا ""نوضوخيو «مهفارطأ نولسغيو
 مع نبا نع 000

 )١( لصألا يف ترركت «هيبأ نع" .
 .(ش )نم ةدايز قرف

 01 /؟) ديناسملا عماج «(744 )١/ ةباصإلاو /؟)دسألا (5)
 .(ش) نم تبثأ امو «1ليبشاا : لصألا يف )0(

 60 /؟] ننسلاو ديناسملا عماج نم وه تبثأ امو قهتمأل» : لصألا يف (7)
 7  .قباسلا عجرملا نم تبثأ امو .««نوضخيو» : : لصألا يف (0



 0 7 ةباحصلا ةفرعم

 اركلهأ ام دومث يف تناك ولو «حيرلاباركلهأ ام داع يف تناك ولو ؛نافوطلاب اوكلهأ ام

 قرو يرهظ نيب ام اهوعض) : هللَع هللا لوسر لاقف .قحلا هلوقو هللا مسب «ةحيصلاب

 . (فحصملا

 . '"7[هل قايسلاو «دانزلا يبأ نبا نع «يدقاولا هاورو #

 دع د6 د

 '”يلامُشلا ريمُع نب مكحلا 63
 . صمح نكس نييماشلا يف دعي

 . بيبح يبأ نب ىسوم هنع ةياورلاب درفت ن

 نب دمحم] نيصح وبأ "'”[يدج] انث «نيصح يبأ نب دمحأ نب ميهاربإ انثدح / ١

 انث «نيتتئامو نيرشعو سمخ ةنس نامح ينب دجسم يف بيبح نب ميهاربإ انث "”[نيسحلا

 رهجف هني يبنلا فلخ تيلص : لاق اًيردب ناكو ريمع نب مكحلا نع «بيبح ىبأ نب ىسوم

 . ةعمجلا ةالصو «ةادغلا ةالصو «ليللا ةالص يف ميحرلا نمحرلا هللا مسبب ةالصلا يف

 نب دمحمو «يرّتستلا قاحسإ نب نيسحلا انث « ””[دمحأ نب] ناميلس انثدح-

 .ح يصيصملا“"” [ثيّكم نب] سيردإ

 هللا دبع نب دمحم انث : الاق ئرقملا دمحم نب دمحمو «يحلطلا ركب وبأ انثدح““”و

 0 نب ىيحي انث ؛ يفوكلا نامعنلا نب دمحأ انث :'''[اولاق] ديعس نب فسوي انث «يمرضحلا

 : انملعي هِي هللا لوسر ناك : لاق ريمع نب مكحلا نع «بيبح يبأ ' *) ب ىسوم نع «ىلعي

 كناحبس :اولوقو مكناذآ '"اوزوجت الو ,مكيديأ اوعفراو اوربكف ةالصلا ىلإ متمق اذإ»

 .(ش) نم طقس[ 1نيبام )١(
 .(751/ )١/ ةباصإلاو 5١(« /؟)دسألاو )١/ 5١5(« باعيتسالا (؟)

 .(ش) نم ةدايز (9)

 لعلو .حضاو أطخوهو «. . .يلطلا ركب وبأ انثو نامعنلا نب دمحأ انث :اولاق» : يصملا دعب (ش) يف 2(

 تبثأ ام باوصلاو ««بيبح نب ىسوم» :(ش) يف (5)
 .«اوزواجت» :(ش) يف (5)



 . «كريغ هلإ الو ,كدج ىلاعتو .كمسا كرابتو ,كدمحبو مهللا

 «ىفصم نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح -. 84

 نب مكحلا نع «بيبح يبأ نب ىسوم نع « ميهاربإ نب ىسيع ينثدح «ديلولا نب ةيقب انثدح
 لهأ لامعأ اوبنتجاو راعّدلا اورجهاو راصبألا اوضغا]: هلع هللا لوسر لاق :لاق ريمع

 . (رانلا

 انث .ىفصم نب دمحم انث «رابألا يلع نب دمحأ انث ءرفعج نب دمحأ انثدح.

 ناكو «يلامثلا مكحلا ينثدح «بيبح يبأ نب ىسوم ينثدح «ميهاربإ نب ىسيع انث «ةيقب

 ]١/ عظفم رمألا» . "'[هللَي هللا لوسر لاق :لاق] '''[هلَ يبنلا باحصأ نم

 .«عدبلا راهظإو عطقني ال يذلا رشلاو "”'علضم لمحلاو[بإ/ 5

 . انركذ ام ريغ ةدع ثيداحأب هنع 2٠ ىسوم نع « ىسيع نع ةيقب هاور 6

 «”يفقغلا هللا دبع نب مكحلا [894؟]

 , "لاقم هثيدح دانسإ ىف ن

 .ورمع نب مكحلا نع «ليئارسإ نع '"”[ىسوم نب هللا ديبع انث « . . .] انثدح. ١

 ضعب يف هيي هللا لوسر عم انجرخ : لاق "”يفقتلا هللا دبع نب مكحلا نع «ةرم نب ىلعي نع

 . ثيدحلا . هل ضرع اذه ينبا نإ هللا لوسر اي :تلاقف . يبصب ةأرما هل تضرعف .هرافسأ

 )١( (ش) نم تبثأو لصألا نم طقس [ 1نيب ام .
 .(ش) نم طقس[ ]نيبام (؟)
 .«علضملا . . .عظفملا» :(ش) يف (9)

 ١44(. /54) تاقثلاو «(*557 )1١/ ةباصإلاو «("9 /؟) ةباغلا دسأ (5)
 . «لاقم» لدب «مالك» : ش يف )2(

 .اًرصتخم «خلإ . . . مكحلا نع ليئارسإ هثيدح ىور# :(ش) يفو «لصألا يف ضايب (1)
 . (ش) يف تسيل (يفقثلا» (0)



 نع «هيبأ نع ع "[ةرم نب] ىلعي نب هللا دبع نب رمع نع «كيرش ةياور روهشملاو *

 .ةرم نب ىلعي هدج

 . هيبأ نع «ةرم نب ىلعي نبا ينثدح :لاق "'ورمع نب لاهنملا نع شمعألا هاورو *

 «ةرم نب ىلْعَي نع «زيزعلا دبع نب نمحرلا دبع نع ؛ميكح نب نامثع هاورو #

 . "”[حصي] لصأ ثيدحلا اذه يف مكحلا ركذل سيلو

 دع داع د

 "ديرّشلا نب ورّْمَع نب مكحلا [34]

 . همسا يف فلتخم 0

 نأ : ىنثملا نب دمحم نع «نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ انثدح - 7

 هلع يبنلا فلخ ىلص هنأو «ديرشلا نب ورمع نب مكحلا وه ديرشلا نبا

 . هع يبنلا فلخ تيلص : لاق ديرشلا نبا نع «هيبأ نع «رفعج نب ديمحلا دبع ''””ىور #

 . ثيدحلا . . .موقلا ضعب كحضف هللا كمحري :تلقف . لجر سطعف

 انث « ىنثملا نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث «.نادمح نب ورمع وبأ هانثدح]- *١973

 . *”[هب رفعج نب ديمحلا دبع نع نادمح نبا هللا دبع

 د دع

 ©يراصنألا هللا دبع وبأ مكحلا [ 81

 . عيطم دج ان

 .(ش) نم ةدايز )١(
 . اهدعب ةروكذملا ؛لاق» تطقسو «ةرماا : (ش) يف تفحصت مف

 .(66 /؟) ديناسملا عماجو «(747 )١/ ةباصإلاو 9 /؟)دسألا (6)
 . . رفعج نب ديمحلا دبع نع نادمح نب هللا دبع انث ىنثملا نب دمحم لاق :(ش) يفو .لصألا يفاذك (4)

 . لمجلا ضعب اهيف رركتو . خلإ
 . قباسلا قيلعتلا رظنا .هدانسإ ضعب مدقت هنكلو «(ش) نم طقس [ 1 نيبام (6)

 . 0714 )١/ ةباصإلاو «(679 /*) ديناسملا عماج «(79 /؟) دسألا (5)



 ينثدح .يوغبلا دمحم نب هللا دبع انث ,فسوي نب دمحم نب دمحأ انربخأ 4

 وبأ عيطم هينثدح :7[لاق] يدسألا مساقلا نب دمحم انث « يطساولا كلملا دبع نب دمحم

 هلع هللا لوسر ناك :لاق هدج نع ؛يبأ ينثدح :لاق اًدباع اًحيش ناكو ءيراصنألا ىيحي

 نم لجر لاق : مساقلا نب دمحم لاق .ههجوب انلبقتسا ربنملا ىلع ةعمجلا موي ماق اذإ

 «يقرزلا مكحلا نب دوعسم مع نبا وهو «مكحلا نب نالف نب عيطم اذه :بسنلا باحصأ

 . ادحأ مكحلا هدج دهش

 . ("”[كلملا دبع نب دمحم انث «يرّتْخَبلا نب ورمع نب دمحم انث دمحم هانثدح]. 6

1 
3 3 3 

 يقّرزلا دوعسم وبأ مكحلا 046] هفإ 0 1

 . ةباحصلا يف نيرخأتملا ضعب هجرخأ . فالتخا هثيدح يف ن

 وبأ انث :الاق ةزمح نب دمحم نب دمحمو «ةبتع نب دمحأ نع هانثدح] 5

 نب ةمرخَم (؟”ينثدح .جشألا نب ىيحي نب نوميم انث « "'[ريكب نب ىيحي انث «عابنزلا

 دوعسم وهو «يترزلا مكشا نب يسم .راسي ني اديس حمس ءهيبأ نع ريك

 . برشو لكأ مايأ اه اهتإفا ءدحأ نموصي

 .ةمرخم نع «بهو نبا هاورام باوصلاو ءركنم مهو '”اذه

 نب دمحأ انث «يرَّمُعْلا يلع نب نسحلا انث , 9[دالخ نب]ركب وبأ هانثدح 97

 .(ش) نم طقاس[ 1]نيبام )١(
 .("554 )١/ ةباصإلا «(57 /؟) ةباغلا دسأ (؟)
 نم ةباحصلا ىف نيرخأتملا ضعب هجرخأ» :اهيفف دانسإلا راصتخال (ش) نم طقاس [ ]1نيبام (©)

 .«خلإ . . ةمرخم نع جشألا ىبحي نب نوميم ثيدح
 .«نع١ :(ش) يف (4)

 .واولا ةدايزب ,كاذهو» :(ش) يف )2(

 .(ش) نم ةدايز ()



 هيبأ نع [أ / ]١/ ١617 ءريكب نب ةمرخم ىنربخأ ءبهو نباانث «نمحرلادبع

 مهنأ يمأ انتثدح :لوقي يقرزلا مكحلا عمس هنأ ,معزي راسي نب ناميلس تعمس «"”[لاق]

 . هلثم ركذف هَ هللا لوسر عم اوناك

 ناميلس نع ءريكب نب ' '”ثراحلا نب ورمع نع ؛ (”[هلغم] اضيأ بهو نبا هاورو *#

 , '9[هلغم] هيبأ نع «دوعسم نع

 . همأ نع دوعسم نع «ةملس ىبأ نب هللا دبع نع «قاحسإ نب دمحم هاورو #

 ديعس نب ىيحي نع سانلاو «لالب نبي ناميلسو «ثراحلا نبورمع هاورو #

 . هتدج نع ءمكحلا نب ب دوعسم نب فسوي نع «يراصنألا

 تنب ةبيبح هتدج نع «يقرزلا دوعسم نب ىسيع نع «ناسيك نب حلاص هاورو #
 ءءاقرو نب ليدب '”هءاجف «ىنمب جحلا مايأ يف ءامجعلا تنب اهمأ عم تناك اهنأ :قيرش

 .هوحن لاق هلع ىبنلا نأ ىدانف

 ضعب ينربخأ :لاق مكحلا نب دوعسم نأ :يرهزلا نع ءبيعشو «سنوي هاورو #

 1 . هلي هللا لوسر باحصأ

 نب هللا دبع نع .ءمكحلا نب ,دوعسم نع «يرهزلا نع « ليربج نب ةرق هاورو #*

 . هلثم هّللَع ىبنلا نع ,ةفاذح

 ©)هوحنن ةفاذح نب هللا دبع نع «راسي نب ناميلس نع ءرضنلا وبأ ملاس هاورو #

 ورمع نب ةزمح نع «راسي نب ناميلس نع .ةداتق نع «ةداتق باحصأ هاورو *#

 هغلب هنأ ركذو « ؟*”هلثمب يداني مهرهظأ نيب هَ هللا لوسرو ىنمب ًالجر ىأر هنأ : يملسألا

 . الالب يدانملا نأ

 .(ش) نم ةدايز )١(

 .(ش) يف تسيل .(7)

 .2«نع» :(ش) يف (©)

 «هلثم» :(ش) يف (0) . «مهءاجفاا :(ش) يف 0



 0م نب مكَحلا [ه45]

 نب ملسأ انث « "”[ينامعلا فسوي نب هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم هانثدح]-

 نع ءرواسم نب ةبيش نع «ليضف نب ''”مكحلا انث «نابأ نب دمحم انث ءيطساولا لهس

 . '''لتفناف ةالصلا ءاسأف ءيلصي ًالجر ىأر هنأ : هِيَ هللا لوسر بحاص ةرم نبا مكحلا

 . ارارم هيلع داعأف «تيلص دق :لاق .«لص» :لاق .تيلص دق :لاقف .«لص» :هللاقف

 . «ًاراهج هللا يصخَت ال هللاو «نيلصتل هللاو» :لاقف

 دك د6

 )١( /؟5)دسألا 5١ (« ةباصإلا )١/ 54*7(.

 .«خلإ . . . لهس نب ملسأ نع تثدح» :(ش) يف (؟)
 .«مكحا :(ش) يف (*)
 .«لتفناو» :(ش) يف (:4)



 "”يراصنألا ينزاملا ةّيزغ نب ورمع نب جاجحلا [ ه81ا/]

 دهش .ةمركعو «عفار نب هللا دبعو «سابعلا نب ريثك دنع هثيدح «ةنيدملا لهأ نم ن

 نب رآرض انث «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 4

 0 523 ِء .٠ 0 . ىلا لع
 دهش نم ةيمست يف هيبأ نع عفار يبأ نب هللا ديبع نب دمحم نع مشاه نب يلع انث «درص

 راصنألا رشعم اي :لاتقلا دنع لوقي ناك يذلا وهو ةيزغ نب ورمع نب جاجحلا : يلع عم

 . اليبسلا انولضأف انءاربكو انتداس انعطأ انإ : هانيقل اذإ انبرل لوقن نأ نوديرتأ

 . 9[ دنسأ امثو] ©

 . ح ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح-

 نب] ناميلس نب دمحم انث « "”[رثوك نب] نسحلا نب دمحم "'[رحب وبأ] انثو

 .ح مصاع وبأ انث :الاق "”[ثراحلا

 نب جاجحلا انث :اولاق نوراه نب ديزي انث «رفعج نب سيردإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثو

 نع «سابع نبا ىلوم ةمركع انث «ريثك ىبأ نب ىيحي ىنثدح « ”فاوصلا نامثع ىبأ

 دقف .جرع وأ رسك نم» :لوقي لكي هللا لوسر تعمس :لاق يراصنألا ورمع نبا جاجحلا

 ةريره ابأو سابع نبا [ب /6١ا/ ]١/ تلأسف : ةمركع لاق .«ىرخأ ةجح هيلعو لح

 .قدص :الاقف .لاقامع

2 -. 
 نع ءراتخللا نب زيزعلا دبعو .ناطقلا ديعس نب ىيحيو «ةيلع نب ليعامسإ هاور #

 . هلثم فاوصلا جاجحلا

 )١( باعيتسالا )١/ /7"40(, دسألا )١/ 505(« ةباصإلا )1/ 717(.

 )( .(ه)و (ش) نم ةدايز

 .(نش) نم ةطقاس ()
 .«فاوصلا نب» :(ش) يف (5)



 هللا دبع نع «ةمركع نع «ريثك يبأ نب ىبحي نع «فسوي نب ديعسو ءرمعم هاورو #

 نم٠ : هيي هللا لوسر لاق :لاقف مرحملا سبح نع ورمع نب جاجحلا تلأس :لاق عفار نبا

 . "7[هلثم] ركذف «رسك

 «حلاص نب هللا دبع انث "هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 0

 ريثك نع «زمره نب نمحرلا دبع نع «ةعيبر نب ''””رفعج نع « "'[دعس نب] ثيللا ينثدح
 ىتح ىلصف ليللا نم ماق اذإ مكدخأ بسحي :لاق ورمع نب جاجحلا نع ؛*”[سابعلا نبا]

 ةالص تناك كلت «ةدقر دعب ةالصلا مث «ةدقر دعب دجهتلا امنإ .دجهت دق نأ '""حبصي

 . هلع هللا لوسر

 . هلثم رفعج نع «ةعيهل نبا هاورو *

 "”يزْهَبلا مث . يملّسلا طالع نب جاجحلا 67

 ندع نم . هنلَع يبنلا ىلإ هتقدصب ثعب نم لوأ وهو هلع يبنلا عم اربيخ دهش 0

 . يزاجح '"”[راقفلا اذ ىمسملا هفيس ىدهأو] ميلس ينب

2 

 نع «قازرلا دبع نع «ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح . 57

 لاق . ربيخ هلي هللا لوسر حتنفا "”[1] :لاق كلام نب سنأ نع «يناّنبلا تباث نع ءرمعم

 .مهينآ نأ ديرأ ينإو ءالهأ اهب يل نإو «ًالام ةكمب يل نإ هللا لوسر اي : طالع نب جاجحلا

 :لاق . ءاش ام لوقي نأ هّتفَي هللا لوسر هل نذأف ءاّئيش تلق وأ «كنم تن انأ نإ لح يف انأف

 مئانغ نم يرتشأ نأ ديرأ ينإف ؟؛كدنع ام يل يعمجا :لاقف .ةكم مدق نيح هتأرما ىتأف

 )١( باعيتسالا (0 .هوحن :(ش) يف )١/ 86”(« الأسد)1١/ 555(,

 ةباصإلا .هللا ديبع :(ه) يف (؟) )١/ 37" .
 .«ندعم» :(ه)و (ش) يف (8) .(ه)و (ش) نم ةدايزلا (9)

 . لصألا يف تسيل (ش) نم ةدايز [ 1نيبام (9) . صفح :(ش) يف (4)
 .«كدنع ناك ام »:(ه) و (ش) يف )2٠١( .(ش) يف تسيل ()
 . حلصي :(ه) يف )30



 . عمقناف «ةكمب كلذ اشفو «مهلاومأ "'"تبيصأو ءاوحيبتسا دق مهنإف «هباحصأو دمحم

 . "”رورسو احرف نوكرشملا رهظأو «نوملسملا

 مث ؛موقي نأ عيطتسي ال لعجو .رقعف .بلطملا دبع نب سابعلا ربخلا غلب" 'و :لاق

 اذامو ؟هب تئج "”[يذلا] اذام .كليو '*”:لاقو "”[طالع نب] جاجحلا ىلإ امالغ لسرأ

 يبأ ىلع أرقا :'"”[طالع نب] جاجحلا لاقف :لاق .هب تئج امب ريخ هللا دعو امف ؟لوقت
 :لاق .هرسي ام ىلع ربخلا نإف «هيتآل هتويب ضعب يف يل لخيلف :هل لقو .مالسلا لضفلا

 . لضفلا ابأ اي رشبأ : لاق . بابلا غلب املف «همالغ ءاجف

 :لاق . هقتعأف جاجحلا لاق ام هربخأف «هينيع نيب لبق ىتح ءاحرف سابعلا بثوف :لاق

 ترجو .مهلاومأ منغو ءربيخ حتتفا دق لَم هللا لوسر نأ هربخأف «جاجحلا ءاج مث

 .هسفنل اهذختاو «يبح تنب ةيفص هَ هللا لوسر ىفطصاو «مهلاومأ يف هللا ماهس

 نوكيو اهقتعي نأ تراتخاف ءاهلهأب قحلت وأ ءاهجوز نوكيو اهقتعي نأ نيب اهريخو
 تنذأتساف هب بهذأف هعمجأ نأ تدرأ ءانهاه يل ناك لامل تئج ينكلو ءاهجوز

 . كل ادب ام ركذا مث . اًنالث ”يلع فخأف «تئش ام لوقأ نأ يل نذأف « لَم هللا لوسر

 هب "”رمشنا مث .هيلإ تعفدف ؛عاتم وأ يلح نم اهدنع ناك ام هتأرما تعمجف :لاق

 دق نأ هتربخأف ؟كجوز لعف ام :لاقف .جاجحلا ةأرما سابعلا ىتأ ثالث دعب ناك املف

 .كغلب يذلا انيلع قش دقل «لضفلا ابأ ايهللا كنزحي ال :تلاقو .اذكو اذك موي بهذ

 ىلع ربيخ هللا حتف ءانببحأ ام الإ هللا دمحب نكي ملو «هللا "'"يننزحي ال لجأ :لاق

 هب يقحلاف كجوز يف ةجاح كل ناك نإف «[أ ]١1/ ١08/ هسفنل ةيفص ىفطصاو ؛هلوسر

 . كتربخأ ام ىلع رمألاو «قداص هللاو ينإف :لاق ؟اًقداص هللاو كنظأ : تلاق

 .«تبيصأو» :(ه) يفو «تحتناو اوحبتسا دق» :(ش) يف )١(

 . «زوهش» ىلإ «[رورس» تفحصت امك «رهظو» :(ه) يف (0)
 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا (9)

 . .لاقف :(ه)و (ش) يف (4)
 :.«ينعا :(ش) يف (5)
 .«هب رمتشا» :(ش) يف (5)
 . «اننزحي ال" (ه) يفو «انيزحي ال" (ش) يف (0)
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 يفخأ نأ ينلأس دقو هسفنل ةيفص هلي هللا لوسر ىفطصاو «هيف هللا ماهس ترجو ءهلوسر

 يتلا ةبآكلا هللا درف بهذي مث .انهاه ءيش نم هل ناك امو هلام ذخأتيل ءاج امنإو ءاّنالث هنع

 وتأ ىتح اًبئتكم هتيب لخد ناك نم نوملسملا جرخ“'”و ,نيكرشملا ىلع نيملسملاب تناك

 "”وأ «ةظيغو ةبآك نم ناك ام ىلاعت هللا درو «نوملسملا رَسَق «ربخلا مهربخأف «سابعلا

 . نيكرشملا ىلع نزح

 ينثدح «رامع نب ماشه انث ءدمحأ نب نادبع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح “١447

 نع مسقم نع مكحلا نع ةبيش يبأ نب نامثع نب ميهاربإ نع يراصنألا هللا دبع نب ىسيع

 يبلكلا ةّيحدو ءراّقفلا اذ هفيس هلي هللا لوسرل ىدهأ طالع نب جاجحلا نأ : سابع نبا

 . ؟ءابهشلا هتلغب هل ىدهأ

 ع ع

 يملسألا كلام نب جاجح [] 2.( 3

 .نييندملا يف دعي . هثيدح يف فلتخم ن

 «نايفس انث «ميعن وبأ انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح. 4

 ينع بهذي ام هّلَي هللا لوسر تلأس :لاق جاجحلا نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه "نع

 .اةمأ وأ دبع ةرغ١ :لاق ؟عاضرلا ةَمْدَم

 نع «قازرلا دبع نع .«ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح. 06

 نب جاجحلا نع :هيبأ "”نع .ةورع نب ماشه انث :اولاق يروثلاو «جيرج نباو .رمعم

 .(ه) نم طقس «مهو» )١(

 .«نزحو ظيغ» :(ش) يف (*)
 .«؟ءاضيبلا» :(ش) يف (:)
 .(73115 )١/ ةباصإلا (459 )١/ دسألا 2(" 89 )١/ باعيتسالا (6)
 . «ةورع نب ماشه ىلإ . . .قازرلا دبع نع» : نطوملا اذه يف (ه) يف رركت (0) .2نعول :(ه) يف (5)



 . "”(ةمأ وأ دبع ةرغ» :لاق

 «ةنييع نب نايفسو «ةملس نب دامحو «دعس نب ثيللاو «ثراحلا نب "”ورمع هاور

 ١ - - و

 دبعو .«ناعمس نباو «يحّمجلا نمحرلا دبع نب ديعسو «بيهوو ءريرجو «ريهزو

 «ريمن نباو «عيكوو «ناطقلا ىيحيو «دمحم نب زيزعلا دبعو «دانزلا يبأ نب نمحرلا

 . 5 .٠ رع 5

 . '![ةورع نب ماشه نع مهريغو] ةرسيم نب صفحو « رهسم نب يلعو .ةيواعم وبأو

 نبدمحمانث « 7[ ينوَجلا] لهس نب ىسوم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 65

 نب جاجحلا نع ربخي ريبزلا نب ةورع عمس هنأ دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا انث ءحمر

 اي] عاضرلا ةمذم ينع بهذي ام : هلي هللا لوسرل لاق هنأ هيبأ نع '””[يملسألا] جاجحلا

 . "'«ةمأ وأ دبع ةرغ» : لاق ؟*[؟هللا لوسر

 :هوحن ةورع نع يرهزلاو دانزلا وبأ هاورو] #

 ىيحي انث ء« يضاقلا نيصح وبأ انث ,ي "ورمع نب دمحم نب رفعج انثدح 17

 نب جاجحلا نع هيبأ نع «ماشهو ةورع نع «هيبأ نع ,0همحرلا دبعانث «ينامحلا

 ةمذم ينع بهذيام «هللا لوسراي :تلق :لاق هيبأ نع «يملسألا كلام نب جاجحلا

 . . ""[«ةمأ وأ دبع ةرغ١ :لاق ؟عاضرلا

 نع] , 2" ””هلثم دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع نع «يمشاهلا دواد نب ناميلس هاور #

 . [هيبأ نع « جاجحلا نب جاجحلا نع «ةورع 2( 1

 انث , "''"'يدقاولا انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح. 4

 . دانزلا ىبأ نب نمحرلا دبع :(ه) ىف (4) . «ةأطرأ» : (ه) يف )0(

 (ش) نم تبثأو لصألا يف طقس [ ]نيبام (9) .«ةديلوأ» :(ه)و (ش) يف (؟)
 .(ه)و .«رمعل:(ه) يف (6)

 ةورع نع هيبأ نع دانزلا ىبأ» :(ه)و (ش) ىف )٠١( . (ش) نم ةدايزلا (5)

 ْ . «هلثم .(ه)و (ش) يف تسيل (0)
 .(ش) يف سيل (يدقاولا) )١١( .«ةديلو وأ دبع :لاق» :(ه)و (ش) يف ()

 084 /1] ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا .تبثأ ام باوصلاو قنوع نب دمحم نب رفعجال :(ه) يف )ع7



 لكس :لاق هيبأ نع «جاجحلا نب جاجحلا نع .ةورع نع .يرهزلا نع هللا دبع نب دمحم

 .ةمألاو دبعلا ينعي ««ةرغلا» : لَ هللا لوسر لاقف ؟عاضرلا ةمذم بهذي ام هَ هللا لوسر

 . هلثم يرهزلا نع « '''[ميمت نب] ديزي نب نمحرلا دبع نع «ةريغملاوبأ هاور
 قفز 1 قفز 8 8 2 0

 .٠ ١”[هيبأ نع]  جاجحلا "نع .ةورع عمس نم نع «بئذ يبأ نبا هاورو #

 ىبأ نبا "'انث دواد وبأ انث « ")[بيبح نب] سنوي انث هرفعج نب هللا دبع هانئدح - 484

 ًالجر نأ :'"[جاجحلا نب] جاجحلا نع ''”[ثدحي] «ريبزلا نب ةورع عمس نم نع «بئذ

 /١](ةمأ وأ دبع ةرغ» :لاق ؟عاضرلا ةمذم '”[ينع] بهذي ام هللا لوسر اي :لاق

 .[بت/4

 ل نب 2 ل 0

 «©يِلاَمُثلا رماع نب جاجح ]. ٠

 . نييصمحلا يف هدادع 0

 . جاجح نب مصاعو «ملسم نب ليبحرشو «نادعم نب دلاخ هنع ىور *

 نع «ىيحي انث ءددسم انث « '”[ئنثملا نب] ذاعم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5

 , هلع يبنلا باحصأ نم ناكو «يلامثلا رماع نب هللا دبع نع «نادعم نب دلاخ نع «روث

 نب رمع عم ايلص امهنأ : ُهْتلَي يبنلا باحصأ نم ناكو «يلامثلا رماع نب جاجحلا نعو
 . "”اهيف دجسف © تّقَشنا ءاَمَسلا اذِإ 9 :أرقف هنع هللا يضر باطخلا

 انث ,يطوخلا انث ءمصاع يبأ نب '”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح ١

 هللَع يبنلا باحصأ نم ةسمخ تيأر :لاق ملسم نب ليبْحرش نع «شاّيع نب ليعامسإ

 رسب نب هللا دبعو «يلهابلا ةمامأ وبأ ءاهنورفصيو مهاحل نوفعيو «مهبراوش نوصقي

 .(ه)و (ش) نم ةدايز (0) .(ه)و (ش) نم طقس )١(

 .(ه) نم طقس ااهيف» (10) .أطخ وهو .4نب» :(ش) يف قفز

 .؟نع) :(ه) يف (9)

 . لصألا يف تسيل (ه)و (ش) نم ةدايز (5)
 «جاجحولا (ش) يف هل مجرتو )١/ 07١7. ةباصإلا «(500 )١/ دسألا «(078 )١/ باعيتسالا (4)

 . فطظعلاب



 ! :.. فشل .. ةباحصلا ةفرعم
 ا

 «برك '''يدعم نب مادقملاو «يلامثلا رماع نب جاجحلاو «يملّسلا دبع نب ةبتعو «ينزاملا

 . ةفشلا فرط عم نوصقي اوناك

 "”'ىلامغلا هللا دبع نب جاجحلا] قا ] ٠١

 . مدقتملا هارأو .

 نبا انث «ةجراخ نب مثيهلا انث ءيفوصلا انث ءنايح نب دمحم وبأ انثدح 7

 0 5 اص 55 ب
 . 2 [عادولا ةجح هعم جحو « هلع يبنلا ىأر دق ناكو «يلامثلا هللا دبع نبا

 «”يرصنلا هللا دبع نب جاجحلا 013

 انث «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح “١407

 55 ,(0ه)ع اوم . فاق 27
 انثدح :' [1لاق] رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع «ىلعي نب ىيحي انث « شيعي نب ديبع
 . لَ هللا لوسر لَقَت «”قح لفنلا :لاق يرصنلا هللا دبع نب جاجحلا ينثدح «لوحكم

 ..ح يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « '"”دمحم نب دمحم انثدح 4

 يبأ نب ركب وبأ انث "”[الاق] «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 نب جاجحلا انث :"”[لاق] لوحك٠ نع ديزي نب نمحرلا دبع نع «ةماسأ وبأ انث «ةبيش

 . هلي هللا لوسر لقت «قح لفنلا : لاق هللا دبع

 28 ع 59 1 1

 .«بركي دعما :(ش) يف )١(
 .(ه)و (ش) نم تطقس ةمجرتلا هذه (؟)

 )"(. ةباصإلا )١/ 717(« باعيتسالا )١/ 584(, الأسد)١/ 100(.

 .«ئرقملا دمحم نب دمحم» :(ه)و (ش) ىف (5) 717(.  /١)ةباصإلا «(505 /١١دسألا (:)
 .(ه)و (ش)نم ةدايز )372 .(ه)و (ش) يف تسيل (4)



 "”يلهابلا جاجح [10]

 ."”[لبنح نبل دمحأ نب هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ١166

 .مهمامإ ناكو «جاجح نب جاجح "”تعمس «ةبعش انث «رفعج نب دمحم انث «يبأ ينثدح

 لاق هيَ يبنلا باحصأ نم لجر نع . هلي هللا لوسر عم جح ناكو «هيبأ نع ثدحي

 دتشا اذإف منهج حيف نم رحلا ةدش نإ» :لاق هنأ هَ يبنلا نع «هللا دبع هارأ : جاجح

 . «ةالصلا نع 'اوُدربأف رحلا

 .دوعسم نب هللا دبع هارأ :لاقو هبسنف ءرَدْنَع نع يريراوقلا هاور #

 ضعب هيف مهوف «دوعسم نبا هبسحأ :لاقف .ةبعش نع «دوادوبأ هاور كلذكو

 . دوعسم نب جاجح ةمجرت هلعجف « '*”سانلا

 د ع

 "”يشرقلا سيق نب ثراحلا نب جاجحو 1

 [أ ١09/ /1] نيدانجأ موي لتق «ءيمهسلا مث

 ينثدح «ينارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثئدح . 57

 نم نيدانجأ موي لتق نم ةيمست يف ةورع نع .دوسألا يبأ نع ؛ةعيهل نبا انث «يبأ
 . سيق نب ثراحلا نب جاجح : مهس ينب نم ””مث « شيرق نم مث نيملسملا

 انث «رذنملا نب ميهاربإ انث « ''*”ليلخلا نب دايز انث « ''”يباطنخلا قوراف انثدح 61

 نيملسملا نم دهشتسا نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع « حيلف نب دمحم
 . ثراحلا نب جاجح : مهس ينب نم نيدانجأ موي

 )١( الأسد١١/ 406(. ةباصإلا )07315 /1١ . )70( الأسد)١/ 866(. ةباصإلا )١/ 7311(.

 «مهس ينب نم شيرق ينب نما (ه) يف (4) .(ش) يف تسيل (؟)

 ) )9نيعضوملا يف مث طاقساب .«تعمس لاق» :(ه)و (ش) يف .

 ) )5.(ش) يف سيل (يباطخلا) (9) .«اوردباف» :(ه) يف تفحصت
 . «نيرخأتملا . . .مهوولا : :(ه)يفو . «نيرخأتملا» : (ش) يف 2(

 .طقف «دأيز» :(ش) يف )2٠١ .(ه)و (ش) يف تسيل :«واولا»' (1)



 يتق ىلا بو 7 ْ ةباحصلا ةفرعم
 4 اخ

 رفعج وبأ انث «ىنارحلا بيعش وبأ انث .دمحأ نب دمحم "ىلع وبأ انثدح

 نم نيدانجأ موي دهشتسا :لاق قاحسإ نب دمحم نع .ةملس نب دمحم انث « يليفنلا

00 . 00 . 

 2 03 د

 (*'يدع نب سيق نب ثراحلا نب جاجحل"' ]

 هارأو .يمهّسلا يدع نب سيق نب ةفاذح نب هللا دبع مع «ةشبحلا ةرجاهم نم ان

 . مدقتملا

 نب دمحأ انث « '””[ناميلس نب] ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدلح 84

 عم رجاه نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع « "دعس نب ميهاربإ انث ءبويأ نب دمحم

 نب سيق نب ثراحلا نب '”جاجحلا : مهس ينب نم «ةشبحلا ضرأ ىلإ بلاط يبأ نب رفعج

 . مهس نب ديعس نب يدع

 .(ش) يف سيل يلع وبأ )١(
 .«حاجحا :(ه) يف مف

 .(ه)و (ش) يف تسيل «واولا» (*9)

 011 /1) ةباصإلا «(408 )1١/ دسألا (5)
 .(ه)و (ش) نم طقس[ 1نيبام (6)

 . «ديعسا :(ه)و (ش) يف (7)



 ©"”يراصنألا نامعنلا نب ةثراح ]

 ملو نينح موي هي هللا لوسر عم اوربصو اوتبث نيذلا نينامثلا دحأ "”[ناك] . يردب ص

 8 .٠ ب 7-5 ميلا اَّص < و 6 .٠
 . ةنجلا يف لجو زع هللا ىلع مهلايع قزرو مهقزر نأب هلي يبنلا ليربج ربخأف ءاورفي

 هيلع ليربج درف «مَّلسف «ليربج هعمو هنو هللا لوسر ىلع دعاقملاب رم دق ناكو

 .مالسلا

 نب ةبلعتو «ةعينر نب رماع نب هللا دبعو « سابع نب هللا دبع هنع ىور «ةنيدملا نكس

 . كلام ىبأ

 ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انثدح «كلام نب رفعج نب دمحأ انثدح 5

 ةيمست يف قاحسإ نبا "”نع «هيبأ نع دعس نب ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرق :لاق يبأ
 .٠ .٠ و -. .0-_ 8 8 .٠ و 7 3

 نب ديز نب عفار نب نامعتلا نب ةثراح : ةبلعث ينب نم جرزخلا نم راصنألا نم اردب دهش نم

 00 -. 8 و

 . كلام نب منغ نب ةبلعت نب ديبع

 انث «رذنملا نب ميهاربإ انث « *”[ليلخلا نب] دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح 0١-

 نم ًاردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نب دمحم

 عم وهو هي هللا لوسرب رم يذلا وهو «نامعنلا نب ةئثراح :راجنلا ينب نم راصنألا

 . دعاقملا دنع مالسلا هيلع ليربج

 نب دمحم انث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «2*”[دمحأ نب] ناميلس انثدح-

 2( م. ع 0 5 1 8

 نبا نع « مسقم نع .مكحلا نع «ىليل يبأ نبا نع «يبأ ينثدح «ىليل يبأ نب نارمع

 . . 2 51 8 7 0 ٠١

 امهيلع هللا ىلص ليربج هعمو َهّْنهَع هللا لوسر ىلع نامعنلا نب ةثراح رم :لاق سابع

 ,594(2 )١/ ةباصإلا (69 /١)دسألا ,تبثأ ام حيحصلاو ءأطخ وهو .«ةيراج» :(ش) يف )١(

 باعيتسالا )١/ 54 .

 .(ش) نم تطقس (؟)
 .(ه) نم تطقس «نع» (*)

 .«مسقم نبا» :(ش) يف (65) .(ش) نم طقس (:)



 مث . هيلع تددرل ملس ول هنإ '''لاق ؟ملسي نأ هعنم ام : ليربج لاقف . ملسي ملف «هيجاني

 سانلا رفي :لاق «؟نونامغلا امو» : هْتلَي هللا لوسر لاقف .نينامثلا نم هنإ“"”[امأ] :لاق

 «ةنجلا يف لجو زع هللا ىلع مهدالوأ قزرو مهقزر .كعم نوربصيف ,20نينامث ريغ كنع

 تيأر :لاق ؟؟تررم نيح تملس الأ» : هع هللا لوسر هل لاقف .ملس ةثراح عجر املف

 .معن :لاق .«؟هتيأرو» : لاق . كثيدح عطقأ نأ تهركف ءاناسنإ [ب ]١/ ١١9/ كعم

 . مالسلا هيلع ليربج لاق امب هربخأف :لاق دقو ««ليربج كاذ» : لاق

 .ح قازرلا دبع نع ميهاربإ نب قاحسإ انث «'*”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 77

 انربخأ «قازرلا دبع انث «لبنح نب دمحأ انث .يمرضحلا انث ءيحلطلا ركب وبأ انثدحو
 ىلع تررم :لاق نامعنلا نب ةثراح نع ؛ةعيبر نب رماع نب هللا دبع انث «يرهزلا.نع رمعم

 .«تعجر املف .تزجأ مث .هيلع تملسف «دعاقملا يف سلاج ليربج هعمو ُهّنَي هللا لوسر
 هنإف» :لاق .معن :©"”تلق «؟ يعم ناك يذلا تيأر له» :لاق هِي يبنلا '”فرصناف

 . «مالسلا '"”كيلع در دقو ,ليربج

 بوقعي نب فسوي انث «نايفس نب نسحلا انثدح «نادمح نب ورمع وبأ انثدح- 4

 نامعنلا نب ةثراح ناك :لاق هيبأ نع «نامثع نب دمحم نع «كّيدف يبأ نبا انث ءراّفصلا

 هدنع ”ءعضوف ءهترجح باب ىلإ هالصم نم اًطيخ ذختاف ء.هرصب بهذ دق يراصنألا

 طيخلا فرطب ذخأ مث . لتكملا كلذ نم '”ذحأ ملسف نيكسملا ءاج اذإ ناكف ءرمت هيف ًالّتكم

 هلل هللا لوسر تعمس :لاقف .كيفكن نحن :هل نولوقي "”[هلهأ] ناكو ءهلواني ىتح
 .؟ءوسلا ةتيم يقت نيكسملا '''”ةلوانم» :لوقي

 .يورهلا ديلولا نب مشاهو «قوزرم نب مشاه نب يلعو .رذنملا نب ميهاربإ هاور #

 . هلثم كيدف يبأ نبا نع «مهريغو

 )١( ؛هيلعل :(ه) ىف (0) .(ش) نم ةدايز :«لاق» .

 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس [ ]نيبام (7)
 .«عضووا :(ش)و (ه) يف )م( .«نينامثلا »:(ه)يف (*)

 .«هذخأ» :(ه) ىف (9) .(ش) ىف تسيل (8)

 (ش) نم تبثأ امو ««ةوانم» :لصألا يف 2020 - .«فرصناو» :(ه) يف (5)
 .(ه)و .«لاق» :(ه) يف (3)



 ءددسم انث « "”يشكلا ملسم وبأ انث « '"”[لاق ريبكلا دبع نب] قوراف انثدح 0 ١

 ةثراح نع .كلام يبأ نب ةبلعث نع «ةرّمع ىلْوَُم هللا دبع نب رمع انث «لضفملا نب رشب انث

 ,ةيرقلا ةيشاح ىلإ "”ةمينغ يف لجرلا جرخي» : هلع هللا لوسر لاق :لاق نامعنلا نبا

 (*”[هيلع] ترذعتو .هلوح ام لكأ اذإ ىتح ,هلهأ ىلإ بوئَيو .تاولصلا دهشيف

 ىتح ,عفتريف ,هذه نم الك ىفعأ يه ضرألا نم ةهدر ىلإ تعفترا ول : "لاق :ضرألا

 : لاق . ضرألا هيلع ترذعتو ,هلوح ام لكأ اذإ ىتح ,ةعمجلا الإ تاولصلا نم دهشي ال

 ؛ ةعمجلا دهشي ال ىتح ,عفتريف هذه نم ألك ىفعأ يه ضرألا نم ةهدر ىلإ تعفترا ول

 .«هبلق ىلع عبطي ىتح « .ةعمجلا موي ام يردي امو

 . ةرفغ ىلوم "”[هللا دبع نب] رمع نع '”ثيللا هاورو #

 نب ىيحي انث « *”ناَحْلم نب ميهاربإ نب دمحأ انث «دالخت نب ركب وبأ انثدح. 57

 ربخي كلام يبأ نب ةبلعث عمس هنأ : ةرفُع ىلوم هللا دبع نب رمع نع «ثيللا ينثدح ءريكب

 يف ةمينغلا هل نوكي لجرلا نإ» :لاق '؟[هنأ] هَ هللا لوسر نع «نامعنلا نب ةثراح نع

 "”تعفترا ينأ ول : لاق هيلع ترذعت اذإف ,تاولصلا دهشيو ءاهيف نوكي ةيرقلا ةيشاح

 ىتح ,ةعمج لك الإ ةعامجلا يتأي ال ىتح .اهيلإ عفتريف « :ًالك اهنم ىفعأ يه ةهدر ىلإ

 اهنم ىفعأ ىه ةهدَّر ىلإ تعفترا ىنأ ول :لاق اهلوح ام '''”لكأو :'*””[هيلع] ترذعت اذإ

 . (هبلق

 . هلثم ثيللا نع « ميرم يبأ نب ديعس هاور #

 «لاله يبأ نب ديعس نع «ديزي نب دلاخ نع «ثيللا نع «حلاص نب هللا دبع هاورو *

 ف
 , ةرفغ ىلوم رمع نع

 .(ه)و (ش) نم ةدايز (0) .(ش) يف سيل[ ]نيبام )١(

 .«دلخما :(ه) ىف (8) 6 .(ش) يف تسيل «يشكلا» (؟)
 .2تعفن نإ :(ه) ىف تفحصت (9) .همنغ :(ه)و (ش) يفو «لصألاب اذك (؟)
 .«لكأف» :(ه) يف )٠١( .(ش) نم طقس[ 1نيبام (؟)

 .؟لاقف» :(ش) يف )0(

 . «دعس نب ثيللا» :(ه)و (ش) يف 4فز



 . (7” مع نع «ريكب نب ىيحي ةياورك ثيللا نع ءاضيأ حلاص نب هللا دبع هاورو

 ينثدح «حلاص نبوهللا دبع انث ءبيعش نب بلطم انث «ناميلس هانثدح 4

 نب ةبلعث نع «ةرفغ ىلوم رمع نع «لاله يبأ نب ديعس نع «ديزي نب دلاخ نع «ثيللا
 .هوحن ركذف :لوقي هَ يبنلا تعمس [لاق] «نامعنلا نب ةثراح نع «كلام يبأ

 .هوحن رمع نع لاجرلا يبأ نب نمحرلا دبع هاورو *
 نمحرلا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب دمحأ نب دمحم هانثدح 17

 يبأ نب ةبلعث نع «ةرفغ ىلوم رمع ينربخأ «لاجرلا يبأ نبا انث «يبلحلا هللا ديبع نبا
 ةمئاسلا مكدحأل نوكي» :لوقي ُهّقَي يبنلا تعمس :لاق نامعنلا نب ةثراح نع «كلام

 هيلع رذعتي مث .هلهأ ىلإ بوئيو ءاهلك ةالصلا دهشيف ,ةئيدملا لوح [أ/١5١١ 7
 الف .هتمئاس يحنيف ءاذه نم عرمأ وه ناكم ىلإ يتمئاس تيحن ول :لوقيف اهاعرم
 .«(هبلق ىلع عبطيف ,ةعمج الو , '"'ةالص دهشي

 . ةرفغ ىلوم رمع نع «ديزي نب عفان هاورو #

 انث «ميرم يبأ نب ديعس انث ءبويأ نب ىبحي انث .دمحأ نب ناميلس هانثدح 4
 ناكو , "7[هثدح] كلام يبأ نب ةبلعث نأ ةرفُغ ىلوم رمع انث :الاق ثيللاو «ديزي نب عفان

 نإ :لاق هنأ نامعنلا نب ةثراح تعمس :لاق .تام ىتح ةظيرق ينب مامإ ناكو ءاريبك

 ىلإ بوغيو ؛ةيرقلا ةيشاح يف نوكيف :هتميدُع يف لجرلا جرخي» :لاق هيَ هللا لوسر
 .هوحن ركذف . «ضرألا هيلع ترذعت ,هلوح ام لكأ اذإ ىتح .هلهأ

 دج دع 0 9 0

 .«ميرم يبأ نب ديعسوا :(ه)و (ش) يف )١(
 . لصألا نم طقس (؟)
 .(ه)نم ةدايز فرفز

 . (ه)و (ش) نم تبثأ امو «؟هالصم هدهشي» : لصألا يف ع

 . (ه)و (ش) نم ةدايزلا 60 .«ةعمج الف» : (ه) يف (6)
 .«ةمينغا :(ه)و (ش) يف () . (ه)و (ش) نم تبثأ امو «عبضيف» : لصألا يف )3(



 600 عّيبرلا نب , ةثراَح و71

 . هّمأ مسا عّيبرلاو

 نبا وهو «ردبب بيصأ «راجنلا نب يدع ينب نم «ثراحلا نب ةقارس نب ةثراح وهو ح

 ةنجلا تلخد» :'"'هيف هّتلَق يبنلا لاق نأ هّمأ هرب هب ْعّلِب يذلا وهو «كلام نب سنأ ةمع

 . ىلعألا سودرفلا "”نكسأ هنأ هل دهشو . بلا مكلذك ؛ ةثراح ثيأرف

 انث : ”[لاق] يشكلا ملسم وبأ انث « يباطخلا «؟”[ريبكلا دبع نب] قوراف انثدح 14

تاكو ردب موي اراظن ءاج عيبرلا نب ةثراح نأ : سنأ نع «تباث '"”انث دامح انث «جاجح
 

 :تلاقف . . عيبرلا همُأ تءاجف «هلتقف هرحن ةرغث يف عقوف ءِبْرَغ مهس هءاجف ءاًمالغ

 هللا ىريسف الإو «ربصأسف ةنجلا لهأ نم نكي نإف «ينم ةثراح ناكم تملع دق هللا لوسر اي

 يف وهو ,ةريثك تانج اهنكلو ؛ةدحاو ةنجب تسيل اهنإ ةثراح مأ اي» :لاقف . عنصأ ام

 .ربصأس :تلاق . «ىلعألا سودرفلا

 سنأ نع « ةداتق هاورو *

 .ح ملسم وبأ انث "”[يباطخلا] قوراف انثدح _

 نب ديزي انث «لاهنملا نب دمحم انث :الاق ىلعي وبأ انث «نايح نب دمحم وبأ انثدحو

 يف ةنج اهنإ ةثراح مأ اي» : هلع هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع «ةداتق نع «ديعس انث «عيرز

 سودرفلا هولأساف لجو زع هللا متلأس اذإف ىلعألا سودرفلا يفل ةثراح نإو ,نانج

 . (ىلعألا

 (*![هوحن سنأ نع] «ةداتق نع «كلملا دبع نب مكحلا هاورو

 نب ليعامسإ انث «طابسأ نب ميهاربإ انث « "”نايح نب دمحم وبأ هانثدح 0١

 .(ه)نم ةدايز (90 .(191/ )١/ ةباصإلا («575 /١١دسألا )١(

 .(ه)و (ش) نم طقس[ 1]نيبام (48) . «هلَع يبنلا هيف لاق» : (ه)و (ش) يف )0

 نب دمحم نب هللا دبع انث» :(ه)و (ش) ىف (9) . «نكلسي# : ىلإ (ش) يف تفرحت (9)

 . «رفعج . (ه) نم يباطخلا تطقسو (ه) نم ةدايز (4)
 ١ .(ه)نم طقس (0)
 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو «نع» : لصألا يف (7)



 ' . فكل ةباحصلا ةفرعم
0 

 نبا دهشتسا :لاق «سنأ نع «ةداتق نع «كلملا دبع نب مكحلا انث «جرعألا نمحرلا دبع
 (”هركذف هني هللا لوسر ىلإ همأ تءاجف «ةقارس نب ةثراح :هل لاقي .ردب موي يل مع

 نب قاحسإ نب دمحم انث هللا دبع نب ميهاربإ انث «سنأ نع «ديمح هاورو

 . ح رفعج نب ليعامسإ انث نجح نب يلع انث «ةميزخ

 . "”ينامحلا ىيحي انث ."”[لهس ىبأ نع دمحم] انث دمحم نب هللا دبع انثدحو

 تنأ ةثراح مأ نأ :©[كلام نب] سنأ نع ؛ديخح'انث :الاق دمحم نب زيزعلا دبع ان
 دق هللا لوسر اي :تلاقف . هلتقف ءبرغ مهس هباصأ ءردب موي ةثراح كله دقو « هلع يبنلا
 . عنصأ ام ىرت فوس الإو «هيلع كبأ مل ةنجلا يف ناك نإف يبلق نم ةثراح عضوم تملع

 يفل هنإو ,ةريثك نانج يه امنإ ؟يه ةدحاو ةنجوأ تلبَه» : هلِيَي هللا لوسر لاقف

 . ءاوس امهظفل . «ىلعألا سودرفلا

 خيشلا لاق] هوحن ديمح نع سانلاو ءرمحألا دلاخ وبأو «يرازقلا هاور *

 ىلع تاياورلا "”تقفت ةتاو ءهب لتق «ردبب بيصأ ةثراح نأ اًالخ ملعأ الو "”[هللا هدعسأ

 يف هباتك يف ركذ هنإف [ب ]١/ ١/ «نيرخأتملا نم نيمهاولا ضعب هركذام الإ .كلذ

 ثيدحب هعبتأ هنأ ”همهو بيجع نمو «دحأب دهشتساو ءاردب دهش هنأ : ةثراخ ةمجرت
 (”[هنأ] :ةداتق ثيدح يفو ءردب موي بيصأ هنأ :ديمح ثيدح يف ركذف «ةداتقو ديمخ

 ةحلصأو هكرادت ولو «ةبيجع ةلفغو ”[ركنم] مهو اذهو ءردب موي ةثراح دهشتسا
 .هل طوحأ '"”ناك

 د 6

 .2«تباث ثيدح وحن ركذف» :(ه)و (ش) يف )١(
 .؟لبش نب دمحما :(ه)و (ش) يفو «لصألاب اذكه 68

 . ؛ديمحلا دبع نب ىيحيا» :(ه)و (ش) يف (9)
 .«نعا : شو (ه) يف (4)
 .(ش)و (ه) نم ةدايزلا (6)

 .(ه) نم ةدايز (0)
 . (ه)و لصألا نم تطقس )9( .2«تقفتا» :(ه) يف 20070

 .«ناكل» :(ه)و (ش) يف )٠١( .؛هرمأل :(ه)و (ش) يف (8)



 "'”يراصنألا ديز نب ةثراح []

 يردب 0

 نب ناميلسو «نايح نب دمحم وبأو «باهولا دبع نب دمحأ نب دمحم انثدح ١91/7

 انثدح « يبيسملا قاحسإ نب دمحم انث «ناميلس "”نب نوراه نب نسحلا انث :اولاق '"”دمحأ

 نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلُف نب دمحم

 . سيقلا ئرما نب ريهز يبأ نب ديز نب ةثراح :جرزخلا نب ثراحلا ينب نم (”مث .راصنألا

 نب دمحم هلاق كلذكو «ةجراخ رذنملا نب ميهاربإ ةياور يفو «ةثراح يبيسملا ةياور يف اذك

 . ةجراخ : قاحسإ

 دع دع

 '"'يراصنألا كلام نب ةثراح"و 0]

 دمحم ىلإ همهو بسنو «نيمهاولا ضعب هركذ «اردب دهش «دبع نب بيبح ينب نم ن

 ("”دبع نيب لصفف «كلام نب ةثراح دبع نب بيبح هباوصو ءوُه "”ههوو «قاحسإ نبا
 . هنع هاكح ام فالخب قاحسإ نب دمحم هلاق يذلاو «مسا ةثراح نأ ردقف «ةثراحو

 «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث :'7[لاق] انثدح كلام نب ركب ابأ نأ كلذو ١4

 قاحسإ نب دمحم نع ؛هيبأ نع .دعس نب ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرق :لاق يبأ ينثدح

 كلام نب ةثراحدبع نب بيبح ينب '””نم «راصنألا نم «نيملسملا نم لتق نم ةيمست يف

 بيبح ينب نم وهو «ىلعملا نب عفار لوتقملاف «لجر ىلعم ا نب عفار : مشج نب بضغ نب

 قاحسإ نبا نع] هللا دبع نب دايز هاورو «ةثراح لوتقملا نأ مهاولا "'”ردقف «ةثراح دبع نب

 :دعس نب ميهاربإ ةياورك

 )١( الأسد١١/  476ةباصإلا ) )6( .)75910/ /1١(ه)ىف تفحصت : ١عبدة« .

 .(ه) يف تسيل (9) .«دمحم وبأ» ىلع ناميلس مسا مدقت (ه)و (ش) يف (1)
 .(ه) ىف تسيل «نم» )٠١( .أطخ ؛واو» ةدايزب «نباو» :(ه)يف ()

 نم تبثأ امو «ردقو»: لصألا يف )1١( .(ه)و (ش) يف تسيل «مث» (5)

 .(ه)و (ش) .(ه)و (ش) يف تسيل «واولا» (6)
 .(75948 )١1/ ةباصإلا ء(577 /١)دسألا «(”ال١ )١/ باعيتسالا (5)

 . .نيواولا دحأ طاقساب «مهوا :(ه) يف (0)



 انث ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 0

 :[قاحسإ نب دمحم لاق : لاق '”[هللا دبع نب دايز انث .فسوي نب ميهاربإ انث .باجنم

 : مشج نب كلام نب ةثراح دبع نب بيبح ينب نم «نيملسملا نم «راصنألا نم دهشتسا“ "و

 اميف "'[ةعيهل نبا] مهولا اذه ىلإ هقبسو «ىلعملا نب عفار

 ىنثدح « 2ىنارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس هانثدح 7

 .راصنألا نم ةبقعلا باحصأ ةيمست ىف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث « يبأ

 . مشج نب بضغ نب كلام نب ةثراح : ةضايب ينب نم مث

 دع

 ”يعجشألا ريما نب ةثراخ ]

 نامهد ينب فيلح يردب ن

 ىنثدح « ؟*”ىنارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح ١377

 راصنألا نم "”[اردب] دهش نم ةيمست يف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث «يبأ

 نب ةثراح : ةملس نب بعك نب منغ نب يدع نب ديبع ينب نم مث .""”[سوألا نم]

 انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث « ''"'يناطخلا قوراف انثدح

 راصنألا نم اًردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع .حيلف نب دمحم

 . (ه)و (ش) نم تبثأ امو ءلصألا نم طقس [ ]نيب ام )١(
 .(ه)و (ش) نم تطقس واولا (7)
 .(ش) نم طقس [ ]نيبام (*)

 نبا خيشلا هطبض دسألا يفو «(7417 )١/ ةباصإلا 214 /١)دسألا ,(”الا7 )١/ باعيتسالا (0)
 . قاحسا نبا ىلإ نيتياورلا ازعو ةلمهملا ءاحلاب «ريمحو» .ةطوقتنملا ءاخلاب (ريمخ) :ريثألا

 .(ه) نم تطقس (6) .(ه)و (ش) نم تبثأ امو ءلصألا نم تطقس (5)
 . (ش) نم طقس «يباطخلا» (9) .(ه)نم ةدايز (0)



 : ىرفإ سبك ب .() ” 9 5
 | نم مهل فيلح «' ريمخلا نب ةثراح : يدع نب ديبع ينب نم « ''”[سوألا نم]

 "'يناوكذلا طبضألا نب ةثراح [1]

 .نييرزجلا يف ف هدادع ع

 نب دمحأ نب نسحلا نق «يئرحلا نسحلا نب يلعانث ؛قاحسإ نبا هاثدح] ١4

 01 انث ٠ '[يليقعلا دمحم نب ناورم ان ؛ « لبشم يبأ نب ميهاربإ نب ليعامسإ انث ءديعس

 انم سيل» :لاق ُهْنِلَع هلع يبنلا نأ هدج نع ء«هيبأ نع «طبضألا نب ةثراح نب ىيحي نب هللا دبع

 .«انريبك رقويو انريغص محري مل نم

 نع ءسرشألا نب هللا دبع نب رمع ىنثملا يبأ نع « ”يواهرلا ميهاربإ "”هاورو

 لاق :لاق طبضألا هيبأ نع «لعر نب يبيح [أ ١5١/ /1] نب طبضألا نب نميهملا دبع

 . ءاوس هلثم ركذف ؛«انم سيل» : هني هللا لوسر

2 2 
1 

 *يعارخلا بهو نب ةثراح [17]

 تلصلاو ءدلاخ نب دبعمو «قاحسإ وبأ هنع ىور «''””همأل باطخلا نب رمع وخأ تن

 . مارهب نبا

 نب دمحم ''"”[انث] «ةفيلخ وبأ انثدح :7"2دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح

 هثلَع هللا لوسر انب ىلص :لاق ةثراح نع «قاحسإ وبأ انأبنأ :""0[لاق] ةبعش انث «ريثك

 .«سوألا» نم تطقسو .«مث» :(ه) يف )١(

 .«نيديبع . . نم» تطقسو . «منغ نبا» : ةدايز (ه)و (ش) يف (؟)

 . ةيتآلا «عجشأل» لدب «عجشألا» (ه) يفو (ش) نم طقس «ريمحلا» (*)

 ١8٠(. /) ديناسملاو ننسلا عماج «(91/ )١/ ةباصإلا «(477 /١)دسألا (5)

 خلا. .دمحم نب نآورم دنع هثيدح# : (ه)و (ش) يف 2(

 . ؟همأل باطخلا نب رمع نب هللا ديبع وأ : (ه)و (ش) يف 2000 .نع :(ه)و(ش) ىف (00)

 .«ميهاربإ نبا»:(ه) يفداز )١١1( .«هفلاخ» :(ه)و (ش) يف (0)
 . ؟نع لاقف يواهرلا» : (ه) يفو . «. . .نع لاقف» :(ش) يف (4)

 .(ه) نم طقس )١/ 99؟(.  )١7( ةباصإلا غ٠ )١/ دسألا .( )١/ باعيتسالا (9)



 . نيتعكر ىنمب هنمآو طق انك ام رثكأ نحنو

  0١"”[ينارحلا دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث « ''”[دمحأ نب] ناميلس انثدح .

 تحت همأ تناكو «ىعازنملا بهو نب ةثراح انث ءقاحسإ وبأ انث «ريهز انث «يبأ ينثدح

 ىنمب هيي هللا لوسر فلخ تيلص :لاق رمع نب هللا ديبع تدلوف ,27[باطخلا نب] رمع

 عادولا ةجح ؟؟”[يف] نيتعكر اوناك ام رثكأ "'[سانلاو] .

 ءراوس نب ثعشأو «يروثشلا نايفسو «ةسينأ يبأ نب د ليزو «ةلّقصم نب ةبقر هاور *

 ءحلاص نب نسحلاو «كيرشو «صوحألا وبأو «مالسو «ليئارسإو .حلجألاو
 حارجلاو .ءاطع نب ديزيو «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحمو « شايع نب ركب ””وبأو | 2. 622 ؟

 يبأ نع مهريغو] ةيطع نب لضفلا نب دمحمو «ةدئاز يبأ نب نبايركزو «كاحضلا نبا

 , [هوحن قاحسإ

 دبعم نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح- 7
 لك ةنجلا لهأ ىلع ىلع مكلدأ الأ» :لوقي ُهّتَي يبنلا عمس :بهو نب ةثراح نع ,دلاخ نبا

 . (ربكتسم لتع ظاَوُج لك رانلا لهأ» : لاقو . «هربأل هللا ىلع مسقأ ول ,فعضتم فيعض

 هللا ديبع نب دمحم نب نيسحلا] انث «شيبح نب يلع نب دمحم هانثدح ١87

 انث .عفان نب ميكح نع «يبأ انث «يقرلا دلاخ نب رمع نب ناميلس انث « "[ظفاحلا
 . ءاوس هلثم هلي ىبنلا نع «ةثراح نع «دبعم نع .شمعألا

 . هلثم دبعم نع ءرعسم“"” ,يروثلا هاورو *

 ميرا دع ان «يزوخلا ىسوم نب ويهرب مث ؛نسملا نب دمحأ نب دمحم اند 4

 مالا يف نيئاشملا رشب# ١ قي ا لوسر لاق لاق يعازخلا بهو نب ةثراح نع كلاخ

 .2نعا :(ش) يف (0) .(ش) يف تسيل ةدايزلا )١( ش
 رشاعلا ءزجلا أدبيو (ه)نم عساتلا ىهتنا انه نم (4) .(ه)و (ش) نم تطقس (؟)
 .(5151) مقر سوأ نب ثراحلا ةمجرت هلوأو . (ه)و (ش) نم ةدايزلا (*)
 . طقس عقو هلعلو «خسنلا يف تسيل )0(

 . يبأ نع :(ه) يف )2(

 . طقف «ديبعا :(ه) يفو (ش) نم تبثأ امو «طقف «لجعلا ديبع» : لصألا يف )00(



 ةباحصلا ةفرعم

 . «ةمايقلا موي- لجو زع هللا نم ماتلا رونلاب ةعامج يف ةالصلل دجاسملا ىلإ

 «ىيحي نب حاضو انث «يدزألا رضنلا نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انئدح 6

 :ههللع هللا لوسر لاق :لاق بهو نب ثراحلا نع ؛مارهب نب تلصلا نع «يلع نب لدنم انث

 ةاهاضم موجنلا كبتشت ىتح .برغملا اورخؤي مل ام مالسإلا ىلع يتمأ لازت نل»

 . «اهلهأ ىلإ زئادجلا اوُلكي مل امو ,ىراصنلا ةاهاضُم رجفلا اولجعي مل امو دوهيلا

 دع دج

 (""بيبَّضلا نب ةيمأ نب يدع نب ةثراح [51]

 .نييماشلا يف هدادع

 ("؟[انث :لاق يعازخلا عفان نب قاحسإ نب دمحم نع ؛قاحسإ نبا هانثدح]

 ليمك نب رفعج انث « "”[يلمرلا] ديوس نب قاحسإ انث ءدامح نب دمحأ نب دمحم رشب وبأ

 يدج ينثدح «بيبضلا نب ةيمأ نب يدع نب ةثراح نب ''”بهو نب ليمك نب ةمصع نبا
 ىلع اودفو نيذلا يخأو انأ دفولا يف تنك :لاق يدع نب ةثراح نع «هئابآ نع ؛ةمصع

 . ”![ثيدحلا ركذو] (هماعط يف ةثراحل كراب مهللا» :لاقو . هَ هللا لوسر

 "”ىزعلا دبع نب بعك نب ليحارش نب ةثراح 11

يبنلا ىلع مدق «ةثراح نب ديز وبأ «يبلكلا نامعنلا نب رماع نب سيقلا ئرما نبا
 هلم 

 )١( باعيتسالا )١/ ةباصإلا .(4؟7/ /١).دسألا (الا )١/ 598(.
 «رشب يبأ نع تثدح» :(ش) يف (؟) .

 .(ش) نم ةدايزلا (*)
 .(ش) نم تبثأ امو ««ربو» لصألا يف .(5)
 .(ش) يف سيل (0)

 )5( الأسد)١/ 575(« ةباصإلا )١/ /591(.



 ةباحصلا ةفرعم

 بتك اميف «يقشمدلا '"'[هللا دبع وبأ ناورم نب] ميهاربإ نب دمحم ينربخأ 17

 نب بويأ '''[يبأ] نب ىيحي انث : "”[اولاق] هريغو ميهاربإ نب دمحم هنع ينثدحو ىلإ

 نع ""”[لاقع يبأ نب ديز مع ةثراح نب ةماسأ نب نسحلا نب ديز نب لاله وهو] لاقع

 ةثراح هابأ اعد هني يبنلا نأ : هيبأ نع ديز نب ةماسأ نع «هيبأ نع « نسحلا نب ديز نع « هيبأ

 .[س/0 ]1١/ هلع هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشف مالسإلا ىلإ

 د 3 د

 .(ش)نم طقس )١(
 .ريخأتو ميدقتب اذكه «هنع هريغو ميهاربإ نب دمحم انثدحو» اهيفو «(ش) نم تطقس )0

 .ش نم ةدايز[ ]نيبام (*)



 2”'لقؤن نب ثراحلا [515]
 مايأ يف تام « *”ثراحلا وبأ «يمشاهلا مشاه نب بلطملا دبع نب 00[ ثراحلا نبز 5

 دهع ىف هببب بقلملا فلا دبع هنبا ""[هل] دلوو ؛ هلي ىبنلا بحص «هنع هللا يضر رمع

 يف يفوت : ليقو . "نس نوعيس هلو يفوت ؛ااداهب طصخاو «ةرصبلا كن 46 يح
 امثع '"9ةفالخخ

 . ح هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح -

 انث :اولاق "”رذنملا نب ىيحي نب دمحمو «ىنثملا نب ذاعم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدحو

 .٠ نبدهللا دبع نع «دئرم نب ةمقلع نع «ثيل انث «مامه انث ءيضوحلا رمع نب صفح

 (؟انئايحأل رفغا مهللا» .: تيملا ىلع ةالصلا مهملع هَ يبنلا نأ :هيبأ نع «ثراحلا

 ءًاًريخ الإ ملعن ال ,كدبع اذه مهللا ءانبولق نيب فلأو ءاننيب تاذ حلصأو ءانتاومأو

 الف» :لاق ؟ريخ ملعأ مل نإف :موقلا رغصأ انأو :تلقف .«هلو ادل رفغاف .هب ملعأ تنأو

 .؟ملعت ام الإ لقت

 . "*7[هلثم] يضوحلا نع لوألا دبع نب نيسح هاورو *

 نب ىيحي نب دمحأ انث « 7[يقيقدلا] ناسغ يبأ نب دمحأ نب يلع انثدح 89
 نب ثراحلا نب هللا دبع نع «ديمح نع «مامت نب هللا ديبع انث « لهس نب رمعم انث ءريهز

 .(؟97 )١/ ةباصإلا )١/ 5١9(« دسألا ,(08 )١/ باعيتسالا )١(
 .(ش) نم طقس (؟)

 . «ثراحلا وبأ» نم الدب «ثراحلاو» :(ش) يف (9)
 . (ش) نم ةدايز )2

 .«بقلي» :(ش) يف (5)

 .نيعبس نباوهو :(ش) يف (7)
 .ةيالو :(ش) يف (0

 . «انئايحأ» :(ش) يف (9) .زازقلا ىيحي نب دمحم :(ش) يف (6)



 . هلهأ ضعب اهاطعأف «طيخ يف اهلعجف «ةؤلؤل ذخأ هْيَم يبنلا نأ : هيبأ نع لفون

 د د

 '"”يراصنألا ةداتق-وبأ ىعّبر نب ثراحلا[515]

 عبرأ ةنس  ةرفصلاب بضخي ناكو  ةنيدملاب يفوت « هلي هللا لوسر ناسرف ريخ نم

 .رباجو «سنأو «يردخلا ديعس وبأ هنع ىور .ةنس نوعبس هلو « نيسمخو

 «ةداتق وبأ يفوت :لاق ريكب نب ىبحي انث «عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح

 . ةلس نوعبس هنسو «نيسمخو عبرأ ةنس « يعبر نب ثراحلا همساو

 دمحيم انث « لماك نب سودبع نب دمحم انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدلح 0١

 وبأ ينربخأ :'"”[لاق] قاحسإ نب دمحم انث « "”[ةلبج نب]'دماخ وبأ انثدحو 05

 «ةنياملاب يفوت «ةملس ينب دحأ يعبر نب ةداتق وبأ :لاق رذنملا نب ميهاربإ انث :لاق سنوي

 انث ءيلع نب مصاع انث ء.صفح نب رمع انث « '"”[دمحأ نب] ناميلس انثدح ١491

 2 ")[ةريره ابأو] «ةداتق ابأ تيأر :لاق ةقارس نب هللا دبع نب نامثع نع «بئذ ىبأ نبا

باتكلا يف انيلع نورمي يدعاسلا ديسأ ابأو «رمع نباو
 ."'ريبعلا حير مهنم دجن .«

 . مهاحل نورفصيو

 نب بويأ انث] «دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح- 4
- 2 

 .(719/8 )١/ ةباصإلا «("91 /١1)دسألا ,(7017 )١/ باعيتسالا )١(

 .(ش) نم تطقس ()

 .(ش) نم طقس[ 1نيبام (*)

 . «رينعلا» :(ش) يف ()



 انث ''”[الاق] يلع نب مصاع انث « سابعلا نب دمحم انث .يددسلا نبركب وبأ انثدحو

 ريخ» :لاق هتيم يبنلا نع «هيبأ نع «عوكألا نب ةملس نب سايإ نع «ةبتع نبا بويأ
 . «ةداتق وبأ انناسرف

 ديلولا وبأ انث «نيهاش نب عيبرلا نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح]- 0
 . "![هلثم سايإ نع ءرامع نب ةمركع انث «يسلايطلا

 نع «قازرلا دبع نع «ميهاربإ نب قاحسإ انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح . 5

 ("”يديب هتمعدف دام مث « ظقيتسا ىتح يديب هتمعدف «ةلحارلا نع دام ْذِإ «هرافسأ ضعب

 ةليللا ذنم ينبظفح امك ةداتق ابأ ظفحا مهللا» :لاقف [أ/7١١ ]١/ ظقيتسا ىتح
 . «كيلع اندققش دق الإ انارأ ام

 انث «ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح- 17

 «جابر نب هللا دبع نع «تباث نع ؛ةملس نب دامح ان 9 ينيحليسلا قاحسإ نب ىيحي
 .ليللا لوأ نم رتوأ :لاق «؟رتوت ىتم» :ركب ىبأل لاق هيي هللا لوسر نأ : ةداتق يبأ نع

 (”تدذخأ» :ركب يبأل هلع يبنلا لاقف .ليللا رخآ نم رتوأ :لاق '؟رتوت ىتم» :رمعل لاقو
 . «ةوقلاب ””تذخأ» :رمعل لاقو . «مزحلاب

 انث ءىتْعَقلا انث . '”[يشكلا] ملسم وبأ انثدح : '[لاق يباطخلا] قوراف انث
 ةداتق يبأ نع «ميَلَس نب ورمع نع هللا دبع نب رماع نع «ناميلس نب هللا دبع نب ةجراخ

 . «نيتدجس ىلصي ىتح سلجي الف ,دجسملا مكدحأ لخد اذإ» : هلي هللا لوسر لاق :لاق

 .(ش) نم ةدايز (0)

 .(ش) نم طقس[ 1]1نيبام ()

 . «ديبا ىلإ لصألا يف تفرحت (*)

 بيرقت :رظنا .تبثأ ام باوصلاو «فيحصت وهو «ىنيلحيسلا قاحسإ نب دمحم (ش) يف قف
 ْ .(0499) بيذهتلا

 .(ش)نم تبثأ امو ؛ذخأ» : لصألا يف (5)
 .(ش) يف سيل (1)



. : 1 60 4 
 . "”[ءاوس] هلثم "رماع نع «دوسألا يبأ نع « ةعينر نب رفعج نع ءرضم

 انث , "![ىسوم نب] سنوي نب دمحم انث «نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح

 يبأ نب «هللا دبع نب ىيحي نع «يدْرَواَرَدلا زيزعلا دبع انث «يرافغلا ميهاربإ نب هللا دبع

 ءهردق بصني راج ىل نإ «هللا لوسر اي : لجر لاق : لاق ةداتق ىبأ نع «هيبأ نع «ةداتق

 .«طق ةعاس اذه يب نمآ ام» : هِي ىبنلا لاقف . ىنمعطي "الف

 «ةرامع نب نوع انث « سنوي نب دمحم انث «نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح ١-

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق ةداتق يبأ نع ءسنأ نع «ةمامث نع «ىنثملا نب هللا دبع انث

 . ؟نيتئاملا دعب تايآلا»

 بيعشو «فسوي نب هللا دبع انث « لهس نب ركب انث «دمحأ نب ناميلس انئثدح

 نع «ةداتق يبأ نب هللا دبع نع ءرفعج يبأ نب هللا ديبع نع « ةعيهل نبا انث : الاق ىيحي نبا

 . «ةمايقلا موي نابعث هل ضيق ةبيغم شارف ىلع دعق نم» : هَ هللا لوسر لاق :لاق هيبأ

 انث ءىسوم نب مكحلا انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدح ٠٠١

 هللا دبع نع «ريثك يبأ نب ىيحي نع «يعازوألا نع «ملسم نب ديلولا انث ىسوم نب ديلولا
 . هتالص قرسي يذلا ةقرس سانلا أوسأ"» : ِهْلَع هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «ةداتق ىبأ نبا

هدوجس الو ءاهعوكر متيال» :لاق ؟هتالص قرسي فيك لو هللا لوسراي :اولاق
 .'"ا

نب سنأ نب ثراحلا[1١5]
 يراصنألا كلام 

 .يردب 0

 . هلثم هدانسإب :(ش) يف )000

 .(ش) يف تسيل (9)
 .«الو» :(ش) يف م

 .(ش)نم ةدايز واولا (:)
 )0( باعيتسالا )١/ 51 "( 2دسألا )١/ 77/8(« ةباصإلا )١/ 7377( .



 نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث « ''7[يباطخلا ريبكلا دبع نب] قوراف انثدح-4١٠٠7
 ىنب نم اردب دهش : لاق باهش نبا نع .«ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم انث «رذنملا

 . بعك نب ديبع نب كلام نب سنأ نب ثراحلا : لهشألا دبع ينب نم مث « "'”تيّتلا

 . عفار نب سنأ نب ثراحلا : قاحسإ نب دمحم لاق ''”[و]

 ٠0 ١ لاق يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح :

 اردب دهش :لاق قاحسإ نب دمحم نع ؛هيبأ نع .دعس نب ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرق
 .هل بقع ال «سيقلا ئرما نب عفار نب سنأ نب ثراحلا : لهشألا دبع ينب نم راصنألا نم

 :رشعم وبأ هفلاخو

 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ,نادمح نب رفعج نب دمحأ هانثئدح 5

 ئرما نب عفار نب سوأ نب ثراحلاو :لاق رشعم يبأ نع «ىسيع نب قاحسإ انث «يبأ
 . لهشألا دبع نب ديز نب سيقلا

 . ميشأ نب ثراحلا : "”ةورع لاقو

 (؟يراصنألا سوأ نب ثراحلا 3

 .[ب 1١7/ /1] ةياور هل فرعي ال ءاردب دهش ه

 نب] ميهاربإ انث « ”[ليلخلا نب] دايز انث « (”[يباطخلا] قوراف انئدح -

 نم اردب دهش :لاق باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم '”لانث «حيلف نب دمحم انث «”[رذنملا

 )١( .(ش) يف سيل |

 )( ةمجرتلا رداصمو لصألا نم بيوصتلاو ««يمدنلا» ىلإ (ش) يف تفحصت .

 ) )9.ريبزلا نب ةورع :(ش) يف |

 . (؟10/4 )١/ ةباصإلا ,(*/9 /١)دسألا «(755 /1) باعيتسالا (4)
 .(ش) نم طقس [ 1نيبام (6)
 .نع :(ش) يف قفز



 . سوأ نب ثراحلا : لهشألا دبع ينب نم مث «تيبنلا ينب

 0 ع

 ''”يلهشألا ذاعم نب سوأ نب ثراحلا [518]

 . ةشئاع ثيدح ىف ركذ هل ءاردب دهش «ذاعم نب دعس يخأ نبا ن

 نب ''”[ىيحي نب] ةيواعم نب ىبحي نب هللا دبع يحلطلا ركب وبأ هانثدح 4

 نب دمحم انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث : مانغ نب ديبع ان «هللا ديبع نب ةحلط نبا قاحسإ

 نع - صاقو نبا ينعي .ةمقلع نع «يبأ يننثدح :©"”لاآ3] ورمع نب دمحم ينثدح «رشب

 ديئو تعمس ذإ يشمأل ينإ هللاوف «سانلا راثآ وفقأ قدنخلا موي تجرخ :تلاق ةشئاع

 ىلإ تسلجف «ذاعم نب ''دعسب انأ اذإف َتَفَتْلاَف -ضرألا سح ينعت يفلخ نم ضرألا

 . هلع هللا لوسو عم ردب دهش ء سوأ نب ثراحلا هيخأ نبا هعمو «ضرألا

 دقو «ديدح نم عرد دعس ىلعو «هنجم لمحي ورمع نب دمحم كلذب انثدح 4

 . ؟ةهلوطب ثيدحلا «مهلوطأو سانلا مظعأ نم ناكو :تلاق .اهنم هفارطأ تجرخ

 ا

 '”يراصنألا عفار سوأ نب ثراحلا [1]

 .دحأ موي دهشتسا «عفار نب سنأ نبا :ليقو ه

 انث «يبأ ينثدح «'''[دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 مث ءراصنألا نم دحأ موي دهشتسا نم ةيمست يف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا

 )١( باعيتسالا )7*”57 /1١(« دسألا )١/  271/4ةباصإلا )١/ 51/4(.

 .(ش) نم طقس[ ]نيبام (؟)

 . ("ا/4 )١/ ةباغلا دسأ :رظنا . تبثأ ام حيحصلاو فيحصت ؤهو «دعسل ابأ» لصألا يف 2م

 .اهلوطب ةصقلا ركذف :(ش) يف (4)
 )0( باعيتسالا )١/:7557(« دسألا )١/ 77/48(« ةباصإلا )١/ 717/7(.



 نب دمحم انث , "”[رذنملا نب] ميهاربإ انث « '''[ليلخلا نب] دايز انث «قوراف انثي ١
 نم نيملسملا نم دحأ موي دهشتساو :لاق باهش نبا نع , ")[ةبقع نب] ىسوم انث .حيلف

 .٠ 029 رسوأ نب ثراحلا «تيبنلا ىنب نم راصنألا

 دج دع د

 «يراجنلا يراصنألا نامعنلا نب سوأ نب ثراحلاو '"[571]

 ينثدح « 7[ ينارحلا دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح ١
 ثراحلا ثعب ذاعم نب دعس نأ :ريبزلا نب ةورع نع ءدوسألا ىبأ نع «ةعيهل نبا انث « يبأ

 املف «فرشألا نب بعك ىلإ ةملسم نب دمحم عم ةثراح ينب اخأ نامعنلا نب سوأ نبا
 . هياحصأ هلمحف «فيسلا بابُ ثراحلا لجر باصأ «فرشألا نبا برض

 دك دع د

 (”سيقلا ئرما نب عفار نب ميشأ نب ثراحلا [57؟]

 «يبأ ينثدح « "[دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح ١١
 نم مث ءراصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع «دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث
 نب ديز نب سيقلا ئرما نب عفار نب ميشأ نب ثراحلا : لهشألا دبع ينب نم مث ءسوألا
 حيجن رشعم وبأ لاقو . ميشأ : ””[دوسألا يبأ نع] ةعيهل نبا لاق اذك . لهشألا دبع
 : قاحسإ نب دمحم لاقو . هركذ مدقت دقو .سوأ [أ /5 ]١1/ نب ثراحلا : 00[ يندملا]

 .(ش) يف سيل )١(
 . (ش) نم تبثأ امو «سنأ» ىلإ لصألا يف تفرحت ()
 . «سوأ نب ثراحلا» : ميحرلا نمحرلا هللا مسب هلوأو (ه) نم رشاعلا ءزجلا أدبي انه نم هيف
 .(ه)و (ش) نم ةطقاس واولا ()
 .(719/5 )١/ ةباصإلا «”ا/ه /١١دسألا (0)
 , (71/7 )١/ ةباصإلا دلال /١١دسألا (5)
 .(ه)و .(ش) يف تسيل (0)
 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا (8)



 . عفار نب سنأ نب ثراحلا

 د دع

 "”يراصنألا نامعنلا نب ثراحلا “و 7

 . كلام نب مشج نب ةبلعث نب عفار نبا وهو «نامعنلا نب ةثراح : ليقو . يردب ص

 نب] ميهاربإ انث « "”[ليلخلا نب] دايز انث « "”[يباطخلا] قوراف انثدح 4

 دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « '”[ةبقع نب] ىسوم نع «حيلُف نب دمحم انث «"”[رذنملا
 .نامعنلا نب ثراحلا :فوع نب ورمع نب '*”ةبلعث نب سوألا ينب نم مث ءراصنألا نم اردب

 « ”[ينارحلا دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث « "”دمحأ نب ناميلس انثدح . 06

 نم اردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع .دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث «يبأ ينثدح

 .نامعنلا نب ثراح لا : فوع نب ورمع نب ةبلعث ينب نم مث ءراصنألا

 رارض انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «"”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 5

 نم ةيمست يف هيبأ نع « عفار يبأ نب هللا ديبع نب دمحم نع « مشاه نب يلع انث ءدرص نبأ

 .نامعنلا نب ثراحلا : يلع عم دهش

 ع

 و ةيواعم "نب , كلام نب يدع نب ثراحلا[574]

 . "””[ةياور هل فرعي ال] «ةرشع سمخ ةنس رسجلا موي ديبع يبأ عم دهشتسا ه

 )١( (ه)و (ش) ىف تسيل :«واولا» .
 .(197 )١/ ةباصإلا «(418 /1)دسألا (؟)
 .(ش) يف سيل (5)
 .(ه)و (ش) يف تسيل (5)
 .«بلعث ىنب نموال :(ه)و (ش) ىف 2(

 .طقف «ناميلس» :(ه) يف (7)
 . (ش) نم ةدايزلا (0

 .«ةيواعم ينب نم» : ش يف (4)
 .(75854 )١/ ةباصإلا .(500 /١)دسألا 751 )١/ باعيتسالا (9)
 .؛ةياور» : نم ًالدب «ثيدحال : هرخآ يف هدعب « ضايب (ه) يف 22220



 انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث « '''[يباطخلا] قوراف انثدح 7
 ساأر ىلع رسجلا موي لتق :لاق باهش نبا نع «' [ةبقع نب] ىسوم نع «حيلف نب دمحم ْ 5 000- 8 (7)ع + :

 . كلام نب يدع نب ثراحلا :ةيواعم ينب نم راصنألا نم ةنس ةرشع سمخ

 "”ينالجعلا ةملس نب ثراحلا [5؟8]

 .ةياور هل فرعي ال ءادحأ دهش

 . نيرخأتملا ضعب هنع هاكح اميف «.قاحسإ نبا هلاق

4# 0-0 9 530 

 (2يواعملا رهاظم نب دبع نب دوعسم نب ثراخلا“** 13

 . رسجلاب دهشتسا «يراصنألا

 دمحم انث « ''”[رذنملا نب] ميهاربإ انث « ''”[ليلخلا نب] دايز انث «قوراف انثدح 4
 سأر ىلع رسجلا موي لتق :لاق باهش نبا نع « ''[ةبقع نب] ىسوم نع «حيلف نبا ا 9 1 3 (5)عس م 3

 . دوعسم نب ثراحلا : ةيواعم ىنب نم «راصنألا نم ةنس ةرشع سمخ

 رفعج وبأ انث 2[ ىنارحلا] بيعش وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثلح 8

 راصنألا نم رسجلا موي لتقو :لاق قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «'"”يليفنلا

 . رهاظم نب دبع نب دوعسم نب ثراحلا : فوع نب ورمع نب ةيواعم ينب نم

07 . 00 
 تقف دي ح3

 .(ش) يف سيل )١(
 .(ه)و (ش) يف سيل (0)
 . (5079 /1) ةباصإلا ,(*"96 )١/ دسألا (7)
 .(ش) يف تسيل واولا (5)
 .(804 )١/ باعيتسالا )١/ 759١(« ةباصإلا 5١6(« /١)دسألا (5)

 ش .(ه) يف تسيل (3)
 .رفعج وبأ يليفنلا» :(ه) يف (1)



5 

 5 7”, : ةباحصلا ةفرعم

1 

 "”ةميزُخ نب رْخّص نب ليفّطلا نب ثراحلا "”و [571]
 فرعي ال «ةباحصلا يف يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هركذ «ليفطلا نب فوع وخأ

 .ةياور هل

 (7فاطعلا نب ديز نب ثراحلا ”و [5؟]

 /1 قاحسإ نب دمحم هلاق «ديز نب ةعيبض ينب نم مث ءفوع نب ورمع ينب نم ا
 .[ب/لا”

 دع دع

 «”راجنلا نب نزام ينب نم ةعّصْعَص يبأ نب لهس نب ثراحلا ” 73

 ضعب هنع هركذ ,قاحسإ نبا هلاق «ةياور هل فرعي ال ءفئاطلا موي دهشتسا

 . "![لهس نب بابحلا وه امنإ «هيف مهوو «نيرخأتملا
 ٍِ 2 5 اء : .1

 "”ىغيللا دقاو وبأ فوع نب ثراحلا <". ]

 .كلام نب فوع :ليقو . كلام نب ثراحلا :ليقف .هيبأ مساو ءهمسا يف فلتخم ه

 نب عجش نب ةانم دبع نب ةراوتع نب رباج نب ديسأ نب فوع نب ثراحلا وهو «ةبحص هل
 «نيتسو نامث : ليقو . سمخ ةنس تام «ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب ثيل نب رماع

 . حتفلا ةملسم نم : ليقو . حتفلا ليبق همالسإ

 .(ه)و (ش) يف تسيل اولا )١(

 )0( الأسد)١/ 1٠0١(.

 .(ش) يف تسيل و اولا (*)
 )4( الأسد)١/ 89#(.

 دقاو وبأ» ناكم ضايب (ه) ىفو )١/ 78٠(. ةباصإلا «(5947 )١/ دسألا غ.(5314 )١/ باعيتسالا (4)

 ١ . «يئثيللا

 . (ه)و (ش) نم تطقس ةمجرتلا هذه (0)

 )70( باعيتسالا )١/ 95٠( الأسد)١/ 5094(« ةباصإلا )١1/ 585(.



 ملسأ هنأ حيحصلاو ءامهو هارأو ءاردب دهش :هخيرات ىف دمحأ وبأ ىضاقلا لاقو

 ءرفكب دهع وثيدح نحنو «نينحب هلي يبنلا عم ناك هنأ هسفن ىلع دهش هنأل .حتفلا ماع

 . لصأ ردب هدوهشل سيلو

 «نانس ىبأ نب نانسو «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبعو «بيسملا نب ديعس هنع ىور

 .ديعس نب رسبو «ليقع ىلوم ةرم وبأو ءراسي نب ءاطعو «ريبزلا نب ةورعو

 دقاو وبأ يفوت :لاق ريكب نب ىيحي انث «عابنزلا وبأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -

 .نوعبس هئسو «نيتسو نامث ةنس فوع نب ثراحلا همساو «يئثيللا

 .نيتسو سمخ ةنس يفوتو : يدقاولا لاقو

 :'2[دينسأ امثو] ©

 .ح يبنعقلا انث ءبرح نب بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح ا

 نب نسحلا انث :الاق دمحأ نب دمحم '"”دمحأ وبأو ,نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 يبأ '*”[نب هللا دبع] نب قاحسإ نع سنأ نب كلام نع :الاق "”[ديعس نب] ةبيتق انث «نايفس

 انيب هَ هللا لوسر نأ يثيللا دقاو يبأ نع هربخأ بلاط يبأ نب ليقع ىلوم رم ابأ نأ ةحلط

 . هع هللا لوسر ىلإ نانثا لبقأف «ةثالث رفن لبقأ ذإ ءهعم سانلاو دجسملا يف سلاج وه

 ,ةقلحلا يف ةجرف دجوف امهدحأ امأف لَ هللا لوسر ىلع افقوف :لاق .دحاو بهذو
 هلع هللا لوسر غرف املف ءاّبهاذ ربدأف ثلاثلا امأو .مهفلخ سلجف رخآلا امأو ءاهيف سلجف

 رخآلا امأو هللا هاوآف هللا ىلإ ىوأف مهدحأ امأ ؟ةثالغلا رفنلا نع مكر بخأ الأ» :لاق

 . «هنع هللا ””ضرعأف ,.ضرعأف رخآلا امأو .هنم هللا ايحتساف ءايحتساف

 .هوحن قاحسإ نع «ريثك يبأ نب ىيحي هاور #

 .(ه)و (ش) نم ةدايز )١(
 .(ش) يف سيل دمحأ وبأ ()
 . (ه)و (ش) سيل (*)
 .(ه)و (ش) نم تيثأ امو لصألا نم طقس [ 1نيبام (8)

 .«ضرعأف» ناكم ضايب :(ه) يف (5)



 ابنأ «قازرلا دبع أبن «ميهاربإ نب ب قاحسإ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح تبا" 3١

 . حب  رمعم

 .ح نايفس انث «يديمحلا انث ءىسوم نب ''”ر يشب انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 نع « ىبنعقلا انث 2 (”(برح نب] بلاغ نب دمحم انث :لاق دالخ نب ركب وبأ انثدحو

 .ح كلام

 «دعس نب ميهاربإ انث ءدواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثو

 انث ءدابع نب تولاط انث «نايفس نب نسحلا انث « "”نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 نانس يبأ نب نانس نع «يرهزلا نع :لاق مهلك قاحسإ نب دمحم انث «ةملس نب دامح

 ”ءاثدح نحنو «نينح ىلإ هَ هللا لوسر عم انجرخ :لاق يثيللا دقاو يبأ نع ؛'*”يمليدلا

 نوفكعي ةردس نيكرشمللو . رفكب دهع وثيدح نحنو :دعس نب ميهاربإ لاقو .رفكي دهع

 اي :انلقف .ةردسلاب انررمف :لاق . طاونأ تاذ :اهل لاقي مهتحلسأ اهب نوطونيو ءاهدنع

 20 ضرار : هلع للا لوسرلاقف . طاونأ تاذ مهل امك «طاونأ تاذ انل لعجا هللا لوسر

 امك اًهلإ انل لعجا : ليئارسإ ونب تلاق امك هديب يسفن يذلاو متلق .ننسلا اهنإ !! ربكأ

 ..؟مكلبق ناك نم ننس نبكرتل .نولهجت موق مكنإ : لاق .ةهلآ مهل

 .رفكب دهع وثيدح : قاحسإ نبا الو ءرمعم ركذي ملو «كلامل قايسلا

 ملسم وبأ انث :الاق "”[يباطخلا] قورافو «نسحلا نب بيبح انثدح 5

 نب ءاطع نع «ملسأ نب ديز نع «دعس نب ماشه انث «لالدلا مامه وبأ انث 2 "”[يىشكلا]

 انل لاقف . نآرقلا نم ءىش هيلع لزن اذإف هَ ىبنلا ىتأن انك :لاق ىثيللا دقاو ىبأ نع ءراسي

 نبال نأ ولو ,ةاكزلا ءاتيإو .ةالصلا ماقإل لاملا [أ/55١ /1] انلزنأ ”انإ : هللا لاق» : موي

 .؟رشبا : (ش) يف )١(
 .(ش) يف تسيل (1)
 .نادمح نب ورمع وبأ : (ه)و (ش) يف (©)

 . ؟يلثدلا» ك(ه)و (ش) يف (5)

 . نيعضوملا يف «يثيدح» :(ش) يف (5)

 . لصألا يف بتكي مل ةلالجلا ظفل (7)
 .ريخأتو ميدقت (ه) يفو ء(ه)و .(ش) يف تسيل 0

 .«اغإ» :(ش) يف (8)



 ةباحصلا ةفرعم الك 0

 المي الو ,ثلاثلا هيلإ ىغتبال ,ىناشلا هل نأ ولو ,ىناشلا هيلإ ىغتبال «لام نم اًيداو مدآ

 .«بات نم ىلع هللا بوتيو ,بارتلا الإ مدآ نبا فوج

2 
 . "”[هوحن] "'ءاشه نع بهو نباو ,(©"0دعس نب ثيللا هاور #

 ىنثدح «حلاص نب هللا دبع انث « لهس نب ركب انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح 7١

 نع ءراسي نب ءاطع نع «ملسأ نب ديز نع «ذعس نب ماشه ينثدح , "![دعس نب] ثيللا

 .هوحن ركذف «هيلإ ىحوأ اذإ ناك هلي هللا لوسر نأ : ىئيللا دقاو ىبأ

2 . 
 .ديز نع « ؛”ربجم نب نمحرلا دبع نب دمحم هاورو #

 انث .ديلولا نب يلع نب نسحلا انث «يدنكلا يلع نب ميهاربإ نب دمحأ هانثدح] ١4
 ءاطع نع .ملسا نب ”[ديز نع « ربجم نب نمحرلا دبع نب دمحم نع «ناميلس نب ديعس ا فض 1 1 .

 .هوحن ركذف . '"'[موي تاذ] هلع يبنلا دنع انك : لاق يثيللا دقاو يبأ نع ءراسي نبا

 . ””[هوحن] ديز نع , "”ينيدملا حيجن نب رفعج نب هللا دبع هاورو *

 نب رمع نب نسحلا انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ هانثدح 60

 ءراسي نب ءاطع نع ءملسأ نب ديز ينربخأ /[لاق] «رفعج نبا ينعي هللا دبع انث «قيقش
 : موي تاذ لاقف .هب انربخأ ءيش هيلع لزن اذإف ُهْتلَي يبنلا دنع انك :لاق يثيللا دقاو يبأ نع

 . "هلثم ركذف :هللا لاق

 رفعج نب هللا دبعو ءربجملا '''”نباو «دعس نب ماشه هاورف ؛ هيف ديز ىلع فلتخاو

 .دقاو ىبأ نع .ءاطع نع 2 ةهنع

 )١( طقف «ثيللا» (ه) يف .
 .«دعس نب ماشها :(ه) يف (1)
 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا (©)

 ليدعتلاو حرجلا باتك رظناو «تبثأ ام حيحصلاو «ربجم نب هللا دبع نب دمحم» :(ش) يف (:)
750/70 ). 

 . هتاملك نم ريثكل ضايب : (ه) ىفو .(ش) نم طقس [ ]نيب ام (0)

 000 .(ه)و(ش) يف تسيل (9)
 .«هوحنا :(ه)و (ش) يف (9) .«يندملا» :(ش) يف (0)
 . ؟وبأ#» :(ه) يف )9١( .(ه) نم ةدايز (4)



 .دقاو يبأ نع حوارم يبأ نع ملسأ نب ديز نع نامثع نب ةعيبر هاورو *

 يبأ نع هيبأ نع ملسأ نب ديز نع «نانس نب ءاطع نب نسحلا نب هللا دبع هاورو]

 .دقاو

 نسحلا نب ليعامسإ انث «دمحأ نب ناميلس هانثدحف : ةعيبر ىبأ ثيدح امأف . 57

 «نامثع نب ةعيبر [ '''ينربخأ :لاق .كيدف يبأ نبا انث .حلاص نب دمحأ انث .فافخلا

 - هللا لاق» :لاق هلع هللا لوسر نأ : يثيللا دقاو يبأ نع حوارم يبأ نع «ملسأ نب ديز نع

 نأ بحأل داو مدآ نبال "”ناك ولو ,ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإل لاملا انلزنأ انإ :- لجو زع

 ًالمي الو ,ثلاث امهيلإ هل "”نوكي] نأ بحأل نايداو هل ناك ولو ,نايداو هل نوكي

 . بات نم ىلع هللا بوتيو «بارتلا الإ مدآ نبا فوج

 انث « (؟”نادمح نب ورمع وبأ هانثدحف هيبأ نع «ملسأ نب ديز ثيدح امأو 07

 « نسح نب هللا دبع نع « ليعامسإ نب متاح انث « ىكملا دابع نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا

 يتأن انك :لاق يثيللا دقاو "”[يبأ] نع «هيبأ نع «ملسأ نب ديز نع راسي نب ءاطع *”نع

 . "هوحن ركذف ««لاملا انلزنأ انإ هللا "'لاق» : لاقف . موي هانئجف ءانثدحيف هَ ىبنلا

 ىيحي انك « نيسحلا نب دمحم نيصح وبأ انث «ورمع نب دمحم نب رفعج انثدلح 4

 نب ديعس تعمس :لاق نيمأ نب نمحرلا دبعانث : "9[لاق] ىبأ انث ءديمحلا دبع نبا

 بتاور يربنم مئاوق نأ» : ِهَِّع هللا لوسر انثدح :لوقي يثيللا دقاو ابأ عمس هنأ «بيسملا

 ,ةرخآلا نيبو ءاهكلمو اهميعنو ايندلا نيب ريخ هللا ديبع نم اًدبع نأو ,ةنجلا ىف

 لاقف .انلاومأو انسفنأب هللا لوسر اي كيدفن هنع هللا يضر ركب وبأ لاقف .«ةرخآلا راتخاف

 مكبحاص نكلو .ًاليلخ ركب ابأ تذختال .ًاليلخ اذختم تنك ول» : هلي هللا لوسر

 . «- لجو زع هللا ليلخ

 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو لصألا نم طقس[ 1نيبام )١(
 . «هللاو» لصألا يف تفحصت (0) .«نأولو» :(ش) يف (0)
 .«هلثم» :(ه) يف (4) . (ه) يف طشك (6)

 .(ه) يف تسيل (9) .نادمح نب دمحأ نب دمحم :ش يف (5)

 .تبثأ ام باوصلاو «ني» :(ه)و (ش) يف (5)

 .(ه)و (ش) نم تبثأو لصألا يف طقس[ ]نيبام )١(



 . هلثم "”ينامحلا نع ؛©'”رهزألا نب دمحأو لوألا دبع نب نيسحما هاور *
 دز د

 "'هّللا دبع نب ةريغملا نب ماشه نب ثراحلا "1]
 ع .٠ 20 3 ل 00

 ابأ ىنكي ,بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نب ةظقي نب موزخم نب رمع نبا 0
 ةريغملا وبأ وه :لاقف ؛نيرخأتملا ضعب مهوو (*'هتينك يف فلتخي ال «نمحرلا دبع

 هنأ يريبزلا بعصم نع ىكح هنأ كلذو «(فحصو «موزخم نب رمع نب هللا دبع نبا

 هو :لاقو «مهوف هللا دبع نب ةريغملا نبا وهو «يموزخملا ماشه نب ثراحلا :لاق

 نب ةريغملا نب ماشه نب ثراحلا هنأ ءدحأ هيف فلتخي ال امماذهو «هللا دبع نب ةريغملا وبأ

 ةفلؤملا نم ناك «حتفلا ةملسم نم ءةكم لهأ نم شيرق فارشأ نم ناك""”و «هللادبع

 . همالسإ نسح مث "”[مهبولق]

 .هلتق ىلع دارأو «هتراجأف «بلاط يبأ تنب ئناه مأب ةكم حتف موي راجتسا هنإ :لاقي

 ]١/ ماشلا ىلإ رمع مايأ يف اًدهاجم جرخ ءهيلع اهراوج هلع هللا لوسر زاجأف

 يف يفوت :ليقو . كومريلا موي ةداهشلا هتباصأ ىتح اهب ادهاجم لزي ملف ء[ب 5

 نب مراد نب لشهن نبا : ليقو . مراد نب ريبأ نب لدنج نب ةمرخم تنب ءامسأ : همأ

 . ميت نب ةانم نب ديز نب كلام نب ةلظنح نب كلام

 يفوت :لاق ريكب نب ىيحي انث «عابنزلا وبأ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 4

 .ةرشع نامث ةنس .ماشلاب ماشه نب ثراحلا

 .«رهزأ» :(ه)و (ش) يف )١(
 .«ينامحلا ديمحلا دبعا :(ه) يفو ةديمحلا دبع» :(ش) يف (؟)

 .(؟97 )١/ ةباصإلا )١/ 515*3(( الأسد)١/ 257١ باعيتسالا (©)

 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو هيف فلتخي ال» : لصألا يف (5)
 .(ه)و (ش) نم تطقس (0)

 .(ه)و (ش) نم ةطقاس واولا (5)
 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو لصألا نم طقس [ ]نيبام (0)



 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح -

 :تباث يبأ نب بيبح ينثدح «يريشقلا سنوي وبأ ينثدح «يراصنألا هللا دبع نب دمحم

 كومريلا موي اوجرخ ةعيبر يبأ نب شايعو «لهج يبأ نب ةمركعو «ماشه نب ثراحلا نأ

 ىلإ هعفدا :لاقف . ةمركع هيلإ رظنف «هبرشيل ءامب ماشه نب ثراحلا اعدف ءاوتبثأ ىتح

 ىلإ لصو امف «شايع ىلإ هعفدا :لاقف . شايع هيلإ رظن ةمركع هذخأ املف «ةمركع

 .اوتام ىتح مهنم دحأ ىلإ لصو امو «تام ىتح شايع

 :دنسأ امتو ©

 (07[بويأ نب] دمحأ نب ناميلسو «نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح - ١

 نب ماشه ينثدح «حلاص نب رماع انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبعانث :الاق

 : هلع يبنلا لأس هنأ هنع هللا يضر ماشه نب ثراحلا نع «ةشئاع نع «ةورع نع ؛ةورع

 مصفيف «سرجلا ةلصلص لثم يف ينيتأي» : ُهلَع هللا لوسر لاقف ؟يحولا كيتأي فيك

 .ًالجر يل لثمتيف ,كلملا ينيتأي اًنايحأو «يلع هدشأ وهو .لاق ام تيعو دقو ,ينع

 ش .«لوقي ام يعأو ينملكيف

 .ةشئاع نع ءهيبأ نع «ماشه نع سانلاو «سنأ نع .كلام هاور *

 . ةشئاع نع : '"”ركذي ملو «ثراحلا نع «هيبأ نع ءماشه نع بويأ هاورو *

 هللا دبع نب دمحم انث « بلاغ نب دمحم انث « نسحلا نب دمحم رحب وبأ هانثدح 77

 ثراحلا نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «بويأ انث ءلاله نب مصاع انث « "”يزردلا

 . هلثم ركذف .«ينيتأي» :لاق ؟يحولا كيتأي فيك هلكَي هللا لوسر تلأس :لاق ماشه نبا

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 77

 نع ءركب يبأ نب هللا دبع نع «قاحسإ نب دمحم نع «ريهز انث ءحلاص نب ديمحلا دبع

 .(ه) يف تسيل )١(
 .«ةشئاع لقي ملو» :(ه)و (ش) يف (؟)
 .باوصلا وه تبثأ امو «يدزألا» :(ه)و (ش) يف (©)



 يف ةملس مأ جوزت هلي يبنلا نأ : هيبأ نع «ماشه نب ثراحلا نب كلملا دبع نع «هيبأ

 . لاوش يف هيلإ اهعمجو «لاوش
 . هلثم ريهز نع ءرماع نب دوسألا نع «ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور
 . قاحسإ نب دمحم نع «حلجألا نب هللا دبع هاورو

 رماع نب هللا دبع انث «نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم يلع وبأ هانثدح] 74

 ءركب يبأ نب هللا دبع نع '7[ «قاحسإ نب دمحم نع .حلجألا نب هللا دبع نع «ةرارز نبا

 . هلثم . هلَِع ىبنلا نأ : ''[هيبأ نع « كلملا دبع نع] هيبأ نع

 . ح يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « "”[دمحأ نب] دمحم نب دمحم انثدح 80

 بيرك وبأ انث :اولاق '*”ليف نب رهاط وبأ انث ,ىنيطقيلا "”ىلع نب دمحم انثدحو

 نب نمحرلا دبع نع « باهش نبا نع « ليقع نع «دعس نب نيدشر انث « ءالعلا نبا دمحم

 هللا لوسر اي :تلق :لاق هيبأ نع «ماشه نب ثراحلا *”نب نمحرلا دبع نع «دعقملا دعس

 . (هناسل ىلإ راشأو ءاذه كيلع كسمأ» :لاق .هب مصتعأ رمأب ينثدح

 .ح يرهزلا نع «ناعمس نب دايز نب هللا دبع هاور *#

 ,يدهملا دواد نب ناميلس انث ,«ىجاسلا ايركز انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح 5 ١

 دعس نب نمحرلا دبع نأ ؛هريخأ باهش نبا نأ ناعمس نبا ينربخأ «بهو نباانث

 ماشه نب ثراحلا هابأ نأ «هربخأ ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نأ «هربخأ ''”[دعقملا]

 »]١/ : هلع هللا لوسر لاقف .هب مصتعأ رمأب ينربخأ : هِيَ هللا لوسرل لاق هنأ :هربخأ

 2 2 .«هناسل ىلإ راشأو ءاذه كلما[أ[ 6

 ةينك ركذ نودب «خلإ . . .دمحأ نب دمحم هانثدح» (ه) يفو .(ش) يف هركذي مل[ 1نيبام )١(

 . «ىلع وبأ»

 . لصألا يف ترركتو (ه) يف تسيل )١( .(ه)و (ش) يف تسيل (5)

 . يظقيلا هللا ديبع نب دمحم : (ه) يف (9)
 .(599) ت(077 )١5/ ريسلا :رظنا . يسلابلا ليف نب ميهاربإ نب دمحأ نب نسحلا رهاط وبأ وهو (:5)
 يناربطلا دنع ثيدحلا رظنا .حيحصلا وه تبثأ امو «ماشه نب ثراحلا نب كلملا دبع» :(ش) يف (5)

 . 546 /) نئسلاو ديناسملا عماج اذكو 7545 حالة /)



 7 ها

 يبأ انث .يفريصلا لمؤملا نب ةديبع وبأ انث « شيبح نب يلع نب دمحم انئدح 780

 نب ثراحلا نع ,بيسملا نبا نع .يرهزلا نع «مقرأ نب ناميلس انث ءدمحم نب رشب انث
 . ملسي نأ لبق مهولا يتدجس دجس ُهلَي يبنلا نأ : ماشه

 تكررت ةيات ةياي ثا ا

 «"”ىحمجلا بطاح نب ثراحلا 31

 هيلإ تناك «للجملا تنب ةمطاف امهمأ ءبطاح نب دمحم وخأ «ةشبحلا ةرجاهم نم ه

 .ةكمب ةرمإلا

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ,2”[نسحلا'نب] دمحأ نب دمحم انثدح ١

 ىلإ رجاه نم ةيمست ىف قاحسإ نب دمحم نع «دايز انك .فسوي نب ميهاربإ انث « باجنم

 نب صيصمه نب ورمع نب حمج ينب نم هنع هللا يضر بلاط يبأ'نب رفعج عم «ةشبحلا فرض .٠ .٠ 0 0 1 د ا

 .للجملا تنب ةمطاف هتأرما هعم «بيبح نب رمعم نب ' ””ثراحلا نب بطاح :يؤل نب بعك

 ش . للجم ةئبال امهو « بطاح نب ثراحلاو « بطاح نب دمحم هانباو

 دمحم نب دمحأ انث «يزورملا ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح 6

 : رفعج عم ةشبحلا ىلإ رجاه نميف قاحسإ نب دمحم نع .دعس نب ميهاربإ انث «بويأ نبا

 رصن نب دو دبع نب سيق ىبأ نب هللا دبع نب للجملا تنب ةمطاف هتأرماو «ثراحلا نب بطاح
 تنب ةمطافل امهو «بطاح نب ثراحلاو ,بطاح نب دمحم هانباو « لّسَح نب كلام نبا
 . للجملا

 . ح ””يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «يحلطلا ىيحي نب هللا دبع انثدح

 نب نابأ نب دمحم انث :الاق نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدحو

 .ح يطساولا "”نارمع

 )1١/ 70٠9(. باعيتسالا .(786 /١)دسألا «(51/5 /١)ةباصإلا )١(

 .(ه)و (ش) نم تطقس (؟)
 .«حيمجا (ه)و (ش) يف (1)
 نب بطاح» ثراحلا وبأ مالكلاب دوصقملاف تبثأ ام حيحصلاو «بطاح نب ثراحلا» :(ش) يف (5)

 . (786 )١/ ةباغلا دسأ : رظنا . ثراحلا سيلو «ثراحلا

 .«رمعا :(ه) يف (5) .همسا ركذي ملو «يمرضحلا» انث :(ش) يف (6)



 جاجح نب ميهاربإ انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث دمحم نب هللادبع انثدحو

 :لاق بطاح نب ثراحلا نع «دعس نب فسوي نع «ةملس نب دامح انث :الاق '”ىماسلا

 اي :اولاقف .«هولتقا» :لاقف هّْللَم ىبنلا هب ىتأف « هليَي هللا لوسر دهع ىلع لجر قرس

 مث .هعطقف ركب يبأ دهع ىلع "”قرس مث] .'هوعطقا» :لاقف .قرس اهنإ هللا لوسر

 قرس مث .اهلك همئاوق عطق ىتح تارم عبرأ عطقف ءاضيأ ''[قرس مث] ءهعطقف قرس

 ةيتف ىلإ هعفدف ءهلتقب رمأ نيح اذهب ملعأ هلكَي هللا لوسر ناك :ركب وبأ لاقف . ةسماخلا

 : ريبزلا نب هللا دبع لاق . '؟هولتقاف هب اوبهذا :لاقف . ريبزلا نب هللا دبع مهيف « شيرق نم

 . هولتق ىتح «هوبرض برض اذإ ناكف «مهيلع هورمأف :لاق . مكيلع ينورمأ

 . هلثم ةملس نب دامح نع مادقملا نب بعصم نع ءقاحسإ نب نوراه هأور #

 . ثراحلا نع « بطاح نب دمحم نع « فسوي نع «ءاذجلا دلاخ هاورو

 ةيقب نب بهو انث «يرتستلا قاحسإ نب نيسحلا انث «دمحأ نب ناميلس انئدح 5

 نأ .بطاح نب دمحم نع «بوقعي نب فسوي نع «ءاذحلا دلاخ نع «دلاخ انث :لاق

 ؟كاذامو :انلق .ةرامإلا ىلع ضرح ام لاظ :لاقف . ريبزلا نبا ركذ بطاح نب ثراحلا

 يتأ مث .«هوعطقا» :لاقف . قرس هنإ :هل ليقف . هلتقب رمأف ءصلب هِيَ هللا لوسر يتأ :لاق

 كيف ىضق ام الإ اًئيش كل دجأ ام :لاقف . همئاوق تعطق دقو «قرس دق ركب ىبأ ىلإ دعب هب

 نيرجاهملا ءانبأ نم ةمليغأ هلتقب رمأ مث . كب ملعأ ناك هنإف «كلتقب رمأ موي ءهّللَع هللا لوسر

 . هانلتقف ءهب انقلطنا مث ءانيلع هانرمأف .مكيلع ينورمأ :ريبزلا نبا لاقف . مهيف انأ

 نع .ماشه يبأ نب ديلولا نع ءيرصبلا ةلاضف نب لضفملا نع «ةبيتق وبأ هاورو #

 .هوحن بطيوح "نبا

 )١( /؟) لامكلا بيذهت رظنا «ءتبثأ ام باوصلاو «يماشلا» :(ش) يف 19(.

 .(ه) ىف ترركت (؟)
 .(ه) نم تطقس (9)
 .«هولتقاو» :(ه) يف (5)

 .(ش) يف تسيل ؛هلثم» (0)
 .«يبأ» (ش) يف (7)



 م 7 ةباحصلا ةفرعم 4 ًَ ف

 نب ديعس انث ءيوسفلا '”يلع نب نسحلا انث ءنسحلا نب بيبح انثدح 7

 نب نسحلا انث «يعجشألا كلام وبأ انثدح «[ب ]١/ ١50/ ماوعلا نب دابع انث «ناميلس

 نأ هلي هللا لوسر انيلإ دهع :لاقف . مهبطخ ةكم ريمأ نأ :سيق ةليدج «يلدجلا ثراحلا

 نب نسحلا تلأسف ءامهتداهشل انكسن «لدع ادهاش دهشو «هرن مل نإف «ةيؤرلل كسنن

 . بطاح نب دمحم وخأ «بطاح نب ثراحلا وه :لاقف ؟ةكم ريمأ نم ؛ثراحلا

 ىلإ رجاه '''نمم «سابع نبا نع «ةمركع نع «هيبأ نع ؛ءاطع نب نامثع ركذو
 هل تدلو «نوعظم تنب هتأرما هعم « بيبح نب رمعم نب ثراحلا :حمج ينب نم ةشبحلا

 نب دمحم هل تدلو «ثراحلا نب بطاح هباوصو «مهو وهو .اًبطاح ةشبحلا ضرأب

 . بطاح

 (©2يراصنألا بطاح نب ثراحلا [1"*]

 . بطاح نب ةبلعث '””وخأ 2« همهسب ؛يردب ل

 نب] ميهاربإ انث « ”[ليلخلا نب] دايز انث « (©[يباطخلا] قوراف انثدح 7١

 دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نب دمحم انث ,”[رذنملا

 :ديز نب ةيمأ ينب نم مث ,فوع نب ورمع ينب نم مث «سوألا نم ءراصنألا نم اًردب

 .بطاح نب ةبلعث وخأ بطاح نب ثراحلا

 :لاق يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ,كلام نب ركب وبأ انثدح 4

 : لاق قاحسإ نب دمحم نع «هيبأ نع ءرضاح انأو دعس نب ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرق

 .«يوسفلا ديلولا نب يلع نب» :(ه)و (ش) يف )١(
 .«نميف» :(ه)و (ش) يف (؟)
 .(775 /1) ةباصإلا «(7857 /1)دسألا )١/ 70١(( باعيتسالا ()
 .؟هوخأ» :(ش) يف )2(

 .ش يف تسيل[ ]نيبام (6)



 ءامهعجرف هيي هللا لوسر عم اجرخ بطاح نب ثراحلاو «رذنملا دبع نب ةبابل ابأ نأ اومعز

 . ردب باحصأ نم نيمهسب امهل برضو «ةنئيدملا ىلع ةبابل ابأ رمأو

 . "7[يرهزلا هلاق كلذكو]

 نب رارض انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -.06

 نم ةيمست يف هيبأ نع « عفار يبأ نب هللا ديبع نب دمحم نع مشاه نب يلع انث ءدرص

 . ءاحورلا نم عجر ةثراح ينب نم يراصنألا بطاح نب ثراحلا : يلع عم دهش

 ف ع عن

 ””يراصنألا ورمع نب ثراحلا[54]

 . بزاع نب ءاربلا مع 0

 عيبرلا وبأ انث «يضاقلا فسويانث «فسوي نب دمحم نبدمحأ انثدلح 67

 .ح ينارهزلا

 هللا دبع نب ثراحلا انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نبوورمع وبأ انثدحو

 .ح يناذمهلا

 انث :اولاق بويأ نب دايز انث «نايفس نب دامح نب دمحأ انث « ''”ىحلطلا انثدحو

 (*)يمع يبرم :لاق بزاع نب ءاربلا نع «تباث نب يدع نع «راوس نب ثعشأ انث « ميشه

 كثعب نيأ ىلإ .مع يأ :تلقف :لاق .ءاول هْنيَع هللا لوسر هل دقع دقو ءورمع نب ثراحلا

 . هقنع برضأ نأ ينرمأف «هيبأ ةأرما جوزت لجر ىلإ هيي هللا لوسر ينثعب :لاق ؟ هيي هللا لوسر

 . ميشه ةياورك «هنع ثايغ نب صفح هاورف ؛ هيف ثعشأ ىلع *”فلتخا

 ءاربلا نب ديزي الخدأف ءاصفحو ءاميشه افلاخف «ءالعلا نب لضفلاو «رمعم هاورو *

 .(ه)و (ش) نم تطقس )١(

 . «دبعا :(ش) يف .(؟)

 )*( باعيتسالا )١/ 709(., الأسد)١/ 5 05( ةباصإلا )١/ 5840(.

 .يحلطلا ركب وبأ هو ش يف 20

 . (ش) يف تسيل «يمع» (5)

 . «فلتخاول : (م) يف )3



 .ح قازرلا دبع نع «قاحسإ انث « '''دمحأ نب ناميلس هانئدح ١١

 ,"”قازرلا دبع انث «ىبأ ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدحو

 : لاق هيبأ نع « بزاع نب ءاربلا نب ديزي نع « تباث نب يدع نع «ثعشأ نع «رمعم أينأ

 ةأرما جوزت لجر ىلإ هْلَي يبنلا ينثعب :لاقف ؟ديرت نيأ :تلقف .ةيار هعمو يمع ينيقل

 .[أ/155 ]1١/ هلتقأ نأ ىنرمأف « هيبأ

 . "”[ءالعلا نب لضفلا ثيدحو]

 نب لضفلا انث .يمدقملا نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ هانثدحف ١7

 نب ءاربلا نع «ءاريلا نب ديزي نع «تباث نب نامثع نع «راوس نب ثعشأ انث .ءالعلا

 .هوحن ركذف «ءاول هعم ثراحلا ىمع ىب رم ذإ سلاج انأ انيب : لاق بزاع

 . "![تباث نب] يدع نع ءامهتياور يف لضفلاو ءارمعم ةسينأ يبأ نب ديز قفاوو #

 «يرصملا يعيكولا رفعج نب دمحأ نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح

 نب يدع نع «ةسينأ يبأ نب ديز نع ءورمع نب هللا ديبع انث « "”[يبلحلا] دانج نب ديبع انث

 نيأ :تلقف .ةيار دقتعا دقو : يمع '*!ينيقل : لاق هيبأ نع «ءاربلا نب ديزي نع «تباث

 .هلام ذخآو «هقنع برضأ هيبأ ةأرما حكن لجر ىلإ هَ هللا لوسر ينثعب :لاق ؟ديرت

 «ميشه ةياورك « يمع تيقل :لاق ءاربلا نع ,ءيدع نع «ةأطرأ نب جاجح هاورو *

 35 8 م و
 يب رم :لاق ءاربلا نع «يدع نع نيرخا يف «نيكرلا نب عيبرلاو .يدسلا هاورو #*

 .راين نب ةدرب وبأ هلاخو . ةيارلا هعمو ىلاخ

 عاءإ 3 37 انزفإ 59 7

 )١( (ش) ىف سيل :؛دمحأ نب» :هلوق .

 رخآ لبق ثعشأ نع ميشه» هلوق ىتح فورحلاو تاملكلا نمريشك يف طشكو ضايب (ه) يف 00

 .«ليلقب ةمجرتلا

 .(ش) نم طقس [ ]نيبام (*)
 ' .تيقل :(ش) يف (5)



 "'يراصنألا ورمع نب ةّمصل | نب ثراحلا [ 5 "هر

 , وعم رثب موي دهشتساو «همهسب هلي هللا لوسر هل برضف «ءاحورلاب رسُك ءاردب دهش ن

 انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «""[يباطخلا] قوراف انئدح 4

 نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا دمحم
 نب ةمصلا نب ثراحلا :لوذبم نب ورمع ينب نم مث ءراجنلا نب كلام ينب نم «راصنألا

 :ذئموي رعاشلا لاق هيفو .همهسب هِي هللا لوسر هل برضف «ءاحورلاب رسُك ءورمع

 ةمذوذانبو ءافو لهأ ةمصلا نب ثراحلا نإ براي

 ةمهلدم ءاملظةليل يف ةملم'”'هماَهَم يف لبقأ

 ةّمث اميف ةنجلا سمتلي ةمألا يداه يبنلاب قوسي

 يبأ نب يلع ''”[تايبألا] هذه لاق امنإ :تباث يبأ نب زيزعلا دبع لاق : يمازحلا لاق

 .دحأ موي بلاط

 :لاق يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح

 نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع ؛هيبأ نع «ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرق
 ورمع نب ةمصلا نب ثراحلا :راجنلا نب كلام نب رماع ينب نم هَ هللا لوسر عم راصنألا

  0 007وع .٠ 72

 نبا انث «يبأ ينثدح «دلاخ نب ورمع نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 0

 ثراحلا : ةنوعم رئب موي نيملسملا نم لتق نم ةيمست يف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل

 . ةمصلا نبا

 )١( باعيتسالا )١/ 7"05(( الأسد)١/ 7”98(« ةباصإلا )١/ 7581(.

 ) )6.(ه)و (ش) نم ةدايز

 .(799 /1)دسألاو «(01 )١/ باعيتسالاو «(ش) : نم وه تبثأ امو «ةمهم امهب : لصألا يف ()

 .(ه)و (ش) نم ةدايز (4)



 ركوب _«7 ١ ةباحصلا ةفرعم

 تن
 نبادمحم انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «قوراف انثدح 7

 : راصنألا نم ةنوعم رئبب لتق نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع ؛ [حيلف . 5 3 8 55 5 20 5 535 قف 9

 ةدابع نب دمحم انث «يناهبصألا نابأ نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 7١07

 ظ .ح يطساولا

 نانس نب دمحأ انث , ")هللا دبع نب دمحم يمرضحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 نب حلاص نب دمحم نع «نارمع نب زيزعلا دبع انث ءدمحم نب بوقعي انث :الاق يطساولا

 : ةمصلا نب ثراحلا لاق :لاق ديبل نب دومحم نع «ةداتق نب رمع نب مصاع نع «رانيد

 ؛؟فوع نب نمحرلا دبع تيأر له» :بعشلا يف وهو ءدحأ موي هَ هللا لوسر ينلأس

 "”7هيلإ تيوُمهَق «نيكرشملا نم ركسع هيلعو « ليلا بنج ىلإ هتيأر هللا لوسر اي معن : تلق
 لاق .«هعم لتاقت ةكئالملا نإ امأ» : ُهّفَي يبنلا لاقف .كيلإ تلدعف .كتيأرف .هعنمأل

 ترفظ :هل تلقف . ىعّرَص ةعبس رفن نيب هدجأف «نمحرلا دبع ىلإ تعجرف :ثراحلا
 ءامهتلتق انأف ناذهو «ليبحرش دبع نب ةأطرأل اذه امأ :لاق ؟هتلتق ءالؤه لكأ ,كنيمي

 .[ب /177 /1] *”هلوسرو هللا قدص :تلق .هرأ مل نم مهلتقف ءالؤه امأو

 «يراصنألا مْنَغ يبأ نب ةمزَخ نب ثراحلا 5"2]

 .هنع هللا يضر يلع ةفالخ يف يفوت ءريشب ابأ ىنكي «ةميزخ نبا :ليقو .يردب م

 . ىنكلا ىف يراخبلا هركذ

 .(ش) يف تسيل )١(
 .(ه)و . ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم :(ش) يف (؟)
 1 .تيوهأف :(ش) يف (*)
 . (ه) ىف ضايبلا نمريثك ةقباسلا ةمجرتلا يف (4)
 .(”07 )1١/ باعيتسالا «(3886 )1١/ دسألا «(؟1// )١/ ةباصإلا (0)



 نب ميهارب ! انث ٠ ""'[ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا ريبكلا دبع نب] قوراف انثدح 4

اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث « «حيلف نب دمحم انث «رذنملا
 

 فيلح يدع نب ةمزح نب ثراحلا : : لهشألا دبع ينب نم مث «تيبنلا ينب نم «راصنألا نم

 . ملاس ىلوم مهل
 انث «ينانكلا ىيحي نب دمحم انث «ةبش نب رمع انثدح ء(..... ) انثدح 1 06

 نب نمحرلا دبع نع «ةبيبح يبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ نع «نارمسع نب زيزعلا دبع
 «نينثالا موي ةنيدملا هلع ء هللا لوسر مدق : لاق ةمّرح نب ثراحلا نع «نينح نب هللا دبع

 موي يفوتو .ناضمر نم نينثالا مويردب موي ناكو «لوألا عيبر نم تضم ةرشع عبرأل

 . "'[لوألا عيبر نم ةرشع سمخل «نينثالا

 . يبأ ينثدح « " [دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث «دمحأ نيب ناميلس انئدح 5

 نم اردب دهش نم ةيمست يف '”ريبزلا نب ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث

 . جرزخلا نب ثراحلا نب فوع نب ملاس نب '*”منغ نب ةمزح نب ثراحلا :راصنألا

 نع «ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 7١1

 : هربخأ يراصنألا ريشب ابأ نأ «ميمت نب دابع نع «ركب يبأ نبولا دبع نع ؛ سنأ نب كلام

 :هللا دبع لاق «ًالوسر هيَ هلع هللا لوسر لسرأف «هرافسأ ضعب يف هَ هللا لوسر عم ناك هنأ

 الإ '"'رتو نم ةدالق ريعب ةبقر يف نيقبت ال١ مهتيبم يف سانلاو :لاق هنأ تبسح

 ١ (7"2دنعلعق

 . نيعلا نم كلذ ىرأ : كلام لاق

 . هلثم كلام نع «ماشه نب ةيواعمو «دلاخ نب ةبقع "ةياور *

 ايزو _ زيي 3 خلا م4 7

 )١( .يباطخلا قوراف :(ه) يفو .دايز انث قوراف انثدح :(ش) يف .
 . . ةبش نب رمع انثدح» (ه) يفو «لصألاب ضايب ( ) نيب امو (ه)و (ش) نم طقسا ]نيبام قفز

 . ارخؤم هركذ هنأ الإ «خلإ

 . ةدحوملا ءابلاب (ربو» :(ش) ىف تفحصت () . (ه)و (ش) يف تسيل ةدايزلا (9)

 . «تعطق" :(ش) يف 00 . «منغ يبأ نب» :(ه)و (ش) يف قفل

 . (هأورا :(ه)و (ش) يف 43 .(ش) يف تسيل «ريبزلا نبا 2(



 ركو_« ةباحصلا ةفرعم
 ميل

 «”يدعاسلا يراصنألا دايز نب ثراحلا < "]

 . نييندملا يف دعي يردب

 نيسحلا نب دمحم] يعداولا نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدح - 4

 يبأ نب ةزمح انثدح ؛ ليسغلا نب نمحرلا دبع ان «ديمحلا دبع نب ىيحي انث ""[«يضاقلا
 موي هلي يبنلا ىتأ هنأ : "”يراصنألا يدعاسلا دايز نب ثراحلا نع ءايردب هوبأ ناكو «ديسأ

 هللا لوسر اي :لاقف .ةعيبلا ىلإ نوَعَدَي مهنأ اننظف .ةرجهلا ىلع سانلا عيابي وهو قدنخلا
 ديزي وأ ءديزي نب طوح يمع نبا اذه :لاق «؟اذه نمو» :لاق .ةرجهلا '*”ىلع اذه عياب

 نورجاهت الو ,مكيلإ نورجاهي سانلا نأ مكعيابأ ال» : ُهِْلَع هللا لوسر لاقف . طوح نبا

 .هبحي وهو هللا يقل الإ هللا ىقلي ىتح لجر راصنألا بحي ال هديب يسفن يذلاو .مهيلإ

 «0«هضغبُي وهو هللا يقل الإ هللا ىقلي ىتح لجر راصنألا ضغبي الو

 .©”ءاوس هلثم ليسغلا نب نمحرلا دبع نع «"'[دمحم نب] سنويو «ميعن وبأ هاور
 انث . "”يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح 4 ١

 . "'[ءاوس] هلثم ليسغلا نب نمحرلا دبع انث ءدمحم نب سنوي

 . ارصتخم ةزمح نع «رذنملا نب دعس نع «ورمع نب دمحم هاورو #

 انث ,نوراه نب ديزي انث ءهرفعج نب سيردإ انث ء.دمحأ نب ناميلس انثدح

 «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو «ورمع نب دمحم

 . ح دابع نب دابع انث «ورمع نب ديعس انث

 . ح سيردإ نب هللا دبع انث «ريمغ نبا انث « يم رضحلا انث دمحم نب دمحم انثدحو

 .(؟ا/9 )١/ ةباصإلا .("97 /١)دسألا ,(" 07 )١/ باعيتسالا )١(
 .(ه)و (ش) نم تطقس (؟)

 . (ه)و (ش) نم طقس :«يراصنألا» (*)

 . يخأ اذه عياب :(ش) يف (5)

 .(ه)و (ش) :نم تبثأ امو ءضغبم لصألا يف (0)

 .(ه)و (ش) نم تبثأو . لصألا نم طقس[ ]نيبام ()



 يبأ نب ركب وبأ انث « ""”يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «ئرقملا رفعج وبأ انثدحو

 . ح رشب نب دمحم انث « ةبيش

 «كيدف يبأ نبا انث « ميحد انث ءنايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 نب ةزمح نع ءرذنملا نب دعس نع ءورمع نب دمحم نع :لاق مهلك .ةحلط نب رمع نع

 . «هاقلي نيح هللا هضغبأ راصنألا ضغبأ نمو هاقلي نيح هللا هبحأ راصنألا بحأ

 .نوراه نب ديزيل قايسلاو .ءاوس مهظفل #

 وهو «يدعسلا دايز نب ثراحلا :لاقف ةمجرتلا يف مهوف «نيرخأتملا ضعب هاورو

 . "”[يدعس ال] يدعاسلا

 . ""اًيردب ناكو «دايز نب ثراحلا نع : هثيدح يف دابع نب دابع لاقو

 7 54 علو
 تى تي 3

 ('!يراصنألا ىلعملا نب ثراحلا <"

 هجرخأ .هيبأ نع .2"”[ىلعملا نب] ثراحلا نب ديعس نع  حيلف هامس «ديعس وبأ ن

 .اًمهو هارأو «نيرخأتملا ضعب

 .ح دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 0١

 «ةبعش انث :الاق قوزرم نب ورمع انث ,ىضاقلا فسوي انث « نسحلا نب بيبح انثدحو

 0 1 1 7 هلا

 ميظعلا نآرقلاو «يناغملا عبسلا نيملاعلا بر هلل دمحلا» :لاق هِي هللا لوسر نأ : ىلعملا

 . دواد ىبأ ظفل . «هتيتوأ يذلا

 .ناميلس نب هللا دبع نب دمحم :(ه) «(ش) يف )١(
 .(ه)و (ش) نم ةدايز (0)

 . اهلبق يتلا ىلع ةرقفلا هذه مدق ثيح .ريخأتو ميدقت (ه) يف فوفز

 .(؟١591 )١/ ةباصإلا «(517/ /١١دسألا (:)



 نع سانلاو «ريرج نب بهوو «بيبح نب نايفسو .«ردنغو «ديعس نب ىيحي هاور ##

 ©؟”يراصنألا داوس نب ثراحلاا 1

 . اردب دهش 0

 «ىبأ ىنثدح  "”[دلاخخ نب] ورمع نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 5

 . داوس نب ثراحلا : ردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث

 (©9ةقارس نب ثراحلاو 8 54]

 . راجنلا نب يدع ينب نم ءردبب دهشتسا ,«يراصنأ «ةقارس نب '””ةثراح : ليقو 0

 ("'[ينارحلا دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث .'”[دمحأ نب] ناميلس انثدح ١

 نم ردب موي دهشتسا نم ةيمست يف ةورع نع «دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث « يبأ ينثدح
 . ثراحلا نب ةقارس نب ثراحلا : راجنلا نب يدع ينب نم مث «راجنلا ينب نم «راصنألا

 نم «راصنألا نم ردبب دهشتساو :لاق باهش نبا نع 2 '""ةبققع نب ىسوم انث .حيلف نبا

 نب ةقارس نب ةئراح :راجنلا نب يدع ينب نم مث «راجنلا ىنب نم , هلع هللا لوسر باحصأ

 . بر ©7ثراحلا

2 

 )١( الأسد)١/ 395(. ةباصإلا )١/ 58٠١(.

 .(ش)و (ه) يف سيل[ ]نيبام (؟)
 .(ه)و (ش) ىف تسيل «واولا» (*)
 .(؟10/9 /1) ةباصإلا .("94 /١)دسألا (:)
 . كلام نب :(ش) يف (0 . (ه)و (ش) نم تبثأ امو «ثراح» لصألا يف (4)
 . مهئابآ نود ةاورلا ءامسأ ركذب دانسإلا بتك :(ه)و (ش) يف (1)



 "''”يلهشألا يسوألا نامعنلا نب ذاعم نب ثراحلاو [141]

 ونب سوأو «ثراحلاو «دعس : ةوخإ ةثالث مهو ءاردب دهش «ذاعم نب دعس وخأ

 .ذاعم

 نباانث «يبأ انث , "'[دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح .6

 .سوألا نم مث «راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع ءدوسأللا يبأ نع ؛ةعيهل

 .نامعنلا نب ذاعم نب ثراحلا : لهشألا دبع ينب نم مث

 2 ب ٍِ 2 0

 '"يقرّزلا مث يراصنألا دَّلَخُم نب سيق نب ثراحلا 3

 .دلاخ ابأ : ىنكي « يرذب « يبقع

 انث « يبأ ينثدح «دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ,(![دمحأ نب] ناميلس انئدح 5

 ينب نم مث «راصنألا نم ةبقعلا باحصأ ةيمست ىف ةورع نع «دوسألا ىبأ نع «ةعيهل نبا

 .[ب ]١1/ /١51/ .دلاخ وبأ وهو ءاردب دهش دقو «دلخم نب سيق نب ثراحلا :قيرز

 ءراصنألا نم ةبقعلا دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « '”'ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نبا

 .دلاخ وبأ وهو ءاردب دهش دقو «دلخم نب سيق نب ثراحلا :قيرز ينب نم مث

 )١( الأسد١١/  »51١5ةباصإلا )١/ 594١؟(.

 .(ه)و (ش) يف تسيل (0)

 .(؟81 )١/ ةباصإلا «(415 /5) دسألا «(357 )١/ باعيتسالا (")

 .(ه) يف تسيل (8)

 ةبقع نب ىسوم ادع لصألاب امك (ه) يفو . مهئابآ ءامسأ نود طقف مهئامسأب ةاورلا ركذ (ش) يف (5)
 . «ةبقع نبا ركذي ملف



 '-. اظففن ةباحصلا ةفرعم
 2 ا 1

 ©”تماصلا نب ديوس نب ثراحلا 2 ]

 مث[ ءادترم] "”'نيكرشملاب ةكمب قحل ءفوع نب ورمع ينب دحأ ءسالجلا وخأ ن
 . [8 :نارمع لآ] © كلذ دعب نم اوبات نيذلا الإ 9 هيف تلزنف «مدن

 «يرودلا رمع وبأ انث «حرفلا نب دمحأ انث «يروزبلا دمحأ نب ميهاربإ انثدح ١4

 ثراحلا نأ : سابع نبا نع .حلاص يبأ نع «بئاسلا نب دمحم نع «ناورم نب دمحم انث

 ثراحلا مدنف «ةكمب اوقحلف «طهر ةرشع يف مالسإلا نع عجر تماصلا نب ديوس نبا
 يل لسف «تمدن ينأ «سالجلا هيخأ ىلإ لسرأ ةنيدملا نم اًبيرق ناك اذإ ىتح ءعجرف
 دعب نم اوبات نيذلا الإ 9 : ىلاعت هللا لزنأف ؟تعجر نإ ةبوت نم يل له ؛ هيَ هللا لوسر
 رذتعاف «ةئيدملا ىلإ لبقأف «هيخأ ىلإ سالجلا لسرأف «[48 :نارمع لآ] 4 اوحّلصأو كلذ

 هنم هَ يبنلا لبقو هللا ىلإ باتو ءهيَع يبنلا ىلإ

 «؟”يراصنألا كلام نب ثراحلا "1

 .ةعامجو « (*'جلسأ نب ديز هنع ىور (ةثراح : ليقو

 انث .بيرك وبأ انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 4 ١

 «لاله يبأ نب ديعس نع « يكسكسلا ديزي نب دلاخ نع «ةعيهل نبا انث بابحلا '"[نب] ديز
 لاقف . هلي هللا لوسرب رم هنأ :يراصنألا كلام نب ثراحلا نع ؛ مهجلا يبأ نب دمحم نع
 نإف .لوقت ام رظنا» :لاق . اًقح اًئموم تحبصأ :لاق «!؟ثراح اي تحبصأ فيك» :هل

 ترهسأف ؛ايندلا نع يسفن تفزع لق : لاقف ؛؟ كنامإ ةقيقح امف ؛ةقيشح ءيش لكل 0000

 )١( الأسد١١/ ةباصإلا 7 ةال )١/ 58٠١(.

 . نيكرشملا نم ةكمب قحل :(ه) يف (؟)
 .(ش) نم طقس[ ]1نيبام (9)
 .(574 /؟) ديناسملا عماج «(589 )١/ ةباصإلا (5 /١)دسألا (5)
 . يملسلا ديز :(ه) يف (4)

 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو لصألا نم طقس [ ]نيبام (5)



 ةباحصلا ةفرعم | اال

 تفرع ثراح اي» :لاقف .اهيف نوغاضتي رانلا لهأ ىلإ رظنأ ينأكو ءاهيف نوروازتي ةنجلا

 نب ديعس نب ناميلس نع « بيسملا نب ثايغ نع « ةيطع نب لضفلا نب دمحم هاورو #

 هلع ىبنلا ىلإ ءاج هنأ :] يراصنألا كلام نب ثراحلا نع .طول نب عيبرلا نع «ةدّرب ىبأ

 .هوحن ''”[ركذف

 انث «نابح نب ىسيع نب دمحم انث «هتزاجإ ىف ناميلس نب ةمثيخ هانربخأ] . 7١07١

 . (©"7[هب لضفلا نب دمحم

 لاق هلع ىبنلا نأ :] سنأ نع «ةداتقو «تباث نع «ةيطع نب فسوي هاورو *

 . ")[2؟ تحبصأ فيك» : ثراحلل

 فيك١] :ثراحلل لاق هلي يبنلا نأ :ديبز نع ءلوغم نب كلام هاورو #

 . 0[100؟ تحبصأ

 كلام نب ةثراح اي» :لاق هلع ىبنلا نأ «رامسم نب حلاص نع «كرابملا نبا هاورو *

 . 6[100 تحبصأ فيك ]]

 : كلام نب ثراحلا نع هثدح نم نع «كردم نب ليقع نع «ديلولا نب ةيقب هاورو *

 . 1؟ثراح اي تنأ فيك» :هل لاق هتف ىبنلا نأ

يره يبأ نع ةملس يبأ نع ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع يورو]
 . (””[هوحن ةر

 .(ه)و (ش) نم طقاس[ 1نيبام )١(
 .(ش) نم طقاس[ 1نيبام (؟)
 رخآ ىتنح ةرقفلا هذه نم اردب (ه) يف سيلو .[ 1نيب ام ركذي ملو هوحن سنأ نع (ش) يف (5)

 1 . ةمجرتلا

 .هلثم ركذف (ش) يف (4)
 . (ش) نم تبثأو لصألا نم طقس [ 1نيبام (0)



 «”يفقغلا "”ةَدَلَك نب ثراحلا [[48]

 .هيف فلتخم "'1[قْوُن] نم «عّيفن : ليقو . حورسم ةركب يبأ ىلوم «برعلا بيبط

 رفعج وبأ انث «ينارحلا بيعش وبأ انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 9

 [أ ]١/ ١١8/ ىلع لزنو :لاق قاحسإ نب دمحم نع ؛ةملس نب دمحم انث «يليفنلا

 «حورسم ةركب وبأ : ملسأف فئاطلاب ارصاحم ناك نمم فئاطلاب هتماقإ يف هيَ هلِلَع هللا لوسر

 . ةدلك نب ثراحلل ناك

 لجر نع ؛مركم نب هللا دبع نع «مهتأ ال نم ضعب ينثدح :قاحسإ نب دمحم لاق
 : هلع هللا لوسر لاقف .ديبعلا كئلوأ يف مهنم رفن ملكت فئاطلا لهأ ملسأ ال :لاق فيقث نم

 . ةدلك نب ثراحلا :مهيف ملكت نمم ناكو هللا ءاقتع كئلوأ»

 . *”[ح ةبيتق انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدح] 5

 نب نايفس انث :لاق يفقثلا جاجحلا نب سنوي انث ءيمرضحلا انث «ناميلس انثدحو]

 «يندوعي هلع يبنلا يناتأف تضرم :لاق دعس نع «دهاجم نع «حيجن نبا نع «ةنييع

 تنا ,دوئفم لجر كنإ» :لاقف .يداؤف ىلع اهدرب تدجو ىتح « يبدث نيب هدي عضوف

 نهأجيلف ,تارمت عبس ذخأيلف هرمف ,ببطتي هنإف ,فيقث اخأ ؛ةدلك نب ثراحلا

 .دحاو امهظفل .«نهب يدليلف , نهاونب

 ٠ [ةنيع نبا نع ؛ يزورلا ةقدص هاور *

 ؛ قاحسإ /”انث دمحم نع ٠ ؛ةملس نب دمحم اش ؛غيصألاوبأ ينارحلا بحب ب نب زيزعلا دبع انث

 وهو هنع هللا يضر دعس ضرم : لاق هيبأ نع «صاقو يبأ نب دعس نب دمحم نب ليعامسإ نع

 الإ ينارأ ام هللا لوسر اي : لاقف . هي هللا لوسر هداعف ؛عادولا ةجح يف هي هللا لوسر عم

 كب عفتنيو '" '[ٌموق] كب رضي ىتح هللا كيِفشَي نأ وجرأل ينإ» : ُهّتلَق يبنلا لاقف . يب ام

 .جيرختلا رداصمو لصألا نم تبثأ امو ؛«هلك» (ش) يف )١(
 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو «نمع» : لصألا يف (5) .(784 )١/ ةباصإلا «(51 /١)دسألا )١(

 . (ه)و (ش) نم تبثأ امو «فوقوما : لصألا يف (*)

 . (7175) ثيدحلا لبق .(ه)و (ش) يف ةمجرتلا ةياهن يف ارخؤم ركُذ [ ]نيب ام (5)

 .أطخ وهو «اًموق» : (ه) يفو (ش) يف تسيل [ ]نيبام (97) .(ه)و (ش) نم ثيدحلا اذه طقس (0)



 ينإ هللاو :لاقف .«هبامم ادعس جلاع» : يفقثلا ةدلك نب ثراحلل لاق مث ,0"2(نورخآ

 :اولاق ؟ "”[ءيش] ةوجعلا ةرمتلا هذه نم "”مكعم له .هلحر يف هعم اميف هءافش وجرأل

 ىفايإ اهاسحأ مث ءاّنمس اهعسوأ مث «ةبلحلاب رمتلا هل طلخ . '*”ةقيرفلا هل عنصف «معن

 . لاقع نم '”طشن امنأكف

 :لاقو «هوحن ديعس نع .دهاجم نع .حيجن يبأ نبا نع «ةنييع نب نايفس هاور]
 لجر تنأ» :لاقو يداؤف ىلع اهدرب تدجو ىتح «يبدث نيب هدي هّلفَع هللا لوسر عضوف

 . "2[ببطم هنإف .فيقث اخأ ةدلك نب ثراحلا تئا ,ذوعم

 .ميشه انث «جيرس انث «بيعش نب دماح انث «قارولا يلع نب نسحلا انثدح ١1

 ففخيلف .ءاقب الو ءءاقبلا هرس نم :لاق ةدلك نب ثراحلا *”نع ءريمع نب كلملا دبع نع
 . ءاسنلا نايشغ لقيلو ©ءاذغلا ركابيلو «ءادرلا

 دج دع

 '"”يغيللا ءاصربلا نب كلام نب ثراحلا 3

 رباج نب هللا دبع نب ديوع نب سيق نب كلام نب ثراحلا وهو .نييزاجحلا يف دعي 0
 دنع هثيدح «ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب ثيل نب رماع نب ''”عجسش نب '''””فانم دبع نبا

 . جيرج نب ديبعو «يبعشلا
 . ح نوراه نب ديزي انث «رفعج نب سيردإ انث : لاق دمحأ نب ناميلس انثدح ١0 ظ

 ىبحي انث ءددسم انث , ''"”ىضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انث «نسحلا نب دمحم انثدحو

 )١( باعيتسالا (9) .أطخ وهو «نيرخآ»:(ه) يف )١/ 7854(« الأسد)١/ 41(«:
 )0( ةباصإلا .كعم :(ش) يف )١/ 7848(.

 . «ةرمت نم ًالدب رمت» اهيفو (ه) نم طقاس [ ]نيبام (9)

 .ةانم :(ش) يف )1١( . ةفيرقلا :(ش) يف (5)
 .عيجش :(ش) يف )١١( .«طشنأ» :(ه) يف (6)
 . طقف (ه) نم «يداؤف ىلع اهدرب تدجو ىتحا ةلمجو . لصألا يف تسيل (ه) و (ش) نم ةدايز ()
 . ثراحلا نع ةركب يبأ نمحرلا دبع : ةدايز (ه)و (ش) يف 0300
 . يضاقلا ليعامسإ :(ش) يف )١١( . (ه)و (ش)نم ةدايز «ءاذغلا» (4)



 نب كلام نب ثراحلا تعمس (''[لاق] يبعشلا نع «ةدئاز يبأ نب ايركز انث :الاق ديعس نبا

 . «ةمايقلا موي ىلإ اهدعب ازغت ال١ : ةكم حتف موي لوقي هَ هللا لوسر تعمس ءاصربلا

ديمح لا دبعو «طابسأو «عيكوو « ديبع نب دمحمو .ةماسأ وبأو « ةنييع نب نايفس هاور *
 

. . . 0 
 . [هلثم] ايركز نع مهلك ءرهسم نب يلعو «ايركز نب ىيحيو «ينامحلا

 نمحرلا دبع انث « "”[ديلولا نب] يلع نب نسحلا انث « نسحلا نب بيبح انثدح 7

 راجنلا هللا دبع نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 نع ءراوخلا يبأ نب رمع نع «ةيمأ نب ليعامسإ نع «ةملسم نب ديعس انث :الاق يقرلا

 هذخأي [س /4 ]١/ قح ريغب ائيش هيخأ لام نم عطتقا نم» :لوقيوهو نيترمجلا

 . «مُكَبئاغ مٌكدهاش غلبيلف ,رانلا نم هدعقم أوبتيلف «ةرجاف نيميب

 . ةيمأ نب ليعامسإ نع ءمساقلا نب حور هاور

 باهولا دبع نب رمع انث «زيزعلا دبع نب يلع انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح 6317

 نب ءاطع نب رمع نع «ةيمأ نب ليعامسإ نع مساقلا نب حْور انث «عيرز نب ديزي انث «يحايرلا

 يشمي وهو  هلَع هللا لوسر تعمس : ءاصرب نب ثراحلا نع « جيرج نب ديبع نع ءراوخ يبأ

 «ةرجاف نيميب ملسم ئرما لام نم ائيش ذخأ نم» :لوقي وهو «رامجلا نم نيترمج نيب
 . رانلا يف اتيِب أوبتيلف

 . هلثم ةيمأ نب ليعامسإ نع «ينالؤَخلا ميلس نب ناميلسو « ةنييع نب نايفس هاآورو

 دام ا دع
 تان ديان ل

 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا )١(

 . مهئامسأ ركذ يف ريخأتو ميدقت امهيفو . (ه)و (ش) يف تسيل ةدايزلا ةفإ

 .يفوكلا :(ش) يف و (ه) يفو طقس ()



 '"”ةلهاب مهس : يمهّتسلا ورمع نب ثراحلا 647]

 رضن هني يبنلا ةحسم تلاز امف .ههجو هّلكَع يبنلا حسم «نييرصبلا يف هدادع 0

 . تام نأ ىلإ ههجو يف "'”[ةَرْغو]

 ديلولا وبأ انث هللا دبع نب ليعامسإ انث « "'”[ةءارق] رفعج نب هللا دبع انثدح 4
 يدج نع «يبأ ينثدح «ثراحلا نب ميرك نب ةرارز نب ىبحي انث ؛كلملا دبع نب ماشه

 :تلقف . ءابضعلا هتقان ىلع وهو « عادولا ةجح يف هَ هللَع يبنلا يقل هنأ :ورمع نب ثراحلا

 رخآلا قشلا ىلإ تردتسا مث .«مكل هللا رفغ» :لاقف . يل رفغتسا هللا لوسر اي تنأ يبأب

 هللا لوسر اي : لجر لاقف . «مكل هللا رفغ» :لاقف . يل رفغتسا :تلقف . ينصخي نأ ءاجر
 مل ءاش نمو ءرتع ءاش نمو , عرفي مل ءاش نمو عرف ءاش نم» :لاقف .رئاتعلاو عئارفلا

 ةمرحك مارح مكيلع مكلاومأو ,مكءامد نإ الأ» :لاق مث .«اهتيحضأ منغلا يفو رتعي
 .«مكرهشو .مكدلبو ءاذه مكموي

 مهريغو .يرقنملا ةملس وبأو نافعو «ناميلس نب رمتعملاو «كرابملا نب هللا دبع هاور *
 .ةرارز نب ىيحي نع

 229[ ثراحلا] نب ميرك نب ةرارز نع «يمهسلا كلما دبع نب ةبتع هاورو *

 انث .دعقُلا رمعم وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلعانث «دمحأ نب ناميلس هانثدح ١4
 ورمع نب ثراحلا نب ميرك نب ةرادز ينئدح « يمهسلا كلما دبع نب ةيتع انث , كيراولا دبع

 .«تافرعب وأ «ىنمب وهو هع هني هللا لوسر تيتأ : لاق هثدح ورمع نب ثراحلا نأ ,يمهسلا

 لا لور اي : تلق "[لاق . كرابم هجو اذه :اولاق ههجو اوأر اذإف بارعألا ءيجيو]
 . يل رفغتسا هللا لوسر اي :تلقف .تردف :لاق .«انل رفغا مهللا» :'*”لاق .يل رفغتسا
 مهللا» :لاقف . يل رفغتسا هللا لوسر اي :تلقف .تردف :لاق] .«انل رفغا مهللا» :لاقف

 )١( باعيتسالا )١/ 7088(, الأسد)١/ /107(« ةباصإلا )١/ 586(.

 . «رفعج نبا :(ه) يف سيلو . (ه)و (ش) نم ةدايزلا قهز
 .(ه)و (ش) يف تسيل فرفإ

 .(لاق» : (ه) يف )6( .(ش) نم طقس[ 1نيبام قد



 3 50 ل ةباحصلا ةفرعم

 بيصي نأ هرك «هلعن هب حسمف «ةقازب اهب ذخأف «هديب :لاقف .قزبي بهذف ")[«انل رفغا

 ,؛مكئامد نإف ءاذه رهش يأو ءاذه موي يأ ,سانلا اهيأ اي» :لاق مث . هلوح نمم اًدحأ هب

 .هوحن ركذف

 .ةرارز نع «يلهابلا نيصح نب لهس هاورو

 نب ةبقع انث « "'مصاع يبأ نبا انث « "”[دمحم نب هللا دبع] ركب وبأ هانثدح -.

 ينثدح .يلهابلا نيصح نب لهس ينثدح «يمرضحلا قاحسإ نب بوقعي انث ءمركم

 حسمف ُهليَع هللا يبن ىوهأف ©" (*'هلثم هلي يبنلا ىتأ هنأ : يمهسلا ثراحلا نع «ةرارز

 . كله ىتح ههجو ىلع ةرضن تلاز امف .ههجو

 نفي

 07 حانشللا ل لا 4 .(5 8 ١
 يعازخلا رارض يبأ نبا :ليقو .رارض نب ثراحلا 3]

 . نييزاجحلا يف هدادع «كلام ابأ ىنكي ح

 هللا دبع انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « ""”رفعج وبأ دمحم نب دمحم انثدحو

 «ةديلخ ينب نذؤم رانيد نب ىسيع انث «قباس نب دمحم انثدح :لاق دايز يبأ نب مكحلا نبا

 /1] هني هللا لوسر ىلع َتْمدَق :لوقي ””يعازخلا رارض نب ثراحلا عمس هنأ : يبأ ينثدح

 تررقأف «ةاكزلا ىلإ يناعدو ؛هب تررقأو ءهيف تلخدف «مالسإلا ىلإ يناعدف ,[أ 8

 نمف «ةاكزلا ءادأو «مالسإلا ىلإ مهوعدأف «يموق ىلإ عجرأ هللا لوسر اي :تلقو .اهب

 .(ه)و (ش) نم طقس[ 1]نيبام )١(

 . ركب وبأ» : هتينك اهيف ركذي ملو .(ه)و (ش) نم ةدايزلا (؟)

 . كاحضلا نب ورمع نب دمحأ (ش) يف (9)

 .هوحن ركذف :(ه)و (ش) يف 2

 .«ىوهأف دازو» :(ه) يفو . ىوهأف دازف :(ش) يف 0(

 .(581 /1) ةباصإلا «("949 )١/ دسألا «(" 81/ )١/ باعيتسالا )١(

 . (ه)و (ش) نم طقس (رفعج وبأ)» )372

 .(ه) نم طقس «يعازخلا» (8)



 ام كيتأيل ءاذكو اذك نابإل هلوسر يلإ هللا لوسر لسريف «هتاكز تعمج يل باجتسا
 دارأ يذلا ”نابإلا غلبو ءهل باجتسا نمم ةاكزلا ثراحلا عمج املف «ةاكزلا نم تعمج

 ثدح دق هنأ ثراحلا نظف ؛هنأ ملف «لوسرلا هيلع سبتحا ؛هيلإ ثعب نأ هلي هللا لوسر
 ناك هيي هللا لوسر نإ : مهل لاقف .هموق "”تاورسب ىعدف «هلوسرو هللا نم ةطخس هيف

 هلع للا لوسر نم سيلو «ةاكزلا نم يدنع ناك ام ضبقيل هلوسر ىلإ لسري اًنقو يل تقو
 هلع هللا لوسر "”يتأنف اوقلطناف ءتناك ةطخس نم الإ هلوسر سبح ىرأ الو ءفلخلا

 نم عمج امم هدنع ناك ام ضبقيل «ثراحلا ىلإ ةبقع نب ديلولا هّليَي هللا لوسر ثعبو
 . لي هللا لوسر ىتأف عجرف «قرف قيرطلا ضعب غلب ىتح ءديلولا راس نأ املف «ةاكزلا
 ثعتبلا هيلي هللا لوسر برضف ؛« «يلتق دارأو «ةاكزلا ينعنم ثراحلا نإ هللا لوسر اي : لاقف

 مهيقل ةنيدملا نم لضفو .ثعبلا لبقتسا ذإ «هباحصأب ثراحلا لبقأف «ثراحلا ىلإ .
 كيلإ :اولاق ؟متثعب نم ىلإ : مهل لاق . مهيشغ املف «ثراحلا اذه :اولاقف . *”ثراحلا

 هتعنم كنأ معزف «ةبقع نب ديلولا كيلإ ثعب ناك هِي هللا لوسر نإ :اولاق ؟ملو :لاق
 «يناتأ الو .2"'[ةتب] هتيأر ام «قحلاب '*”ادمحم ثعب يذلاو ال :لاق .هلتق تدرأو «ةاكزلا

 : لاق .«يلوسر لتق تدرأو ؛ةاكزلا تعنم» :لاق هيَ هللا لوسر ىلع ثراحلا لخد املف
 لوسر يلع سبتحا نيح الإ "”تلبقأ امو «يناتأ الو «هتيأر ام «قحلاب كثعب يذلاو ال

 اهُيأ اي : تارجحلا تلزنف هللا نم ةطخس تناك نوكي نأ تبسح هل "هللا لوسر
 مدع ام ىلع اوُحبصعف ةلاهجب موق اوبس صم نأ وُ نب قساق مُكءاج نإ اونمآ نسي
 .[: تارجحلا] 4 ميكح يلع ُهّللاو ةمعنو هللا نم الضف )» : هلوق ىلإ 4 نيمدان

 د

 .نايألا غلبو :(ش) يف )١(
 . تاورس ىعدف :(ه) يف (؟)

 .يتأنلف :(ش) يف (6)
 .«بولجلا» ىلإ (لصألا) يف تفحصت (54)
 .أطخ وهو مضلاب «دمحم» : لصألا يف (5)
 .(ه)و (ش)نم ةدايز (9)

 . ؛هّللَي يبنلا لوسر» :(ه) يف () .تلبقأ الو :«شا) يف 0



 "”يمورخما ةعيبر يبأ نب ثراحلا[[54]

 مهولا بسنو نيرخأتملا ضعب هركذ «فالتخا هدنس يف « هّنيَع يبنلا هنم فلستسا

 ليعامسإ نع «نايفس نع « يمرجلا مساقلا نع «يلصوملا شادخ يبأ نب هللا دبع ىلإ هيف

 «ةصييقو «كرابملا نبا هاور ام باوصلاو «ةعيبر يبأ نب ثراحلا نع ؛هيبأ نع «ميهاربإ نب

 .هدج نع «هيبأ نع ؛ةعيبر يبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ نع «يروثلا باحصأو

 نع «نايفس انث «ةصيبق انث ءهرمع نب صفح انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح

 .ثيدحلا . هنم فلستسا ُهّلبَع يبنلا نأ : هذج نع «هيبأ نع « ليعامسإ نب ميهاربإ

 - .٠ .٠ ع ره ١

 نب ميهاريإ نع «نيرخا يف كيدف يبأ نباو «رمع نب رشبو «عيكو هاورو

 . شحاف مهو ثيدحلا اذه يف ثراحلا "”هركذو «هذج نع «هيبأ نع « ليعامسإ

 انث ءمصاع "'يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع : كيدف يبأ نبا ثيدحب هانثدح 7١7

 ءامهيبأ نع « ميهاربإ انبا :ليعامسإو «ىسوم انث «كيدف يبأ نبا انث ءديمح نب بوقعي

 هنم فلستسا ةكم '؟”نم مدق امل[ب ١١4/ /1] هَ يبنلا نأ : ةعيبر ىبأ نب هللا دبع نع

 ءافولا فلسلا ءازج امنإ» :لاقو . ””هيلإ كلذ در عجر املف ءاحالس هنم راعتساو اًفلس

 . «افلأ نيثالث» : هثيدح ىف ىسوم لاقو .«دمحلاو

 ("'ىفقنلا سوأ نب ثراحلا ]56٠([

 يفقثلا سوأ نب هللا دبع نب ثراحلا :ليقو

 . حراككب نب لهس انث ءملسم وبأ انث « "7[يباطخلا] قوراف انثدح 4 ١

 .(111/ /؟) ديناسملا عماج «(1178 )١/ ةباصإلا 20791 /١1)دسألا )١(

 .ثراحلا ركذو :(ه)و (ش) يف (5)

 .«ةكم مدق اللا :(ه)و (ش) يف (8)
 . لصألا يف تسيل (ه)و (ش) نم ةدايز (0) . «كيلإ» ىلإ لصألا يف تفحصت (0)

 .(10/5 )١/ ةياصإلا «(7379 /١)دسألا «(08”7 )١/ باعيتسالا (1)



 ىيحي انث «يعداولا نيصح وبأ انث , '"!”[يسمحألا] ورمع نب دمحم نب رفعج انثدحو

 .ح ينامحلا

 انث : ©اولاق ديعس نب ةبيتق انث ءنايفس نب نسحلا انث ,.نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 سوأ نب هللا دبع نب ثراحلا نع نمحرلا دبع نب ديلولا نع ءاطع نب ىلعي نع ةناوع وبأ
 نكيل :لاقف « ضيحت مث تيبلاب فوطت ةأرملا نع هتلأسف باطخلا نب رمع تيتأ :لاق يفقثلا

 نع َتْبرأ :رمع لاقف هلل هللا لوسر يناتفأ اذكه :ثراحلا لاقف «تيبلاب اهدهع رخآ

 " .قوراف ظفل «فلاخأ اميك هلك هللا لوسر هنع تلأّس دق «ءيش نع تلأس كيدي

 .«كل مأ ال» : ةبيتق لاقو . «كادي تبرت» : ينامحلا لاقو

 انث ءديمحلا دبع نب ىيحي انث ,نيصح وبأ انث «ورمع نب دمحم نب رفعج انثدح 0 5١

 انث . "”ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 . ح يبنجلا كلام وبأ انث «باجنم

 , 9 وسوم نب نابح انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 نع يفئاطلا ””ةريغملا نب كلملا دبع نع ةأطرأ نب جاجحلا انث :اولاق كرابملا نب هللا دبع انث

 :لاق سوأ نسب هللا دبع نب ثراحلا نع سوأ نب ورمع نع يلامليبلا نب نمحرلا دبع
 رمع هل لاقف «تيبلاب هدهع رخآ نكيلف رمتعا وأ جح نم" : لوقي هلي هللا لوسر تعمس

 . ينربخت ملو اذه لوقي هَ هللا لوسر تعمس كيدي نيب نم ترّرخ

 . هلثم جاجح نع يبراحملاو «ميلس نب ميحرلا دبعو «ماوعلا نب دابع هاور

 . لصألا يف تسيل (ه)و (ش) نم ةدايز (0)
 .(ه)و (ش) يف تسيل (ديعس نب) (0)

 . (ه)و (ش) ىف تسيل (ىسوم نب) (4)
 . «ةريغملا دبع" : لصألا يف تفحصت )0(



 . كلملا دبع نع دايز يبأ نب ديزي نع ناميلس نب ميحرلا دبع هاورو

 «يدع نب فسوي انث «رهاطلا يبأ نب ورمع انث '!”[دمحأ نب] ناميلس هانثدح -7 8

 نع يفئاطلا ةريغملا نب كلملا دبع نع دايز يبأ نب ديزي نع «ناميلس نب ميحرلا دبع انث

 .''"'هلثم هلع يبنلا نع "”[سوأ نبا نع] سوأ نب ورمع نع ينامليبلا "”[نب] نمحرلا دبع

 (”شيقأ نب ثراحلا[501]

 نييرصبلا يف دعُي يلكعلا شيقو : ليقو

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب "دمحم انثدح - 17

 ..ح باهش وبأ انث «حلاص نب ديمحلا دبع

 انث ءديعس نب ديوس انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثدحو

 . حرهسم نب يلع

 ديزي انث «لاهنملا دمحم انثدحو «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 «ةليل تاذ ةدرب يبأ دنع انك :لاق سيق نب هللا دبع انث دنه يبأ نب دواد انث :اولاق عيرز نبا

 ةثلت هللا لوسر نأ ذئتليل ثراحلا ثدحف «شيقأ نب ثراحلا :هل لاقي لجر انيلع لخدف

 :اولاق .«ةنجلا هللا امهلخدأ الإ طارفأ ةعبرأ امهل تومي نْيَمِلسُم نم ام» :لاق

 لجرلا نإو ,نانثاو» :لاق ؟نانئاو هللا لوسر اي :اولاق «ةثالثو» :لاق «ةثالثو هللا لوسراي

 ىتح '"رانلا مظعيل يتمأ نم لجرلا نإو ءرضم نم رثكأ يف عفشيف ةنجلا لخديل يتمأ نم

 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا )١(
 .(ه) نم طقس[ 1نيبام (؟)
 .(ه) نم طقس (9)
 . (ش) يف سيل «هلثم» (4)
 .(7177 )١/ ةباصإلا «(8الا/ )١/ دسألا 2(" 407 )١/ باعيتسالا (0)

 . «راتلل» : (ه) يف 2372 . دمحأ نب دمحم يلع وبأ :(ش) يف 000



 . ""'هلثم ديزيو رهسم نباو باهش يبأ ظفل .«اهاياوز دحأ نوكي

 . "”"[دنه يبأ نب] دواد نع ةبعش هاورو *

 ]١/ رذنملا انث «ناميلس نب دمحم نب دمحم انث «ديمح نب دمحم هانثدح 4

 نع سيق نب هللا دبع نع دنه يبأ نب دواد نع ةبعش انثدح يبأ ينثدح ديلولا نبا[

 نوكي ىتح رانلل مظعيل يتمأ نم لجرلا نإ) :لاق هلي هللا لوسر نع شيقأ نب ثراحلا

 .(رضم نم رثكأ يف عفشيف ةئنجلا لخديل يتمأ نم لجرلا نإو ءاهاياوز دحأ

 نب رفعجو ديعس نب ثراولا دبعو ةملس نب دامح :دواد نع ثيدحلا اذه ىورو #

 نب يلعو «ديمح نب ةديبعو ةمقلع نب ةملسمو يدع يبأ نباو لضفملا نب رشبو ناميلس

 , "”ةلوطمو ًارصتخم «نيرخآو «ناميلس نب ميحرلا دبعو «ةيواعم وبأو « مصاع

 06 ه5 <

 (9ىلْهَذلا يركبلا ناسح نب ثراحلا [56؟]

 . اهيف هدادعو «ةفوكلا نكس «ثريوح :ليقو

 | 6) هقش هب
 قيفس .هنع ىور

3 4 

 . برح نب كامسو «لئاو وب

 «ملسم نب نافع انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح - 8

 يبأ نع ةلدهب نب مصاع انث ئراقلا رذنملا وبأ مالس انث :الاق يمرضحلا دلخم نب دمحمو

 :تلاقف « ميت ينب يف اهب عطقنم «ةذبرلاب زوجعب تررم : لاق ناسح نب ثراحلا نع لتاو

 .ءاوس مهظفل :(ه)و (ش) يف )١(
 .(ه) نم ةدايز [ ]نيبام (؟)
 : يلي ام (ش) طوطخملا شماه يفو ريخأتو ميدقت (ه)و (ش)يف (؟)

 . اًمئاد هلل دمحلاو «يطابألا أزج امك رشع عباسلا ءزجلا رخآ

 )5( باعيتسالا )١/  2070٠ةباصإلا )١/ ء(71// الأسد)١/ 3190/7( .

 .(ه)و (ش) يف سيل «قيقش» (0)



 +. ةةدفطل ةباحصلا ةفرعم

 «ةجاح هيلإ يل نإف ءمكعم ينولمحاف : تلاق هَ هللا لوسر ديرن :انلق «نوديرت نيأ

 ©”دلقتم لالبو «قفخت ءادوس ةيار اذإو «سانلاب صاغ دجسملاو دجسملا تلخدف :لاق

 هلع هللا لوسر لخد املف ءدجسملا يف تدعقف لَم هللا لوسر يدي نيب مئاق فيسلا

 معن :تلق «؟ءيش ميمت '"*[ ينب] نيبو مكنيب ناك له» :لاقف «تلخدف يل نذأ

 ءاهب عطقنم ةذبّرلاب] مهنم زوجع ىلع تررم دقو «مهيلع ةربدلا انل تناكف هللا لوسر اي

 اهل نذأف :لاق «بابلاب كلت يه اهو "”[اهتلمحف .ةجاح هَ يبنلا ىلإ يل نإ :تلاقف

 ءانهدلا لعجت نأ تيأرأ هللا لوسر اي :تلق «تدعق املف ,تلخدف «[هلكَو هللا لوسر]

 ءزوجعلا تزفوتساف :لاق «ةرم انل تناك دق اهنإف «لعفاف «ميمت ينب نيبو اننيب اًزاجح

 امك هللاو انإ هللا لوسر اي :تلق :لاق ءكرضم ؟”رطضت نيأ :تلاقو «ةيمحلا اهتذخأو

 هللاب ذوعأ ءامصخ يل ”ةنئاك اهنأ رعشأ الو هذه تلمح ءاّفتح تلمح ركب :لوألا لاق

 :لاق « "”«داع دفاو امو» : هِيَع هللا لوسر لاق ء«داع دفاوك نوكأ نأ هللا لوسريو

 . ثيدحلا ... ىنمعطتسيل هيإا١ : هلع هللا لوسر لاقف :لاق .تطقس ريبخلا ىلع :تلق

 ؟لوألا لاق امو :لاق «لوألا لاق امك نوكأ نأ هللاب ذوعأ : هثيدح يف نافع لاقو

 اًذداع نإ :لاقف .«ثيدحلا . . .همعطتسيل هيه» :لاقف «تطقس ريبخلا ىلع :لاق

 هينغتو رمخلا هيقسي اًرهش ركب نب ةيواعم ىلع لزنف اليق مهدفاو اوُثعَبَف ءاوطحق

 كنإ مهللا :لاقف «ةرهم لابج ىتح ىضم مث :لاق نيتنيقلا ينعي : مالس لاق .ناتدارجلا

 هعم ّقساو «هيقسم تنأ ام كدبع قساف «هيوادأف ضيرملالو هيدافأف ريسأل تآ مل ينأ ملعت

 ,'دوس تاباحس هب ترمف :لاق «هدنع اهبرش يتلا رمخلا هل ركشي ارهش ركب نب ةيواعم

 )١( .دلقم :(ه) يف 0

 .(ه)و (ش) نم ةدايز (0)

 .(ش) يف سيل [ ]نيبام ()

 .رطضي :(ه) يف (5)

 . يل تناك :(ش) يف (0)

 .؟هلوسربوا :(ه) يف (5)

 .ءادوس (ه) يف (8) . داع دفاو امو تلق : هلوق (ش) يف رركت (0)



 اهذخ نأ اهنم يدونف :لاق «ءادوس ةباحسل '''هذه نإ :لاقف .باحسلا ريخت نأ اهنم يدونف

 مل هنأ ينغلبف هللا لوسر اي :تلق [ب ]١/ 17١/ :لاق ءادحأ داع نم عدتال ءاددمر ادامر

 .انغلب كلذكو :لئاو وبأ لاق «تاخلا يف ىري ام ردقك الإ حيرلا نم مهيلع لسري

 . هلثم نافع نع اًعيمج ةبيش يبأ نب ركب وبأو «لبنح نب دمحأ هاور *

 انثز «يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح

 «نافع انث ؟؟”الاق ”ءركب وبأ انث ,نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 .داع دفاوك نكت ال :لاق , ”مهل اًدفاو اوثعب اذإ لجرلاو ””ةأرملا تناكف :لاق

 : "”[يرصبلا يوحنلا] رذنملا يبأ "”[ميلس نب] مالس نع بابحلا نب ديز هاورو *

 انك «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحل-ا نب دمحأ نب دمحم هانثدح 0١

 انث ءيرصبلا رذنملا وبأ يوحنلا ميلس نب مالس انث « بابحلا نب ديز انث «ثراحلا نب باجنم

 .هلوطب ثيدحلا . . . يركبلا ثراحلا نع لئاو يبأ نع مصاع

 . ارصتخم لئاو يبأ نع مصاع نع ةنييع نب نايفس هاورو #

 نب ميهاربإ انث «يناهبصألا دشار نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس هانثدح 5

 ناسح نب "”ثراحلا نع لئاو يبأ نع مصاع نع ةنييع نب نايفس انث «ءيرهوجلا ديعس
 ةزوكرم دوس تايارو «فيسلا دلقتم لالبو بطخي هلع يبنلا تيأرف ةنيدملا تمدق :لاق

 . (*![صاعلا نب ورمع هّنيَع يبنلا ثعب]

 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو ءاذه : لصألا يف )١(

 .(ه)و (ش) نم طقاس[ 1نيبام (5)

 1 .(ه)و (ش) نم ةدايز (4)
 . «ةءارملا» : (ه) يف تفحصت (5)

 . مهدفاو :(ش) يف (5)

 .(ه)و (ش) يف سيل[ ]نيبام (8) .«نسحلا» لصألا يف (0)



 اهل ةباحصلا ةفرعم

 ركل

 يبأ نود نم ناسح نب ثراحلا نع مصاع نع شايع نب ركب يبأ نع سانلا هاورو *
 .*'”لئاو 20١ ع

 انث ءيضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انث ناسيك نب دمحم نب نسحلا هانثدح أ 509

 .ح يبأ ينثدح :لاق يومألا ديعس نب ىيحي '"”نب ديعس

 .ح يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدحو

 . ح ينامحلا ىبحي انث «نيصح وبأ انث , "”[ورمع نب] دمحم نب رفعج انثدحو

 . ح حلاص نب ديمحلا دبع انث «تاتقلا رفعج نب نيسحلا انث «يحلطلا ركب وبأ انثدحو

 ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث .نايفس نب نسحلا انث « "”[نادمح نب] ورمع وبأ انثدحو

 : لاق يركبلا ناسح نب ثراحلا نع دوجنلا يبأ نب مصاع انث «شايع نب ركب وبأ انث :اولاق

 : هلع هللا لوسر يدي نيب فيسلا دلقتم لالبو «ربنملا ىلع هلي هللا لوسر اذإف «ةنيدملا انمدق

 .ةازغ نم مدق صاعلا نب ورمع :اولاقف ؟تايارلا هذهام :'*”تلقف ءدوس تاياراذإو

 نب ثراجلا تعمس :لاق .برح نب كامس نع ىلهذلا رهزألا نب ةسينع هاورو *#

 1 ْ . "”يركبلا ناسح

 زيزعلا دبع انث ,حاضولا نب دمحأ نب دمحم انث «يحلطلا ركب وبأ هانثدح ب 01

 رهزألا نب ةسينع نع ةبيط يبأ نب دمحأ انث «يناجرجلا ثراحلا نب دمحأ انث «بينم نبا

 اننيب ناك امل :لوقي يركبلا ناّسح نب ثراحلا تعمس :لاق «برح نب كاّمس نع يلْهُذلا

 وهو ربثملا ىلع '*”وهو هتيفاوو « هلي هللا لوسر ىلإ تدفو ناك ام ميمت ينب نم انناوخإ نيبو

 نوكأ نأ هللاب ذوعأ هللا لوسر اي :تلقف ««لئاو نب ركب ىلإ اًشيج اوزهج» :لوقي
 . "”[رذنملا يبأ] مالس ثيدح وحن هلوطب ثيدحلا '''[ركذو] داع دفاوك

 ني يي

 )١( انه اهل ىنعم الو ليوحتلا ةمالع (ح) لصألا يف داز .
 . (ه)و (ش) نم تيثأ امو «نيع» لصألا ىف (؟)

 .(ه)و (ش) ىف تسيل ةدايزلا ()
 .تلق :(ه) يف (5)
 .(ه) نم طقس (5)
 .(ه) «.(ش) نم طقس[ 1]نيبام (0) .(ه) «(ش) نم ةدايزلا (5)



 "سيق دبع نبا : ليقو , سيق يق نب ثراحلا [50]

 نب دمحم الاق «ةشبحلا ''”يرجاهم نم رهف نب ثراحلا ينب نم «ةيمأ نب رماع نبا

 . قاحسإ

 دومحم نب دمحأ انث « يزورملا ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح .4

 ول كالسابق حراما ٠ دعس نب ميجاربإ اج ؛بويأ نبا

 . رهف نب ثراحلا نب“ ابر نب ةيمأ نب رماع نب طيقل نب سبق دبع نب" !تراحلا

 ني حي

 2( 1 0 .٠ .٠

 بعك نب رماع نب رخص نب دلاخ نب ثراحخلا [5 65 ]

 «يرجاهم ؛ «يميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب ب دمحم دج ةرم نب ميت نب دعس نبا 0

 «ىسوم ةشبحلا ضرأب هل تدلوف «ةطير هتأرما عم ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاهم '*”لوأ

 .ةمطافو للابيزو .ةشئاعو

 نب دمحأ انثدح «ناميلس نب ىيحي نب دمحم انث .نسحلا نب بيبح انثدح أ 60

 ضرأ ىلإ "”[ رجاه] نممو : لاق «قاحسإ نبا انث دعس نب ميهأربإ انث «بويأ نب دمحم

 . . 00 55 5 ْن . همم
 رماع نب رخص نب دلاخ نب ثراحلا : ةرم نب ميت ينب نم رفعج عم نيملسملا نم ةشبحلا

 نب رماع نب ةلبج نب ثراحلا تنب ةطّير هتأرما هعم ''[ةرم نب] ميت نب دعس نب بعك نبا

 « بنيزو .ةشئاعو «ثراحلا نب ىسوم ةشبحلا ضرأب هل تدلو « ميت نب دعس نب بعك

 مهس نب يدع نب سيق نب ثراحلا وهو .ةباصإلا 1 ؛ /1) دسألا فضلي )١/ باعيتسالا )00

 . .ةرجاهم: .(ه)و (ش) يف قفز

 .(ه)و (ش) نم يهو «لصألا يف تسيل ةدايز ( . ثراحلا نب : لصألا يف 2م

 . «ثراحلا نبا» :(ش) يف (4) .«برظلا» :(ه)و (ش) يف (4)

 .يميتلا وهو 05177 )١/ ةباصإلا 08 /١١دسألا )١/ 80١"(, باعيتسالا (5)

 . «ىرجاهم ىلوأ» :(ش) يفو (رجاه يلوأ» :(ه) يف )6(

 .(ش)نم ةدايزلا (9) .«بنيزو»:(ه) يفو (1)



 '""”يشرقلا دلاخ نب ثراحلا 5 6]

 .هئوضو نع ربخأف هلي لوسرلا عم رفاس ن
 نأ ثعشألا نب ىسوم نع «يرزتعلا ''”نمحرلا دبع نع ميشه دنع هثيدح ب 6

 هئوضوب ىتأف "”[لاق] رفس يف هلع يبنلا عم ناك دلاخ نب ثراحلا هل لاقي شيرق نم ًالجر

 .ًاضوتف

 ني مني

 'يملّسسلا روعألا وبأ سبع نب ملاظ نب ثراحلا 3]

 . مزاح يبأ نب سيق هنع ىور «همسا يف فلتخم 0

 : ”[لاق] '”[لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث «ءكلام نب ركب وبأ انثدح -.7

 ةيمست يف قاحسإ نبا نع هيبأ نع دعس نب ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرُق :لاق يبأ ينثدح
 مارح نب سبع نب ملاظ نب ثراحلا "”روعألا وبأ : جرزخملا نم راصنألا نم اردب دهش نم

 . بدنج نبأ

 2و

 ينّهجلا لاقيو يلَجَبلا هللا دبع نب ثراحلا [5817]
 . 9[اًظوفحم ناك نإ] ةفوكلا لهأ يف دعي ص

 ملو «يميتلا رخص نب دلاخ نب ثراحلا وه اذه نوكي نأ برقأ ام :ريثألا نبا لاق 785 /١)دسألا )١(
 . (؟17ا/ )١/ ةباصإلا . ىفوتسم ركذ مدقت دقو . ملعأ هللاو . انهاه هبسني

 .«ميحرلا دبع» : لصألا يفو ء«(ه)و (ش) يفاذك (؟)
 . (ه)و (ش) نم ةدايز ()

 )8( الأسبد)١/  2501ةباصإلا )١/ 95841(.
 .يملسلا روعألا وبأ :(ش) يف 60 ' .(ش) نم طقس (5)

 )١( .(ه)و (ش) يف تسيل ١ )8( /1)دسألا 40٠( الإصابة)١/ 585(« تاقثلا )4/ 1١(.
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 «يزورسملا هللا دبع نب دمحم انث «يراّيسلا مساقلا نب مساقلا نع هانثدح] 7١17

 دلاخ نب دبعم نع عيفر نب ديز نع «يبيصنلا ورمع نب دامح انث ءرجح نب يلع ''”[انث

 فلأ نيرشعب ينهجلا هللا دبع نب ثراحلا ىلإ سيق نب كاحضلا ينثعب :لاق . ينهجلا

 نمو :لاق .هذهب نعتساف «كيلع قفنن نأ انرمأ نينمؤملا ريمأ نإ :هل لق :لاقو .مهرد

 لاق يتلا ةملكلا نع كلأسأ نأ ينرمأو : تلق . رميوع نب هللا دبع نب دبعم انأ :لاق ؟تنأ

 مل تومي "'هنأ نقوأ ولو نميلا ىلإ هلع هللا لوسر ينثعب معن :لاقف «نميلاب ربل كل

 . تام دق دمحم نإ :لاقف ربحلا يناتأف :لاق «هقرافأ

 الإ سبلأ ملف :لاق «هتلتاقل اًحالس يدنع نأ ولف مويلا :لاق ؟ىتم :تلق :"”[لاق]

 نم هتفيلخ سانلا عيابف ءيَفوُت دق هّللَع هللا لوسر نأ ركب يبأ نم تآ يناتأ ىتح اريسي

 ملع هدنع نوكي نأ قيلخ هموي نم اذهب ينربخأ ًالجر نإ :تلقف «كلبق نم عيابف «هدعب
 تنك ام :لاقف ءاّقح ناك هب ينتربخأ يذلا نإ :تلقف هيلإ تلسرأف [ب 3 ١7١/

 «مويلا اذه يف تومي هنأ لوألا باتكلا يف هنإ :لاق ؟كلذ تملع نيأ نم :تلق !كبذكأل

 .ةنس نيثالثو سمخ ىلإ مهاحّر ريدتسي :لاق ؟هدعب نوكي فيكو :تلق

 . '*”[ورمع نب دامح نع «يدقاولا دعس نب دمحمو ءرجح نب يلع هاور] #

 دم د

 يميمتلا ملسم نب ثراحلا ] 

 . ملسم ابأ : ىنكي «هثيدح يف فلتخا

 نب ماشه انث ءنايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح

 ينثدح «ينانكلا ناسح نب نمحرلا دبع تعمس :لاق '”[ملسم نب ديلولا] انث «رامع

 يفو .«خلإ . . . رجح نب يلع دنع هثيدح# :(ه) يفف (ه)و (ش) يف سيل[ ]نيبام )١(

 .2.. .رجح نب يلع نع تثدحلاا :(ش)

 .(599 )١/ ةباصإلا )١/ 08"(, الأسد)١/ 8١6(« باعيتسالا (080 .نأ :(ه)و (ش) يف (6)

 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو ««ملسملا» : لصألا يف (7) . (ه) يف حضتت مل (9)

 . هلثم دامح نع يدقاولا دعس نب دمحم هاور» :(ه)و (ش) يف (4)



 .ةيرس يف مهلسرأ هك لا لوسرذأ : هثدح هابأ نأ يميمتلا ملسم نب ثراحلا نب ملسم

 . يباحصأ تقبسف «يسرف تئثحتسا .راغملا انغلب املف “'”[لاق]

 ءاهولاقف ءاوزرحت هللا الإ هلإ ال :اولوق : مهل تلقف «نينرلاب يحلا انلبقتساو :لاق

 املف :لاق ءانيديأ ىف تدرب نأ دعب ةمينغلا انتمرح :اولاقو «ينومالف ىباحصأ ءاجو

 دق هللا نإ امأ» :لاقو ,تعنص ام نّسحف «ىناعدف هلي هللا لوسرل كلذ اوركذ ءاَنْلَمَق

 :لاق «كلذ تيسن '"”اذإف : نمحرلا دبع لاق ««اذكو اذك مهنم ناسنإ لك نم كل بتك

 ةمئأ نم يدعب نوكي نم كب يصوأو اًباتك كل بتكأس ينإ امأ» : هيي هللا لوسر لاق مث

 نأ لبق لقف ةادغلا تيلص اذإ» : يل لاقو :لاق «يلإ هعفدو هيلع متخو «لعفف «نيملسملا

 هللا بتك كلذ كموي نم تم نإ كنإف ,تارم عبس رادلا نم ينرجأ مهللا : اًدحأ ملكت

 نم ينرجأ مهللا : دحأ ملكت نأ لبق لقف ,برغملا تيلص اذإو .رانلا نم "”اًراوج كل

 ظ . رانلا نم "”اًراوج 7[ كل] هللا بتك ,كتليل نم تم نإ كنإف ,.تارم عبس رانلا

 رمأو ..أرقف هضفف «باتكلاب ركب ابأ تيتأ «هلوسر '”ىلاعت هللا ضبق املف ''”[لاق]

 كلذ لثم لعفف نامثع هب ت تيتأ مث «كلذ لثم لعفف رمع هب تيتأ مث هيلع متخو يل

 ىتح اندنع باتكلا ناكف «نامثع ةفالخ يف ثراحلا يفوتف :ثراح نب ملسم لاق

 نب ثراحلا نب ملسم ''”ىلإ صخش *أ نأ انلبق لماع ىلإ بتكف «زيزعلا دبع نب رمع يلو

 رمأو .مأرقف هيلإ هب تصخشف :لاق «هيبأل هبتك يذلا هِْيَي هللا لوسر باتكب يميمتلا ملسم

 نع] "”[كوبأ] هب كثدح امب ينثدحتل الإ كيلإ ثعبأ مل ينإ امأ :لاق مث «هيلع متخو « يل

 .ههجو ىلع ثيدحلاب ”هتثدحف :لاق . "'7[هليَي هللا لوسر

 .(ش) يف تسيل )١(
 .انأف :(ش) يف (9)
 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو «يازلاب «ًزاوج» : لصألا يف (*)

 .هل :(ش) يفو ءلصألا يفاذك (5)
 .«لجو زع» :(ه)و (ش) يف (5)
 .(يل) :(ش) يف ()

 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو «هثدحف : لصألا يف (4)



 . ارصتخم ديلولا نع هبر دبع نب ديزي نع لبنح نب دمحأ هاور

 نبا ديلولا انث «يطوحلا انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع هانثدح 8

 نأ هدج نع هيبأ نع ثراحلا نب ملسم نب ثراحلا نع ناسح نب نمحرلا دبع نع ملسم

 . هيلإ هعفدو هيلع متخو "'[هب ةءاصولاب] هدعب نم رمألا ةالو ىلإ اًباتك هل بتك هَ هللا لوسر

 . ملسم نب ديلولا نع رحب نب يلع نع لبنح نب دمحأ هاور *

 دع د6 د

 ثراحلا نب ةيزغ ليقو ةّيِزَع نب ثراحلا 3] 0

 .[أ/17١ ]١/ ةفيصخ نب ديزي هنع ىور «نييندملا يف دعي

 نب دمحم انث ءايركز نب"”[دمحم نب] هللا دبع انث «رصن نب دمحم انثدلح ٠٠<

 .9[] ريكب

 دمحم انث «يشكلا ملسم وبأ انث : ”![الاق] يباطخلا قورافو نسحلا نب بيبح انثدحو

 . '”[ح زيزعلا دبع نب ديوس انث :لاق] يخلبلا قاحسإ نب

 ديبع نب ريثك ينثدح «نايفس نب دامح نب دمحأ انث «يحلطلا '”[ركب وبأ] انثدحو

 ينثدح «ةورف يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ انث «زيزعلا دبع نب "ديوس انث «"””[اولاق]

 : ةكم حتف موي لوقي هلع هللا لوسر تعمس ("”[لاق] ةيزغ نب ثراحلا نع عفار نب هللا دبع

 ءاسنلا ةعتمو :مارح ءاسنلا ةعتمو .داهجلاو ةينلاو ناميإلا وه امنإ حتفلا دعب ةرجه ال»

 . ""[متأ ريثك ظفل] (مارح ءاسنلا ةعتمو :مارح

 .'"[جارسلا] قاحسإ نب ليعامسإ انث «شيبح نب "”[يلع نب دمحم] هانثدح ١

 .(ش) نم طقس[ 1نيبام )١(
 .(585 )١/ ةباصإلا )١/ 575”(« الأسد)١/ 5٠١((« باعيتسالا (؟)
 .(ه)و (ش) نم ةدايز قفرفز

 .(ه)و (ش) يف سيل[ ]نيبام (5)
 .(ه) نم طقس (0)
 . (ه)و (ش) نم تبثأ امو ءفيحصت وهو ««ديزي» : لصألا يف (7)

 .(ه)و (ش) يف سيل[ ]نيبام (0)



 مج
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 .هلثم قاحسإ انث «روباش نب بيعش نب دمحم انث «مامه وبأ انث

 . ًالوطم '”[يقشمدلا] ةزمح نب ىيحي هاورو #

 . "”[ح] رامع نب ماشه انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح 7

 انث .يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «ئرقملا دمحم نب دمحم '"![رفعج وبأ] انثدحو

 هللا دبع نع ةورف '"![يبأ] نب قاحسإ انث «ةزمح نب ىيحي انث :الاق محازم يبأ نب روصنم
 ألد : حتفلا موي لوقي هَ هللا لوسر تعمس : لاق ةيزغ نب ثراحلا نع هربخأ هنأ عفار نبا

 ءاسنلا ةعتم .مارح ءاسنلا ةعتمو ,داهجلاو ةينلاو ناميإلا وه امنإ ,حتفلا دعب ةرجه

 هديب يسفن يذلاو ةعازخ رشعم اي» :لاقف .ّدَّعلا ناك مث ؛مارح ءاسنلا ةعتم مارح

 هللا ةمرح لحتسا نم لجو زع هللا ىلع "”[ىدعأ] ادحأ ملعأ ال هنيدأل ًاليتق متلتق دقل

 يسفن يذلاو '*” :لاقف « "'[ماقف] دغلا دعب ''”ناك مث .فرصنا مث «هلتاق ريغ لتق وأ

 مل اهنم جرخأ مل ولو هللا ىلإ نادلبلا بحأو هنمأو هللا مرح ةكم نأ تملع دقل هديب

 سابعلا لاقف .«اهالخ ىلتخي الو ,اهشيشح شتحي الو اهرجش دضعي ال ,جرخأ
 لاقف « "”تيبلا روهطو «نيغاوصلل هنإف .2"'هللا لوسر اي رخذألا الإ :هنع هللا يضر

 . «دشنمل الإ اهتطقل لت الو ءاهديص رفني ال ءرخذإلا الإ» : هي هللا لوسر

00 2 0 52 
1 33 

 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا )١(

 .(ه)و (ش) يف تسيل (؟)
 .(ش) يف تسيل ()
 .2. .ناكمب» :(ش) يف (:)

 . ةملك ردق ضايب مث «رشعم ايا : اهلبق داز (ش) يف (5)
 . ميدقتب «رخذإلا الإ هللا لوسر اي»: (ه)و (ش) يف (1)

 . تويبلا :(ه)و (سش) يف (0)



 (200غ00
 تر زام ينب نم راجنلا ينب نم ةعصعص نب زهس ثراحلا[5]

 «قاحسإ نب "”[دمحم] هلاق «ةياور هل فرعي ال .فئاطلا موي دهشتسا «راجنلا نبا

 . ةعصعص نب لهس نب باّبُحلا وه امنإ“”[و] «فحصو هيف مهوف نيرخأتملا ضعب هركذ

 رفعج وبأ انث «ىنارحلا بيعش وبأ انث .نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدح ٠١

 نم دهشتسا نم ةيمست ىف ”[لاق هنأ] قاحسإ نب دمحم نع ةملس نب دمحم انث «ىليفنلا

 . ةعصعص نب لهس نب بابحلا راجنلا نب نزام ينب نم راصنألا نم فئاطلا موي نيملسملا

 دع

 ”يمهسلا يشرقلا ثراحلا نب ثراحلا 3

 .ةياور هل فرعي ال «'"”نيدانجأب لتق د

 « ””[ينارحلا دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث « ”[دمحأ نب] ناميلس انثئدخ -84

 نم نيدانجأ موي] لتق نم ةيمست يف ةورع نع دوسألا يب بأ نع ةعيهل نبا انث «يبأ ينثدح
 . سيق نب ثراحلا نب ثراحلا : مهس ينب نم مث شيرق نم مث [ب ١77/ /112”[نيملسملا

 ("”[رذنملا نب] ميهاربإ انث ''”[ليلخلا نب] دايز انث , "7[يباطخلا] قوراف انثدح 6

 نم نيدانجإ موي لتق نم ةيمست يف باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم نع حيلف نب دمحم انث
 . براق يبأ نب ثراحلا : مهس ينب نم نيملسملا

 رفعج وبأ انث «.ىنارحلا بيعش وبأ انث . "7[نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدح 5-71

 نيملسملا نم دهشتسا نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع ةملس نب دمحم انث .يليفنلا

 . ثراحلا نب ثراحلا : مهس ينب نم نيدانجأب

 دج دع د

 .راجنلا نب نزام ينب نم :(ه)و (ش) يف )١(
 )١/ 58٠(. ةباصإلا 07945 /١)دسألا .(7515 )١/ باعيتسالا (؟)

 .«نيدانجأ موي لتق» :(ه) يف (0) . (ش) نم ةدايزلا (*)
 . (ش) يف تسيل 63 .(ه)و (ش) نم ةدايز )2(

 . ريخأتو ميدقتب «نيدانجأ موي نيملسملا نم» :(ه)و (ش) يف (9) .(ه)و (ش) نم ةطقاس (5)
 )١( باعيتسالا )١/ 7 58(. الأسد)١/  784ةباصإلا )١/ 707/5(.



 «""ةيواعم نب ثراحلا [(551؟)]

 . تماصلا نب ةدابعل ثيدح يف ةباحصلا يف ركذ هل ل

 ىبحي انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «مانغ نب ديبع انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح -7

 سلج :لاق يواهرلا ”مادقم نع نسحلا نع فصلا دايز نع ليئارسإ انث ءريكب يبأ نبا
 انب ىلص موي ركذي مكيأ : ءادردلا وبأ لاقف -«ةيواعم نب ثراحلاو ءادردلا وبأو ةدابع

 هللَع هللا لوسر ىلص :لاقو ثدحف :لاق ءانأ :ةدابع لاقف ؟منغملا نم ريعب ىلإ ُهليَع هللا لوسر

 نم يل لحي ام» :لاق مث ريعبلا ربو نم ةربو لوانت فرصنا املف «منغملا نم ريعب " [ىلإ]
 .«مكيلع دودرم وهو سمخلا الإ هذه نزي ام مكمئانغ

 ةيواعم نب ثراحلا لاقف يدنكلا برك يدعم نب مادقملا نع دوسألا مالس وبأ هاور *

 نع ةنانك ينب ىلوم ديزي وبأ ناليغ ""[اضيأ] هاورو "”[ميرم يبأ نب ركب وبأ هاور] يدنكلا
 . تماصلا نب ةدابع انث : ")[لاق] ةيواعم نب ثراحلا نع مادقملا نع مالس يبأ

 ع

 ةبحص هيبألو هل يدماغلا ثراحلا نب ثراحلا [[] ((خ

 «ديبع نب حيرشو «يملسلا لاله نب يدعو «نمحرلا دبع نب ديلولا هنع ىور 0

( 
 .رماع نب ”هيلسو

 انث «رامع نب ماشه انث «يرمعملا يلع نب نسحلا انث « نسحلا نب بيبح انثدح 5

 نمحرلا دبع نب ديلولا انث «يموزخملا هللا ديبع نب ليعامسإ نب رافغلا دبع انث «ملسم نب ديلولا
 موق :لاق ؟ةعامجلا هذه ام : يبأل تلق :لاق يدماغلا ثراحلا نب ثراحلا انث «يشترجلا
 هللا ديحوت ىلإ سانلا وعدي هلي هللا لوسر اذإف انفرشتف :لاق ءمهل ئباص ىلع اوعمتجا
 نم :انلقف ءأضوتو برشف ءاهنم هلوانتف ًاليدنمو اًحدق لمحت ةأرما تلبقأف هب ناميإلاو

 . هتنبا بنيز هذه :اولاقف ؟هذه

 )١( الأسد)517 /1١(« ةباصإلا )١/ 74٠(« ننسلاو ديناسملا عماج )*/ 0778 .
 .«مادقملا» :(ه)و (ش) يف (؟)

 ) )5.(ه)و (ش) يف سيل[ ]نيبام
 .(77/6 )١/ ةباصإلا «(*”85 /١)دسألا «(759 )١/ باعيتسالا (5)
 . )7177/1١( ةباصإلا يف امل قفاوم وهو (شا)و لصألا نم هانتبثأ امو ««ناميلسو# : (ه)'يف )0(



 نب دمحأ انث « ىمرضحلا ١2)[هللا دبع نب دمحم] انث «دمحأ نب ناميلس انثدلح 84

 هادو و 0 . .٠
 نب يدع نع « يسن نب ةءابع نع ىسوم نب رمع انث « عفان نب ميهاربإ انث « يذمرتلا نسحلا

 نم هغارف دنع لوقي هلع هللا لوسر تعمس :لاق «ثراحلا نب ثراحلا نع ىملسلا لاله

 الو روفكم ريغ دمحلا كل ,تيورأو .,تيقسأو ,تمعطأ ءدمحلا كل مهللا» :هماعط

 .[ارملالال ]١11/ «انبر كنع ىنغتسم الو عدوم

 دع د

 كلام وبأ يرعشألا ثراحلا نب ثراحلا[154]

 ةعيبر دنع هثيدح «نييماشلا يف دعي «هيف فلتخم ءمصاع نب بعك :ليقو 0

 ديبع نب حيرشو ''دوسألا روطمم مالس يبأو يرعشألا منغ نب نمحرلا دبعو « يشّرُجلا

 نباو «راسي نب ءاطعو « ميرم يبأ نب ديعس نب دلاخو «ءبشوح نب رْهَشو ؛يمرضحلا

 . مهريغو «يلذهلا مسقم نب ميهاربإو «يرعشألا قناعم

 نب عيبرلا ةبوت وبأ انث «يصّيصملا ةدبع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5
 ينثدح :؟*[لاق] مالس يبأ نع '؟”[مالس نب ديز نع] مالس نب ةيواعم انث «عفان

 ايركز نب ىيحي رمأ .لجو زع هللا نإ) :لاق هيي هللا لوسر نأ يرعشألا **[ثراحلا]

 .نهب اولمعي نأ ليئارسإ ينب رمأيو .نهب لمعي تاملك سمخب مالسلا امهيلع
 ينب رمأتو نهب لمعت تاملك سمخب ترمأ كنإ : ىسيع هل لاقف ئطبي ''"'ناكو

 لاق ,نهب مهرمآف موقأ نأ امإو ,نهب مهرمأت '*”[نأ] امإف ,نهب اولمعي نأ ليئارسإ
 يف ليئارسإ ينب عمجف .يب فسخي وأ بذعأ نأ تفخ نهب ينتقبس نإ كنإ : ىيحي

 : "”(سانلا ظعوف] تافرشلا ىلع سانلا سلج ىتحو دجسملا ًالتما ىتح ,.سدقملا تيب

 .(ش) يف تسيل )١(
 .(؟17/0 )١/ ةباصإلا 785 /١)دسألا ((759 )١/ باعيتسالا (؟)
 .ريخأتو ميدقتب «دوسألا مالس يبأ روطمتوا :(ه)و (ش) يف (')

 .(ه)و (ش) نم طقس (5)
 . (ه)و (ش) نم تبثأ امو ءلصألا نم تطقس (60)

 .ناكف :(ه) يف (1)
 . لصألا يف ترركت (0)



 .نهب اولمعت نأ مكرمآو نهب لمعأ نأ تاملك سمخب ينرمأ لجو زع- هللا نإ : لاق مث

 دبع '”ىرتشا لجر لثمك هلثم اًئيش هللاب كرشأ نم نإف ءائيش هللاب اوكرشت ال نأ نهلوأ

 لمعي لعجف .كلمع دأف يلمعو يراد هذه :لاقف ءقرو وأ بهذب هلام صلاخ نم

 ريغ ىلإ هلمع يدؤي كلذك دبع هل نوكي نأ بحي مكيأف ,.هديس ريغ ىلإ هلمع يدؤيو

 مكرمأ هللا نإو ءاّنيش "'هللاب اوكرشت الف مكقزرو مكقلخ وه لجو زع- هللا نإو .هديس

 هجول هّهجو بصني لجو زع - هللا نإف ءاوتفتلت الف مكهوجو متبصن اذإف ,ةالصلاب

 مكرمأو , ””فرصني وه دبعلا نوكي ىتح هنع ُهَهْجِو فرصي الف ىلصي ماق اذإف ,هدبع

 عم سيل ةباصع يف وهف كسم“؛”[ نم ] ةرّص هعم لجر لثم مئاصلا لثم نإو ,مايصلاب

 بيطأ مئاصلا '”[مف] حير نإو اهحير دجي نأ يهتشي مهلك ؛هريغ كسم مهنم دحأ

 ودعلا هذخأ لجر لغمك اهلثم نإف ةقدصلاب مكرمأو ,ءكسملا حير نم "”[هللا دنع]

 .هقنع اوبرضيل هومدقف هقنع ىلإ هدي اودشف هورسأف

 لعجف هولسرأف .لاملا نم اذكو اذكب مكنم يسفن يدفأ ينإف ينولتقت ال :لاقف

 هللا باذع نم هسفن [دبعلا اهب ] ىدتفي ةقدصلا كلذكف ,هسفن ىدف ىتح مهل عمجي

 يف اوقلطناف ,ودعلا هبلط لجر لثمك كلذ لثم نإو هللا ركذ ةرفكب مكرمآو ,لجو زع

 زرحي ال ناطيشلا لثم كلذكف ,هيف هسفن زرحأف انصح ىتأ ىتح قلطناو اًعارس هبلط

 . ؛هللا ركذب الإ هنم مهسفنأ دابعلا

 : نهب لجو زع هللا ينرمأ تاملك سمخب مكرمآ انأو» : هل هللا لوسر لاق

 نمف [ب / ١07 /1] / هللا ليبس يف داهجلاو ,ةرجهلاو ؛ةعاطلاو عمسلاو ؛ةعامجلا

 اعد نمو « "”عجري نأ الإ هقنع نم مالسإلا ةقبر علخ دقف ربش ديق ةعامجلا نم جرخ

 . يرتشي :(ه) يف )١(

 .هب :(ش) يف (5)
 .«فرصيا :(ه)و (ش) يف (*)
 .(ه) نم ةدايز (:)

 .ريخأتو ميدقتب «اهب دبعلا» : (ه)و (ش) يف (0) .(ش) نم ةطقاس (5)

 . عجاري :(ه)و (ش) يف (8) . لصألا يف ترركت (1)



 ةباحصلا ةفرعم خ0

 . منهج يثح نم هنإف (''ةيلهاج ةوعد

 هللا ةوعدب اوعداف ءماصو ىلص نإو معن» :لاق !؟ماصو ىلص نإو :هللا لوسر اي :ليق

 . هللا دابع نينمؤملا نيملسملا ")اهب مكامس يتلا

 نب ةيواعم نع دحأو ريغو روباش نب بيعش نب دمحمو دمحم نب ناورم هأور *

 . مالس

 انث ءرامع نب ماشه انث «نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ هانثئدح] 0١

 .هوحنب ةيواعم انث « بيعش نب دمحم

 انث ,دلاخ نب دومحم انث ,مصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو -5

 . "”[ًارصتخم هوحن ةيواعم نب دمحم نب ناورم

 «كرابملا نب يلعو دشار نب رمعمو يمعلا فلخ نب ىسومو ديزي نب نابأ هاورو *

 . مالس نب ديز نع ريثك يبأ نب ىيحي نع مهلك

 .نابأ ثيدح امأف

 دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث :"”[لاق] رفعج نب هللا دبع هانثدحف 1١

 نع مالس يبأ نع مالس نب ديز نع ريثك يبأ نب ىيحي نع ديزي نب نابأ انث «يسلايطلا

 ىلإ لجو زع هللا ىحوأ» :لاق هَ هللا لوسر نأ  هنع هللا يضر  يرعشألا ثراحلا

 .هركذف «تاملك سمخب ب 17[ ىيحي ب ]

 .ىسوم ثيدحو

 نب ىسوم انث «نافع انث مثيهلا نب دمحأ انث ءدَّلَخَم نب يلع نب دمحم هانثدحف ١6

 نأ هثدح يرعشألا ثراحلا نع هثدح مالس ابأ نأ مالس نب ديز نع ريثك يبأ نب ىيحي نع فلخ

 . [هركذف «تاملك سمخب ايركز نب] ىيحي ىلإ لجو زع-هللا ىحوأ» :لاق هي هللا-لوسر

 .«ةيلهاجلا ةوعد» :(ه) يف قل

 .«نيملسملا اهب هللا مكامس» :(ه) يف (؟)
 .(مه)و (ش) نم طقس[ ]1نيبام ()
 . (ىيحيا» : تطقسف اقل . سمخب يلإ هللا ىحوأ» :(ش) يف )0

 . هركذف «تاملك ايركز نب ىيحي ىلإ هللا ىحوأ» :(ش) يفو .(ه) نم ةدايزلا (5)



 رمعم نع كرابملا نبا انث «ينامحلا انث ,نيصح وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدحف 65
 .هوحن هَ يبنلا نع "'”يرعشألا كلام يبأ نع روطمم هدج نع ديز )١ ع ىيحي نع . هكاَص 0( هكا و 8ع .6

 انث « ىنثملا نب دمحم انث «ىجاسلا "”[ايركز] ان «دمحأ نب ناميلس هانثدحف 37

 ينثدح ")[لاق] هدج نع مالس نب ديز نع ىيحي نع كرابملا نب ينلع انث «ريثك نب ىيحي
 وحن "”[ركذف] لَو هللا لوسر لاق :لاق يرعشألا ثراحلا

 بلاط يبأ نب] يلع '*”[ نع مصاع نع قاحسإ يبأ نع «ةسينأ يبأ نب ديز هاورو] *

 . "”[ههجو هللا مرك

 يبأ نب ليعامسإ انث «فوع يبأ نب دمحأ.انث « نسحلا نب بيبح هانثدح 5١17

 قاحسإ يبأ نع '"”[ةسينأ يبأ نب] ديز نع ميحرلا دبع يبأ نع ةملس نب دمحم انث «ةميرك

 ايركز نب ىيحي ثعب لجو زع هللا نإ» :لاق هللا لوسر نأ يلع نع ةرمض نب مصاع نع
 .هوحن ركذف «...تاملك سمخب

 تن ل

 ”يرضنلا لدب نب ثراحلا[556]

 . هتبحص يف فلتخم «نييماشلا يف دعي «لدب نب ''”ميلس نب ثراحلا : ليقو ص

 انثدح :لاق ئرقملا ”[رفعج وبأ] '"”[دمحأ نب] دمحم نب دمحم انثدح 6
 . "7[ح]يمرضحلا هللا دبع نب دمحم

 ' .(ه)و (ش) نم طقس 610 . ؟ديز نب ىبحيلا :(ب)يف )١(
 .(ش) نم ةدايزلا (8) .«يعجشألا» :(ش) يف (؟)
 .(ه)و (ش) نم.ةدايزلا 6

 .«بلاط يبأ نب يلع هَ هللا لوسر نع هاورو" : امهيفف [ ]نيب ام رصتخا (ه)و (نش) يف (4)
 /؟) ننسلاو ديناسملا عماج .(88"7 /١)كلذكو «4 )١/ ةباصإلا «(781 /١)دسألا (0)

006 

 . ةباصإلا يف امل قفاوم وهو (ه)و لصألا نم تبثأ امو «ناميلس» :(ش) يف (7)



 . "7[ح] نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 نب هللا ديبع انث :اولاق مصاع يبأ نب ""[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو

 يش... تاس نع يتيشلا جاهلا يأ دبع نب دمحم ان « يأ ا «ذاعم

 "7 أو «بلطملا دبع نب سابعلا الإ نوعمجأ هباحصأ مزهناو «نينح موي هفَق يبنلا عم

 لإ لي مف انمزهناف ضرألا نم ةضبقب انهوجو هل للا لوسر ىمرف ثراحلا يأ نايس

 .انراثآ يف وهو الإ أرجح الو ةرجش نأ

 . لدب نب ميلس نب ثراحلا :لاقف يئيعششلا نع راكب نب ركب هاور *

 ورمع نع [أ /17 4 /1] يثيعشلا نع '"”[نادعس] يمخللا ىيحي نب ديعس هاورو # .

 ملسم نب ديلولا لاقو ؛ هلع يبنلا عم اًئينح ادهش امهنأ يرضنلا لدب نب ثراحلاو نايفس نب

 نب ورمع '''[نأ هموق نم لجر] نع لدب نب ثراحلا نع يثيعشلا نع دلاخ نبا ةقدصو

 ثراحلا نع «يثيعشلا نع : يمرجلا ديزي نب مساق لاقو .نينح موي اومزهنا :لاق نايفس

 .اينح ينعي كلذ دهش هنأ نايفس نب ورمع نع «لدب نب

 دع دع د

 '"”يراصنألاب سيلو دايز نب ثراحلا 3

 . هتبحص يف فلتخم نييماشلا يف دعي ن

 «ديعس نب ةبيتق انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح 8

 نأ دايز نب ثراحلا نع فيس نب سنوي نع حلاص نب ةيواعم نع دعس نب ثيللا انث

 .2باذعلا هقو باسحلاو باتكلا ةيواعم ملع مهللا» :لاق هِي هللا لوسر

 بحاص دايز نب ثراحلا هيف لاقو « 2"[هلثم] ةبيتق نع ةفرع نب نسحلا ©”هاور

 . هلع هللا لوسر

 .أطخ وهو «وبأو» :(ش) يف 000

 .(ش) نم طقاس[ 1نيبام (؟)
 .(585 )1١/ ةباصإلا 797 /١١دسألا (:)

 .(ش) يف تسيل (7) .«انثدح# :(ه) يف (0)



 نع اولاقف .ةيواعم نع مهريغو ''”[مدآو حلاص وبأو] ىسوم نب دسأ هاورو *

 دن داس ن2 ضان ع ءعمضر نأ
 ةيراس نب © صابرع نع مهر يب

 انث ءىسوم نب دسأ انث ,يسيطارقلا ديزي وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثئدح-
 ةو 5 . .٠ .٠ ١

 نع يعامسلا مهر يبأ نع دايز نب ثراحلا نع فيس نب ('”سنوي نع حلاص نب ةيواعم

 هقو باسحلاو باتكلا ةيواعم ملع مهللا» : 2”لاق هَ هللا لوسر نأ ةيراس نب ضابرعلا
 .(«باذعلا

 بابحلا نب ديزو ىسيع نب نعَمو يرسلا نب , رشبو يدهم نب نمحرلا دبع هاورو *

 هلثم '"”[حلاص نب] ةيواعم نع نيرخآ يف بويأ نب ةيفاعو بهو نب هللا دبعو

 د د

 ىنوكّسلا فيطغ نب ثراحلا ]1

 يف اذك ًميمج ءاظلاو داضلاب] نيبماشلا يف دعي ثراحلا نب فْيِضُع : ليقو 0

 . "[نيتطقنب ءافلاو داضلاب لصألا

 «حلاص نب هللا دبع انث «هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 0١-
 هنأ ينوكسلا فيظغ نب ثراحلا نع فيس نب سنوي نع حلاص نب ةيواعم '"”ينئدح
 ىلع ىنميلا هدي اًعضاو هلي هللا لوسر تيأر ينأ سنأ مل ينإف ءايشألا نم تيسن ام :لاق
 .ةالصلا يف ىرسيلا

 نب فيضغ وأ فيظغ نب ثراحلا لاقف حلاص نب ةيواعم نع بابحلا نب ديز هاورو *

 . حلاص نب ةيواعم ىلإ كشلا بسنو كشلا ىلع ثراحلا

 . «ريخأتو ميدقتب ؟حلاص وبأو مدآو# : (ه)و (ش) يف )000

 .لاقف :(ه) يف (؟)
 . «ضابرعلا» : (ه)و (ش) يف (9)

 .(ه)و (ش) يف سيل[ 1نيبام (8) .فسوي :(ش) يف ()
 . «انث» : (ش) يف )0( . هلثم : لاق :(ه)و (ش) يف )2(

 .(ه)و (ش) نم ةدايزلاو ءلصألا يف سيل[ ]نيبام (1)
 .(741/ )١/ ةباصإلا )١/ 5٠١(« دسألا 20777 )١/ باعيتسالا (0



 «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «يمرضحلا انث :7[لاق] دمحم نب دمحم هانثدح -1

 ثراحلا نع يسنعلا فيس نب سنوي انث «حلاص نب ةيواعم انث «بابحلا نب ديز انث

 تيأر ينأ سنأ مل تيسنام :لاق ةيواعم كش ثراحلا نب فيضغ وأ فيظغ نبا

 . ةالصلا يف ىرسيلا ىلع ىنميلا هدي اعضاو هني هللا لوسر

 . ثراحلاو سنوي نيب يناربحلا دشار ابأ لخدأف ةيواعم نع بهو نب هللا دبع هاورو *

 «ةبيتق نب ''”[نسحلا نب دمحم] (9[سابعلا وبأ] انث «قاحسإ نب دمحم انثدح ١7<

 دشار يبأ نع فيس نب سنوي نع حلاص نب ةيواعم ينثدح «بهو نباانث .ةلمرح انث

 فضإ لا
 ثيدحلا . . .ءايشألا نم تيسن ام عم تيسن ام :لاق فيظغ نب ثراحلا نع يناربحلا

 نب نيدشر نع ريشب نب ميشه نع ناسح نب ىيحي انث ءرفاسم نب رفعج هاورو] *#

 :لاق ينوكسلا فيضغ نب ثراحلا نع يناربحلا دشار يبأ نع سنوي نع ةيواعم نع دعس

 رابجلا دبع انثدح ءرصمب يركسعلا نسحلا يبأ نب نسحلا نب دمحم هانثدح] 64

 .[ب ١174/ /112*[هب رفعج انثدح «يدنقرمسلا دمحأ نبا

 00 . ٌ لش
 ماجحلا دنه يبأ ىلوم كلام نب ثراحلا 5]

 : دنه يبأ مسا نإ : ليقو «هل هامس ملعلا لهأ ضعب نأ ركذو نيرخأتملا ضعب هركذ ب

 دمحأ انث « ”'[نيسحلا نب دمحم] نيصح وبأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 606

 .(ه)و (ش) نم طقس )١(
 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا ()
 . (هلثم ركذف » :(ه)و (ش) يف (*)

 هب درفتي هلثم ةيواعم نع دعس نب نيدشر نع ريشب نب ميشه هاورو» :لاقف (ه)و (ش) يف هرصتخا )2(

 5١6(. /5) ةباصإلا 51١4( /١١دسألا (5) .(ه)و (ش) نم طقس [ ]نيبام (0)



 ةباحصلا ةفرعم

 مجتحي هللَع هللا لوسر ناك :لاق سابع نبا نع رماع نع رباج نع ريهز انث «سنوي نبا
 يدؤي ناكو دنه وبأ : هل لاقي ةضايب ينبل مالغ همجح نيفتكلا نّيَب وأ «نيعدخألا يف اًنالث

 ناكو دم فصن هنع اوعضوف لَو هللا لوسر هل عفشف افصنو ادم موي لك هلهأ ىلإ
 . هطعي مل امارح ناك ولو ءهرجأ ماَجَحلا يطْعَي هلي هللا لوسر

 كيرشو رمعمو ةبعشو يروثلا رباج نع هاور نمو .هوحن رباج نع ةناوع وبأ هاور
 . ةضايب ينبل ىلوم :لاق نم مهنمو «ةّبيط وبأ :لاق نم مهنمف ؛ليئارسإ وبأو

 نأ سابع نبا نع يبعشلا نع رباج نع ءاقرو نع هيبأ نع لوُلهِب نب قاحسإ هاورو *
 . كلام نب ثراحلا همساو «دنه وبأ همجح ُهنيَع يبنلا

 ع

 نييفوكلا يف دعي ظ
 . ةباحصلا يف يوغبلا هركذ « "”[دهاجم هنع ىو ر] '"”[ةشئاع ابأ ىنكي ه

 ديمح نع ناميلس نب رفعج انث «ريسُن نب '.”نطَق انث :لاق يعينملا نع تثدح -57
 هموقب قحل مث « هلي هللا لوسر عم ناكو ملسأ هنأ ديوس نب ثراحلا نع دهاجم نع جرعألا
 . "[ملسأ مث]

 ق1

 0000 وسنم ريغ ثراحلا [ 5700 ]

 نب نسحلا انث قاحسإ نب دمحم انث « يعينملا دمحم نب هللا دبع نع تثدح -077

 )١( باعيتسالا )١/  207507الأسد)795 /1١(, ةباصإلا )١/ 58٠(.
 .ريخأتو ميدقتب «نييفوكلا يف دعي ةشئاع ابأ ىنكي» : (ه)و (ش) يف قف
 .(ه)و (ش) نم طقس [ ]نيبام ()

 نع تثدحا : ثيدحلا ةياهن دعب امهيف ءاج نكل .«خلإ .. . نطق دنع هثيدح#» :(ه)و (ش) يف (:4)

 ىتح انهاه نم (ه) ةخسنلا نم طقس (7) ١ 0١ش نم تطقس (4) . «نطق نع يعينملا
 نب سيق نبا ثراحلا ةمجرت رخاوأ .(195 /1) ةباصإلا 4357 /١)دسألا (5)

 81١9(. ص) .دوسألا .«خلإ . . . ىسوم نب نسحلا دنع هثيدح» :(ش) يف (4)



 نأ ثراحلا نع ةعيبس نب بيبح ''”نع تباث نع ةملس نب دامح '''انث «بيشألا ىسوم

 لاقف هللا يف هبحأ ينإ هللا لوسر اي :لاقف لجر رمف هلي يبنلا دنع اًسلاج ناك ًالجر

 ينإ :هل لاقف .بهذف «هملعأف بهذاف» :لاق ءال :تلق «؟كاذ هتملعأ» : ِهْتلَي هللا لوسر

 ش .هل ينتببحأ يذلا كبحأ :لاقف هللا يف كبحأ

 .اميف ةشئاع نبا هفلاخو '"”[دامح نع بيشألا هب ثدح اذكه]

 انث ,يبرحلا ''”[قاحسإ نب] ميهاربإ انث .مثيهلا نب رفعج نب دمحم هانثدح 8

 هثدح ًالجر نأ ثراحلا نع يعبضلا ةعيبس نب بيبح نع تباث '*”نع دامح انث «ةشئاع نبا

 : هني هللا لوسر لاقف « «] هبحأ ينإ :لجر لاقف لجر رمف هلل 2 هللا لوسر دنع ناك هنأ

 كبحأ :لاق هللا يف كبحأ ينإ :لاقف ,ماقف (هملعأف مق» :لاق ءال :لاق (هتملعأ»

 . ""[هل ينتببحأ يذلا

 سلاج ناك هنأ لجر نع ثراحلا نع بيبح نع تباث نع دامح نع نافع هاورو]

 . "![ةشئاع نبا ةياورك هلي يبنلا دنع

 ناذاز نب ةرامعو ريبزلا نب هللا دبعو دقاو نب نيسحو "[ةلاضف نب] كرابملا هاورو *

 .[ا/ا0١ل6 (7[تبثأو] رهشأ ةملس نب دامح ثيدحو ءمهو وهو سنأ نع تباث نع

 .2«نعا:(ش) يف )١(

 بيبح نع يوري ينانبلا وه تباثف «(ش) نم باوصلا وه تبثأ امو ءأطخ وهو ««نبا» : لصألا يف (؟)
 . (7370 /0) لامكلا بيذهت : رظنا . ةعيبس نبا

 انث قاحسإ نب دمحم انث «يعينملا دمحم نب هللا دبع نع تئدح] :(ش) يفو ,ءلصألا يفاذك ()

 ْ . ةرابعلا هذه تقبس دقو .[هب ىسوم نب نسحلا
 .(ش) نم ةدايزلا (5)

 .باوصلا ركذ مدقت دقو .أطخ وهو «2نب» :(ش) يف (5)

 .هوحن ركذف :(ش) يفو «لصألا يفاذك (1)

 . «لجر نع ثراحلا نع : لاف دامح نع نافع هعباتو» :(ش) ىفو « لصألا يفاذك 4

 .«كرابم هاور» اهيفو (ش) نم ةدايزلا (4)
 .(ش) يف تسيل (9)



 منش ةباحصلا ةفرعم

 "”يسودلا بهو نب هللا دبع نب ثراحلا [5171]

 يزارلا ديمح نب دمحم دنع هثيدح «ةباحصلا '''[ةلمج] يف يراخبلا هركذ

 هيبأ نع ىرغم نب دلاخ يخأ ينثدح «ىرغم نب نمحرلا دبع ريهز وبأ انث "4
 ىلع هيبأ عم مدق ثراحلا ناكو . بهو نب هللا دبع نب ثراحلا نب ضايع نع '””[ىرغم]

 هربأ عجرو "هلم يبنلا عم ثراحلا ماقأف «سود نم اومدق نيذلا نيعبسلا يف] ل هلع يبنلا

 . ةنيدملاب ثدحلاو هَّتَِع يبنلا ضف فق ”'[رامشلا] ريثك ناكو «ةارشلا ىلإ

 دع دع د

 ©يَتَرمْلا لالب نب ثراحلا 1

 ('![يسوُلقلا] بوقعي نب ددسم انث «دلخم نب نمحرلا دبع نب دمحم انئدح ١٠

 يبأ نبا ةعيبر نع '"”[دمحم نب] زيزعلا دبع انث ءدمحم نب بوقعي انث «يبأ انث ءرصمب
 . هلك قيقعلا هل عطقأ هلي هللا لوسر نأ هيبأ نع ثراحلا نب لالب نع نمحرلا دبع

 ةعيبر نع زيزعلا دبع نع دامح نب ميعن نع يناغاصلا قاحسإ نب دمحم '"'هاورو *
 . سانلا فلاخو جلا خسف يف هيبأ نع ثراحلا نب لالب نع

 انث .قاحسإ نب دمحم انث «يوغبلا انث ء,فسوي نب دمحم نب دمحأ هانربخأ 5١

 )١( الأسد١١/ *4٠( ةباصإلا )١/ 7587(.

 )( .(ش) نم ةدايزلا

 . (ازغملا» :(ش) يفو «لصألا يف اذك 2

 .(ش) نم طقس[ ]نيبام .(4)

 . (ش) نم تبثأ امو « لصألا نم طقس [ 1نيب ام (0)

 . (786 )١/ ةباصإلا «(781 /١1)دسألا (5)

 .2«ىورول :(ش) يف (0)



 :لاق «سانلل مأ ةصاخ انل جحا خسف هللا لوسر اي : تلق :لاق هيبأ نع لالب نب ثراحلا

 نب يلع هانثدح ام "”[هباوص و] ""[ميعن] نع يناغاصلا هاور ''"اذك «ةصاخ انل لب»

 (؟![لاق] دمحم نب زيزعلا دبع انث «بويأ نب مئثيهلا انث ءنوراه نب ىسوم انث «نوراه

 . *”[هلثم] هلت يبنلل لاق هنأ هيبأ نع ثراحلا نب لالب نب ثراحلا نع ثدحي ةعيبر تعمس

 1م
0 2 1 

 "0يدنكلا فيفع نب ثراحلا [*]

 .اًئيدح هل ركذي ملو ««ةباحصلا» نف يراخبلا هركذ

 انث «زيزعلا دبع نب دمحم نب هللا دبع انث «فسوي نب دمحم نب دمحأ هانربخأ ١7

 نع «ةيمأ يبأ ميركلا دبع نع « جيرج نبا نع «ةدعسم نب دامح انث هللا دبع نب نوراه

 هنإ : هني هللا لوسرل ليقف . قراسب يتأ هِي يبنلا نأ : ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب ثراحلا

 ةثلاثلا هب يتأ مث ءهكرتف «ةيناثلا هب يتأ مث هكرتف «هريغ لام مهل ام راصنألا نم سانل

 عطقف ةسداسلا هب يتأ مث هني عطقف ةسماخلا هب يتأ مث «هكرتف ةعبارلا هب يتأ مث ,هكرتف

 . «عبرأب عبرأل : لاق مث «هلجر عطقف ةنماثلا هب يتأ مث «هَّدي عطقف ةعباسلا هب يتأ مث «ةلجر

 بسحأالو «دنسملا ىف نوراه هجرخأ : "![ىعينملا] دمحم نب هللا دبع لاقو

 .اذكه :(ش) يف )١(
 .رمعم :(ش) يف ()

 .باوصلاو :(ش) يف (*)

 .(ش) نم ةدايزلا (5)

 .(ش) ىف تسيل (4)
 .(984 /1) ةباصإلا .(4 ١05 /١1)دسألا ()
 . (7817 )١/ ةباصإلا ء(7٠1 /١١دسألا (0

 .(ش) نم ةدايزلا (6)



 . ةبحص] هللا دبع [ب /117/6 ]١1/ نب ثراحلل

 شايع نب ''*[هللا دبع نب ثراحلا نع ؛ةيمأ يبأ ميركلا دبع نع «جيرج نبا هاورو

 . رمع نع «هيبأ نع «ةعيبر يبأ نبا

 دع دع د

 ©”لالُك دبع نب ثراحلا 61

 يف مزح نب ورمع ثيدح يف هركذ «نميلا لهأ يف دعي ؛ هلي يبنلا هيلإ بتك
 .تاقدصلاو ضئارفلا "”[ثيدح]

 «بيعش نب دماحو «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدح ١١

 نع «ةزمح نب ىيحي انث ءىسوم نب مكحلا انث :اولاق ؛ىلعي وبأو ءرابجلا دبع نب دمحأو

 نع «مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نع «يرهزلا ينثدح «دواد يبأ نب ناميلس
 تاقدصلاو ضئارفلا هيف باتكب نميلا لهأ ىلإ بتك هي هللا لوسر نأ ؛هدج نع «هيبأ

 :اهتخسن هذهو «نميلا لهأ ىلع تأرقف « مزح نب ورمع عم هب ثعبو «تايدلاو

 ثراحلاو لالك دبع نب ليبحرش ىلإ , يبنلا دمحم نم ؛ ميحرلا نمحرلا هللا مسبلا

 عجر دقف ,دعب امأ ,ناذمهو رفاعمو :نيعر يذ ليق .لالك دبع نب ميعنو لالك دبع نبا

 . ثيدحلا . . . (هللا سمخ مناغملا نم متيطعأو مكلوسر

 دك دع

 ('”يريمدنلا حيرش نب ثراحلا 3

 . صومعد نب ةرق ثيدح يف ركذ هل «بيؤذ نبا :ليقو

 نب قاحسإ نب دمحأ انث «يوغبلا قاخسإ نب هللا دبع انئدح «دمحم هانثدح_ ١5

 .(ش) نم طقس )١(

 .(747 )١/ ةباصإلا ء(5٠5 /١)دسألا (؟)

 .(ش) نم ةدايزلا

 ):( باعيتسالا )١/ 754(, الأسد)١/ 3 99(« ةباصإلا )1١/ 58٠(.
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 انثدح «يريمنلا ةعيبر نب دياع نع «مثهد نب مهلد انث « ''" صفح نب سيق انث ءحلاص

 «كلام وبأو .«مصاع نب سيقو ءةرق : هلع يبنلا ىلع اودفو مهنأ صومعد نب ةرق

 ."'مهريغو ءحيرش نب ثراحلاو

 تي ان ان

 يمعشخلا سمش دبع نب ثراحلا [”ا/ا/]

 .نييماشلا يف ''”[دعي] . ملسأو « هلِيَع يبنلا ىلع دفو د

 انثدح « (”[دامح نب دمحأ نب دمحم] ىبالودلا رشب ىبأ نع تثدح -.0

 ءركذي يبأ تعمس (![لاق] «نامعنلا نب لضفلا نب دمحم نع «يلمرلا ديوس نب قاحسإ
 هلع يبنلا ىلإ جرخ هنأ ؛ سمش دبع نب ثراحلا هيبأ نع «ثراحلا نب يريمحلا نع «هيبأ نع

 . "”[ثيدحلا] اذكو ءاذك «مهدالب

30 

 «ىّْعلا دبع نب ثراحلا 3]

 . "”ةعاضرلا نم هِيَ هللا لوسر وبأ ص

 نع راسي نب قاحسإ ينثدح قاحسإ نب دمحم نع ريكُب نب سنوي هركذ 5١7
 نم هلي هللا لوسر وبأ ىزعلا دبع نب ثراحلا مدق :لاق ءركب ''”[نب دعس] ينب نم لاجر
 ام :لاق ءاذه كنبا لوقيام عمست الأ : شيرق هل تلاقف [أ ١176١/ /1] «ةكم  ةعاضرلا

 .2خلإ. . . يمرادلا صفح نب سيق دنع هئيدح# :(ش) يف قلل

 رداصم رظناو .(ش) يف ركذت ملو ءاهل ىنعم الو (!) اذكه هيَ يبنلا نأ»: لصألا يف هاز (؟)
 . ةمجرتلا

 )5( الأسد)١/ 407(. ةباصإلا )١/ 587(.
 . (ش) نم ةدايزلا قفز

 )0( الأسد)١/ 5١05( ةباصإلا )١/ 587(.

 . عاضرلا :(ش) يف (5)



(0 

 اهيف بدعي اًراد هل نأو «توملا دعب سانلا ثعبي هللا نأ معزي :ت تلاق ؟لوقي

 . "1[ثراحلا] هقدصف هيف ركذو « "”[ثيدحلا] . . .هاصع

 . [هنع يدراطعلا]

 «"يدتسألا ديزي نب ثراحلا[514]

 نب ثراحلا نع «سابع نبا نع ؛حلاص يبأ نع «يبلكلا بئاسلا نب دمحم هركذ

 نم تيِبْلا جح سائلا ىَلع هللو ظ : تلزنف ؟ماع لك يف جحا ءهللا لوسر اي : لاق هنأ ؛ديزي

 . "[ثيدحلا] . . . 4ًاليبس َْلإ عاطتسا
 (")[هنع ناورم نب دمحم]

 6 د د

 "”صيعم "'يبأ يخأ ديز نب ثراحلا ]

 :لاق '”قاحسإ نب دمحم انث ءريكب نب سنوي انثدح « 9[ ]هانثدح ١07

 نبآ] : :دمحم نب مساقلا يل لاق : لاق شايع نب هللا دبع نب ثراحلا نب نمحرلا دبع ينثدح

 نب شايع كدج يف © انَطَح ذل انمُْم لْمقَي نأ نمؤمل ناك امو : ةيآلا هذه تلزن : ركب يبأ

 ى مهو ةكمب مهنوذؤي اوناك " '[صيعم ينب يخأ ديز نب ثراحلاو «ةعيبر يبأ

 .(ش) نم تبثأ امو .هيف : لصألا يف )١(

 .(ش) يف تسيل (؟)
 . (ش) نم ةدايزلا (*)

 نب سنوي نع ثيدحلا ىور ءرابجلا دبع نب دمحأ وهو ؛يدراطعلا نأ دوصقملاو .(ش) يف تسيل كل

 . دانسإلا لوأ يف روكذملا ريكب

 . (ش) يف اهيلت يتلا نع ةمجرتلا هذه ترخأت دقلو .(577) دسألا (6)

 يف روكذملا يبلكلا بئاسلا نب دمحم نع كلذ ىور «ناورم نب دمحم نأ دوصقملاو (ش) يف تسيل ()
 . . هنع قاحسإ نب دمحم هركذ :(ش) يفو «لصألا يف ضايب (9) .ثيدحلا لوأ

 .(ش) نم تبثأ امو . هكرش : لصألا ىف )٠١( . ينب يخأ :(ش) يف (0)

 .ديزي نب ثراحلا :لاقو «(7590 )١/ ةباصإلا «.(044 /١)دسألا (8)
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 .ثيدحلا]

 . ""7[هنع يدراطعلا

 د 6

 "”ءلسألاب فرعي بعك نب ثراحلا 581]

 .«ةباحصلا» يف يركسعلا ديعس نب يلع هجرخأ ه

 دك 6

 «””دوسألا نب سيق نب ثراحلا 1]

 «هثيدح دنسم يف فلتخم «ثراحلا نب سيق :ليقو ءيدسألا ةريمع نبا :ليقو 0

 . عيبرلا نب سيق دج وهو «نييفوكلا يف دعي

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ١8
 ةضيمح نع «ىليل يبأ نبا نع «ميشه انث :الاق ؛ ينامحلا ىيحيو ءدامح نب ىلعألا دبع
 هع يبنلا هرمأف «ةوسن نامث هدنعو ملسأ هنأ ؛دوسألا نب سيق نب ثراحلا نع «لدرمشلا نبا

 ثراحلا دلو ضعب نع «ةريغم نع «ميشه نع اضيأ  ينامحلا هاور .اًعبرأ نهنم راتخي نأ

 . 9[ثراحلا نع .دوسألا نب سيق نبا]

 دمحم نب نامثع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ دمحم ىلع وبأ هانثدح ١8

 نع ثراحلا نع ثراحلا دلو ضعب نع ةريغم انث ءميشه انث « ””[ينامحلا] انث «يسبعلا
 . هلثمب « هلع يبنلا

 دوسألا نب ثراحلا نع «ةضيمح نع «بئاسلا نب دمحم نع ًاضيأ  ميشه هاورو *

 هلوقب دوصقملاو .هلبق يذلا ىلع يباحصلا اذه ةمجرت ميدقت مت(ش) يفو .(ش) يف تسيل )00(
 ريكب نب سنوي نع ثيدحلا اذه ىور رابجلا دبع نب دمحأ : يدراطعلا نأ يأ ؛هنع يدراطعلا»

 .دنسلا لوأ ىف روكذملا
 )5( الأسد)1١/ 41١ (. ةباصإلا )١/ 588(.

 .(517 /1)دسألا 207537 )١/ تاعيتسالا (

 .(ش) : نم طقس قجز

 .ديمحلا دبع نب ىبحي :(ش) يفو ءلصألا يف اذك )2(



 ()[هوحن]

 ثراحلا نع «ةضيمح نع «يبلكلا نع ''”[كيرش نع ؟؛] ميعن وبأو «عيكو هاورو *

 . سيق نبأ

 كلام نب مساقلاو ءنامهط نب ميهاربإو] «عيبرلا نب سيقو «يروثلا هاورو *

 . ثراحلا نب سيق نع «ةضيمح نع «يبلكلا نع ؛نيرخآ يف «"7[رهسُم نباو «يتّرملا

 . ثراخحلا نب هللا دبع نب سيق نع «ةريغم نع «ةناوعوبأ هاورو *

 نب سيف نع «بّيصُن نب ذئاع نع «عيبرلا نب“ ”سيق نع ءسْلَخَم نب ةراّبج هاورو *

 .[ب/1/5١ ]1١/ . ثراحلا

 دك د د

 يملُسلا مكحلا نب ثراحلاو][8]

 هنأ ركذو «نيرخأتملا ضعب هركذ «ءاعّدلا ةيطع هنع ىور هلع هللا لوسر عم ازغ ت

 : ""”[مكحلا همسا نمم مدقت نميف هانركذ] . ثراحلا نب مكحلا :هباوصو . مهو

 دع دع د

 .هلثم :(ش) يف )١(

 .(ش) يف تسيل (0)
 .ريخأتو ميدقت (ش) يفو «لصألاب اذك قرف

 .4017 ص رظنا . «عيبرلا نبا» نم مالكلا أدب ثيح «سيق» ةملك ىلإ (ه) ةخسنلا نم طقسلا ىهتنا (5)

 .(ه)و (ش) نم طقس )0(

 )5( الأسد)84 /1١١*(« ةباصإلا )1١/ 786(.

 نم تبثأ امو . مكحلا همسا نميف همسا مدقت نميف هانركذ : (ه) يفو .نميف دقت : لصألا يف )372

 .(ش)



 («ثيرح همسا نم»

 "يناَبْيشلا ناّسح نب ثْيَرح 3

 ةداهشب اهاخآ «مالسإلا يف اهوخأو «ةمرخم تنب ةليق بحاص لئاو نب ركب دفاو 0

 . ةليق ثيدح يف '"'هركذ . هِلَع هللا لوسر ةرضحب هيلع تبثأ نيح هترضحو هيَ هللا لوسر

 نب دمحم انث «ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ " [يضاقلا] هانثدح

 2 يربنعلا روس نب هللا دبعو ؛يقحاللا نامثع نب يلعو «يضوحلا رمع وبأ انث «بويأ
 ياتدج ينتئدح : *7[لاق] «يربنعلا ناسح نب هللا دبع انث :اولاق ؛_يضوحلل ظفللاو

 نع هللا لوسر ىلإ ةبحصلا يغتبت تجرخ اهنأ ةليق امهتربخأ (9هنأ ةبيلع اتنبا ةبيحدو ةيفص
 نم اهجوز ءاج ذإ نابيش ينب يف حكان يل تخأ ىلإ "”تيضم :تلاق «مالسإلا لوأ يف
 :"لاق ؟وه نم : '”يتخأ تلاقف ءقدص بحاص اًبحاص ةليقل تدجو :لاقف ٠ (© ماسلا
 ءحابص اذ هلي هللا لوسر ىلإ لئاو نب ركب دفاو اًيداغ ينابيشلا ناسح نب ثيرح وه
 هتلأسو «ديعب ريغ هتدجوف ''"!هنع هتدشنف يلمج ىلع تددشف تودغف :2تلاق

 ىلع انمدق ””[ىتح] قدص بحاص هعم تجرخف «ةماركو معن :لاقف «ةبحصلا
 رجفلا 7"2قشنا نيح تميقأ دق «ةادغلا ةالص سانلاب يلصي ””[وهو] هلل هللا لوسر
 ةرضحب هل تلقف «ليللا ةملظ عم فراعت داكت ال لاجرلاو ءامسلا يف ةكباش موجنلاو

 , 0791 )1١/ ةباصإلاو «(4/ا/ /١)دسألاو «(749 )١/ باعيتسالا ()
 . يف ركذ :(ش) يف ()

 .(ش) يف تسيل (9
 .(437 5 )٠١/ ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا .باوصلا وه تبثأ امو .يدبعلا :(ش) يف (5)
 .(ه)و (ش) نم طقس (4)
 .مهنأ :(ش) يف (5)

 . «تضمال :(ش) يف (0)

 . ماشلا :(ش) يف ()

 .هتخأ :(ش) يف (9)

 .تلاق :(ش) يف )١(

 .«لاق» :(ه) يف )1١(
 . قش :لصألاو (ش) يفو .(ه) يف اذك (0) . هنع تدشنف :(ه) «(ش) يف (0)



 دو ةباحصلا ةفرعم

 نع اًفيفع لحرلا يذب اًداوج ءاملظلا يف ًاليلدل تنك نإ تملع ام هللاو : هلي هللا لوسر

 ال ينأ لَ هللا لوسر دهشأ ينأ مرج ال :لاقف « هلي هللا لوسر ىلع انمدق ىتح «ةقيفرلا

 . '”اهعيضأ نلف اهتأدب ''”اذإ امأ : تلقف .هدنع اذه ىلع تينثأ ')اذإ تييح ام اًمخأ كل لازأ

 د

 "'يموزخملا ثيرح يبأ نب ثيرح [586]

 نب رمع نب هللا دبع نب نامثع نب ورمع نب ثيرح وهو «ثيرح نب ورمع بأ ن

 .موزخم

 نب هللا دبع انث «'7[ىسوم نب] سنوي نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح ١١4١

 يبأ يب قلطنا :لوقي ثيرح نب ورمع تعمس :لاق يبأ ينثدح «ةفيلخ نب رطف ان ؛دواد

 :لاقف «ةنيدملاب سوقب اراد يل طخو ةكربلاب يل اعدو يسأر حسمف هللَي يبنلا ىلإ ثيرح

 . «كديزأ كديزأ)»

رطف نع ؛نيرخآ يف «ميعنوبأو ءرشب نب دمحم هاور #
 . ؟”[ةفيلخ نب] 

 «ثراولا دبع انث ءددسم انث «ىنثملا نب ذاعم انث ؛'”[دمحأ نب] ناميلس انئدح 65

 ةأمكلا» : هَ هللا لوسر لاق :لاق ؟هيبأ نع «ثيرح نب ورمع نع «بئاسلا نب ءاطع انث

 .[أ /١اال ]١/ «نيعلل ءافش اهؤامو نملا نم

 "”ىملس وبأ ثيرح[]

 نب ناميلس نع «قاحسإ نب لبنح هامس «نييماشلا يف دعي ؛ هيي هللا لوسر يعار ت
 .داحآلا يف ءمصاع يبأ نبا اضيأ - هامسو . يطساولا دمحأ

 )١( 1ذإ» :(ه)و (ش)ىف .

 . اهعضأ نلف :(ش) ىف (؟)
 .(751 /1) ةباصإلاو «(874 /1) دسألا (0)
 .(ه) «(ش) ىف تسيل (4)
 .(ه) نم طقس (0)

 )5(  ةباغلا دسأ )١/ 57/4(« ةباصإلاو )١/ 7517(.



 .ح يبأ انث «ةدمجن '"”[نب] باهولا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 714
 انث .يصمحلا قرع نب دمحم نب ميهاربإ انث "”[دمحأ نب] "'[ناميلس انثدح]و :'"'[لاق]

 نب ديزي نب نمحرلا دبعو ءالعلا نب هللا دبع نع ملسم نب ديلولا انث :الاق نامثع نب ورمع
 :لاقآ] هلل هللا لوسر يعار ثيرح ىملس يبأ نع دوسألا مالس وبأ انث :الاق ؛رباج
 هللاو هللا الإ هلإ ال نازيملا يف نهلقثأ ام سمخب خب خب» :لوقي '''[هللَع هللا لوسر تعمس
 . «هبستحيف ءرملل ىفوتي حلاصلا دلولاو .هلل دمحلاو هللا ناحبسو ربكأ

 .هلثم .ملسم نب ديلولا نع دعس نب ثيللا هاور *

 نب هللا دبع نع «ءالعلا نب هللا دبع نب ميهاربإو «ديبع نب ىبحي نب ديز هاورو *
 .هوحن هي يبنلا نع ؛نابوث نع «مالس يبأ نع «ءالعلا

 (يراصنألا ةبلعث نب ديز نب ثيرح [517]
 يردب 0

 ينثدح .2””[دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث «'””[دمحأ نب] ناميلس انئدح ١4

 ءراصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف «ةورع نع .دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث « يبأ
 . "”[برلا دبع نب] ةبلعث نب ديز نب ثيرح : '"”جرزخلا نب ثراحلا نب مشج ينب نم

 دمحم انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلجلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح]- ١0

 ءراصنألا نم ءاردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا:نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نبا
 . "/[ "”برلا دبع نب ةبلعث نب ديز نب ثيرح : جرزخلا نب ثراحلا ينب نم (م)ع (0 هاا. . . 52 . . .٠

 )١( (ه)و (ش) نم تبثأ امو . لصألا نم تطقس .

 .(ه)و (ش) نم طقس (؟)
 .(ش) نم ةدايز (9©)

 .(7971 /1) ةباصإلاو «(5ا/ا/ /١١دسألاو «(7948 )١/ باعيتسالا (:)
 .(ه) نم طقس )2(

 .«جرزخا : (ه) يف 030

 . ثراولا دبع : لصألا يف (0)
 .(ش) نم همامتب ثيدحلا اذه طقس (4)



 "”ثريوحلا نب كلام وبأ ثريوح 7]

 انث «ديعس نب ديوس انث «ىنثملا نب ذاعم انث « ””[دمحأ نب] ناميلس انئدح 17

 «ةبالق يبأ نع «يردحجلا مصاع نع «ينالفاقلا دمحم وبأ ناميلس انث « ليقع نب ديبع

 الو 2 دحأ هباذع بذعي أل ذئمويف » :هابأ أرقأ هلع يبنلا نأ ؛ ثريوحلا نبا كلام نع
 . "'4 قثوي

 . مصاع نع :لاقف ؛ديوس هاوراذك

 . ةبالق يبأ نع ءاذحلا دلاخ نع يزوخلا ناميلس نع «ىسوم نب هللا ديبع هاورو *

 انث .ىفعجلا نيسح ىخأ نبا انث «دشار نبا انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح ١١1

 نب كلام نع «ةبالق يبأ نع «ءاذجلا دلاخ نع يزوخلا ناميلس نع ء«ىسوم نب هللا ديبع

 . "74 قثوي الو 69 دحأ هباذع بذعي أل ذئمويف © :أرق هَ يبنلا نأ ؛ثريوحلا

 .هابأ ركذي ملو «دلاخ نع ''”[هلثم] ناميلس نع «ليقع نب ديبع '””هاورو #

 «نمؤملا دبع نب حور انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ هانثدح 64

 نب كلام نع «ةبالق يبأ نع «ءاذجلا دلاخ نع «ينالفاقلا ناميلس انث « ليقع نب ديبع انث

 . © قثوي الو بذعي أل ذئمويف » :أرق هِّلَع يبنلا نأ ثريوحلا

 ركذي ملو هلي يبنلا عمس نّمع «ةبالق يبأ نع «دلاخ نع «دحاو ريغ هاورا#

 .روهشملا وهو .هابأ الو ثريوحلا نب كلام

 نع «هيبأ نع «ةركي ىبأ نب نمحرلا دبع نع «ءاذحلا دلاخ نع ءةبعش هاورو #

 .رمع نب نامثع ''”[الوصوم] هنع هب درفت . هلثم , هع يبنلا

 )١( ةباصإلاو «(7/5 /؟) ةباغلا دسأ )١/ 51 7( .

 .(ه)و (ش)نم طقس (؟)

 . 4 قثوي الو «... هباذع بع ال ذمويف» :(ش) يف ()
 .هعبات :(ه) ء(ش) يف (5)

 .«ثريوحلا نبا» طوقس عم «اكلام ركذي ملو» :(ه)و (ش) يف (4)

 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو لصألا نم تطقس (7)



 .[بر/حالال ]١/ . '"”همحرلا دبع ىلع ءاًفوقوم (هنع رَدْنْغ هاورو

 تن حي ف

 (”نمحرلا دبع وبأ يرهفلا ةملسم نب بيبح [5864]

 نم كردأ «هتبحص ىف فلتخم ءماشلا نكس ءايارسلاو شويجلا ىلع رمؤي ناك ه

 «قشمدب : ليقو "”طاشيمش يلي ام ةينيمرأ ضرأب يفوت «ةنس ةرشع ىدحإ هَ يبنلا مايأ

 بيبح :ىمسي ”[بيبح] ناكو «نيعبرأو '؟'نيتنثا ةنس يفوت .ةنس نيسمخ غلبي ملو

 ربكألا نبا : ليقو «بهو نب كلام نب ةملسم نب بيبح وهو «مورلا هتدهاجمل ؛ ""مورلا

 ا 7 1 5 دابا عزه 00
 رهف ينب نم يرهفلا رهف نب براحم نب نابيش نب ورمع نب ةلثاو نب ةبلعث نبا "بهو نبا

 . طايخ نب ةفيلخ هبسن ؟ ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا نب كلام نبا

 نب كلامو ىيحي نب ةعزقو ةيمأ يبأ نب نمحرلا دبعو ةيراج نب دايز نع هثيدح]
5 )2 
 ." [ليبحرش

 نب ةفيلخ انث ءقاحسإ نب '””[دمحأ نب] رمع انث «ميهاربإ نب دمحم انثدح 4

 نب نابيش نب ورمع نب ةلثاو نب ةبلعث نب بهو نب ةملسم نب بيبح انث « *”بابش طايخ

 . نيعبرأو '*”نيتنثا ةنس ةينيمرأب تام . نمحرلا دبع ابأ : ىنكي ء رهف نب براحم

 يفوت :لاق «ريكب نب ىيحي انث «عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح]1

 . "”[ةنس نوسمخ هنسو «نيعبرأو نيتنثا ةنس ةملسم نب بيبح

 )١( «نمحرلا دبع ىلع اًقوقوم ريغو ديبع هنع ىورو» :(ش) يف .
 .(81 /") تاقثلاو «("09 )١/ ةباصإلاو «(5 51 )١/ ةباغلا دسأ (؟)

 /؟) نادلبلا مجعم :رظنا ءباوصلاو هو (ش)و لصألاب تبثأ امو .«طايشمش» :(ه) يف قرف

 . ةينيمرأ يلت يتلا يه ةلمهملاف ١

 .؟يتنثا» :(ه) يف (4)

 .(ه) ء(ش) يف طقس (5)

 .«بيهو» :(ه) يف 270 .«يمورلا» :(ش) يف 00

 .(19/19) ت 7١5(, /8) لامكلا بيذهت :رظنا . باوصلا وه تبثأ امو .«نابيش» : لصألا يف (8)

 .(ش) :نم طقس (9)



 سنوي وبأ ''”ينثدح «قاحسإ نب دمحم انث «ةّلَّبج نب دماح وبأ انثدحو 0١

 نيتنثا ةنس ةينيمرأب تام يرهفلا ةملسم نب بيبح :لاق ؛رذنملا نب ميهاربإ انث «ينيدملا

 . "'[ةنس] نيسمخ غلبي ملو «نيعبرأو

 انث «.ميحد انث ءمصاع يبأ نب "”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انئدح 1

 تناك له :ءاهقفلا تلأس :لاق ؛لوحكم نع «بهو ىبأ نع ءزيزعلا دبع نب ديوس

 . ةبحص هل تناك دق هنأ : ينوربخأف ءهموق تلأسو . كلذ اوتبثي ملف ؟ةبحص بيبحل

 نب ورمع نب دمحأ] انث «'"”[ءاطع نب ركب وبأ] ''”[دمحم نب هللا دبع] انثدح 7١01

 ("”ةملس وبأ ينثدح ورمع نب ناوفص نع ةيقب انث «نامثع نب ورمع انث ,[كاحضلا

 ايلعلا مامحلا لخد ةمّلّسَم نب بيبح نأ نابغُز نبا نع يمرضحلا ةلاضف نب نمحرلا دبع

 انأ ام .تكلهل ةعاس هيف تثكم ول ايندلا لهأ هب معني ام ميعن نم اذه :لاقف صمحب

 ءاملا ههجو ىلع "”ىقلأ ىتح غرف امف :لاق «ةرم فلأ هيف هللا رفغتسأ ىتح هنم جراخب

 هثيدح] . نيفيصولاب هللا بيبح اًبيبح رشب :هل ليقف ”[ايؤر] همانم يف لجر ىأرو ءارارم
 )0 هدو هاو ام عا 7 0

 :دنسأ امتو ©

 :اولاق "”قورافو '؟”[نسحلا نب] دمحأ نب دمحمو « نسحلا ني بيبح انثدح 6

 نع «ىسوم نب ناميلس نع «ديزي نب روث نع «مصاع وبأ انث « ''*”[يشكلا] ملسم وبأ انث
 عبرلا هتأدب يف لفني ناك ُهِْلَع يبنلا نأ ةملسم نب بيبح نع ةيزاج نب دايز نع ءلوحكم

 .«ينربخأ» :(ه)و (ش) يف )١(
 .(ه) (ش) :نم طقبس (؟)

 .(ش) نم طقس (©)

 .(ه) «(ش) نم ةدايزلا (5)

 .نمحرلا دبع نب ةملس وبأ :(ش) يف (7)
 .2. . .ءاملا ههجو ىلعءاملا ىقلأ ىتح» :(لصألا) يف (0)

 .ريخأتو ميدقتب «دمحأ نب دمحمو قورافو# : (ه) يف كف



 . سمخلا ةعجرلا يفو

 هلثم ةملس ""يبأ نب ءاجرو «ةعيهل نباو زيزعلا دبع نب ديعس ناميلس نع هاور

 . بيبح نع ةيزاج نب دايز نع لوحكم نع]

 نب هللا دبعو رباج نب ديزي نب ديزيو ثراحلا نب ءالعلا] ''”لوحكم نع هاورو #

 نب) ديزي نب نمحرلا دبعو مادقملا يبأ نب دمحمو رذنملا نب نامعنلاو (ديز نبا) ءالعلا

 نع نيرخآ يف ةأطرأ نب جاجحلاو ديبع نب هللا ديبع بهو '''وبأو نابوث نب تباثو (رباج
 . 2[ ؟![ةيراج] نب ديزي :لاق نم مهنمو بيبح نع ةيراج نب دايز

 :ءالعلا ثيدح امأف

 انثدح[([ ]١/ ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ هانثدحف ١0

 نب دايز نع .لوحكم نع «ثراحلا نب ءالعلا نع «حلاص نب ةيواعم انث «رمع نب دمحم
 يف سمخلا دعب عبرلا وزغلا يف لفني ناك هي هللا لوسر نأ ةملسم نب بيبح نع «ةيراج

 . سمخلا دعب ثلثلا لفقلا يف لفنيو ةأدبلا

 . هلثم "”[ثراحلا نب] ءالعلا نع ديمح نب مثيهلا هاور *

 :ديزي نب ديزي ثيدح امأو
 انث ءيديمحلا انث ء.ىسوم نب رشب انث .نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدحف 357

 بيبح نع «ةيراج نب دايز نع «لوحكم نع «يدزألا رباج نب ديزي نب ديزي انث ءنايفس

 . هتأدب يف ثلثلا لفني هَ هللا لوسر تدهش :لاق '””[يرهفلا] ةملسم نبا

 نايفس '”نع ةعامج يف يعجشألاو «قازرلا دبعو عيكوو ("”ديعس نب ىيحي هآور *#

 )١( /4]لامكلا بيذهت :رظنا . تبثأ ام باوصلاو «ةملس نب ءاجر :(ش) يف 171[.
 . (ه) نم ةدايز «ةيراج نبا»و «(ش) نم[ 1نيبام طقس (؟)
 ١١١[. /191١لامكلا بيذهت :رظنا .تبثأ ام حيحصلاو .«بهو نبا» (ه)و (ش) يف ()
 .«ةثراح» :(ش) يفو «لصألا يفاذك (4)

 .(ه) و (ش) نم طقس ( ) نيب امو ءامسألا يف ريخأتو ميدقت (ه)و (ش) يفو «لصألا يفاذك (4)
 .(ه)و (ش) يف تسيل (5)
 . يروثلا نايفس ريغ :(ش) يف (4) . «ناطقلا ىيحي» :(ه)و (ش) يفو «لصألا يف اذك (0)



 . هلثم] ديزي نب ديزي نع يروغثلا

 . هلثم يدزألا رباج نب ديزي نع دعس نب دايز نع جيرج نبا هاورو #

 . ةيراج نب دايز ركذي ملو '''[ديزي نب ديزي نع قاحسإ نب دمحم هاورو #

 : "”[ رباج نب ] "”ديزي نب نمحرلا دبع ثيدح امأو

 هللا دبع انث « «مصاع ىبأ نب '””[ ركب وبأ] انث « ( 9[ دمحم نب هللا دبع هانثدحف 7117

 نع لوحكم نع رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع كرابملا نبا انث ءءامسأ نب دمحم نبا
 . ثلثلا "'ةلفقلا يفو عبرلا ةأدبلا يف لفن هَ يبنلا نأ ةملسم نب بيبح نع ةيراج نب دايز

 . "”[هلثم] لوحكم نع ديزي نب نمحرلا دبع نع شايع نب ليعامسإ هاور #

 ؛ ءالعلا نب هللا دبع ثيدحو

 ةيواعم نب دمحم انث « راكب ني رمع انث ءملس نب رمع نب دمحم هانثدلحف ©

 نع ديز نب ءالعلا نب هللا دبع نع «جارسلا بيبح ''”[نب] لضفلا انث « ''”[يطاغألا]

 .هوحن هلع يبنلا نع ةملسم نب بيبح نع ةيراج نب دايز نع لوحكم

 :نامعنلا ثيدحو

 ١4 انث . ”يناهبصألا دشار نب دمحم انث ؛'"”[دمحأ نب] ناميلس هانثدحف |

 نامعنلا انث «زيزعلا دبع نب ديوس انث «قاحسإ نب بيعش نب دمصلا دبع نب نمحرلا دبع

 يف لفن ُهّكَع يبنلا نأ ةملسم نب بيبح نع '"”ةيراج نب دايز نع لوحكم نع رذنملا نبا

 ثلثلا ةعجرلا يفو عبرلا ةأدبلا .

 .(ه) نم «يدزألا» ةملك تطقسو .(ش) نم طقس[ 1نيبام )١(

 .دايز :(ه) يف (؟)

 .(ه)و (ش) نم تطقس ()
 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا (5)

 .(ه) نم ةدايزلا (0)

 .يناهفصألا :(ش) يفو (ه) يفو لصألا يف اذك (4) .«لفقلا» :(ه) يف )١(

 . ةثراح :(ش) يف (9) .(ه) نم طقس (0)



 لهأ نم] هريغ دمحم دنسي مل زيزع ثيدح"''وهو مادقملا يبأ نب دمحم ثيدحو

 . ””[ركب وبأ] يباعجلا رمع نب دمحم هلاق "”[قشمد

 نب ورمع انث ءورمع نب ركب نب دمحم انث «ملس نب رمع نب دمحم هانثلح

 نع لوحكم نع مادقملا يبأ نب دمحم نع ةثالع نب هللا دبع نب دمحم انث « '””[نيسحلا]

 .-هوحنب ع يبنلا نع ةملسم نب بيبح نع '””ةيراج نب دايز

 :نابوث نب تباث ثيدحو

 انث ءيلصوملا زيزع نب دمحم نب هللا دبع انث «دمحأ نب ناميلس هانثدلحف ١

 نب بيبح نع '"”[ةيراج نب] دايز نع لوحكم نع هيبأ نع ''”نابوث نبا انث عيبرلا نب ناسغ

 . "[هلثم] نابوث نبا نع دعجلا نب يلع نع هاور *

 بهو يبأ ثيدحو

 انث «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدحف 5

 نع لوحكم نع يعالكلا ديبع نب هللا ديبع نع شايع نب ليعامسإ انث ءرشب نب نايفس

 . ثْلُثلاو عّبرلا لَ يبنلا لفن :لاق بيبح نع '”ةيراج نب ديزي

 ركذو ”ةيراج نب دايز نع :لاقف بهو يبأ هللا ديبع نع ةزمح نب ىيحي هاور *

 . لوحكمل ةليوط ةصق هيف

 ديلولا نب سابع ينثدح «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ هانثدح ١77

 تعمس :لاق "بهو وبأ ينثدح «ةزمح نب ىيحي انث «دمحم نب نآورمانث .حلاص نبا

 .«وهف» :(ه)و (ش) يف )١(
 .2يقشمدل :(ه)و (ش) يف ()

 .(ه)و (ش) نم طقس (*)

 . نيصحلا :(ه)و (ش) يف (:4)

 . ةثراح :(ش) يف (5)
 .باوصلا ركذ مدقت دقو . بهو نبا :(ه)و (ش) يف (8) .«ناوث» : ىلإ (لصألا) يف تفحصت (7)
 .«بهو نبا»:(ه) يف (9) .(ه) نم تطقس (0)



 هو ةباحصلا ةفرعم

 همس هم

 مالغ انأو ينتقتعأف ليّده نم ةأرمال يَبَهَوَُف صاعلا نب ديعسل اًمالغ تنك :لوقي ًالوحكم

 هثدحف يميمتلا ''”ةيراج نب دايز يقل نأ ىلإ لفنلا نع ''”[هلاؤس يف] ةصقلا ركذف ءرصمب

 . '"”[هلثم] هلع يبنلا نع بيبح نع

 : ةأطرأ نب جاجحلا ثيدح امأو

 نب ىيحي نب دمحم انثدح [ب / ]١1/ ملَس نب رمع نب دمحم هانثدحف 6

 ("”ةيراج نب دايز نع لوحكم نع جاجح نع باهش وبأ انث ءماشه نب فلخ انث ؛ناميلس

 .هوحن هَ يبنلا نع ةملسم نب "”بيبح نع

 . بيبح نع '؟!ةيراج نب دايز نع « سيق نب ةيطع نع «زيزعلا دبع نب ديعس هاورو *

 نب يلع انث «يزارلا ديعس نب يلع انث :(لاق) دمحأ نب ناميلس مانئدح] 6

 2١ سيق نب ةيطع نع « زيزعلا دبغ نب ديعس انث «ديبع نب ىيحي نب ديز انث « (حون نب) ديعم

 عبرلا هتأدب يف لفن ُهيَع يبنلا تدهش :لاق ةملسم '*”[نب بيبح نع «ةيراج نب.دايز نع

 . ةوزغ يف ثلثلا '"'هتعجر يفو

 نب بيبح نع « ىيحي نب ةعزق نع «ءلوحكم نع «ةميرك يبأ نب ناميلس انث «ينيعرلا

 . (اًبح ددزت اًبغرز» : هلع هللا لوسر لاق :لاق ةملسم

 هللا دبع انث « "”[ىنارحلا رشعم ىبأ نب نيسحلا] انث « ميهاربإ نب دمحم انثدح -1

 . ح مصاع وبأ انث ءماشه نب ديلولا نبا

 :لاق جاجح انث «ديعس نب فسوي انث «ةكرب نب دمحم انث « ىلع نب دمحم انثدحو

 .(ش) ىف سيل[ ]نيبام )١(
 .ةثراح :(ش) يف (؟)

 .«بيبح نع لصألا يف رركت (*)
 . فيحصت وهو بيبح نب دايز :(ش) يف (؛)
 .(ش) نم طقس ( )نيبامو (ه)نم طقس[ 1نيبام (0)
 .«ةعجرلا# :(ه) ىف (5)

 .دامح نب دمحم نب نيسحلا انثدح :(ه)و (ش) يف )ع7



 ىلع مدق ةملسم نب بيبح نأ ةكيلم يبأ نب هللا دبع ينربخأ : 7[لاق] جيرج نبا نع

 سيل ينإ هللا يبن اي : ُهلَع يبنلل ةملسم لاقف ةنيدملاب هكردأ هابأ نأو اًيزاغ ةنيدملاب هَ يبنلا

 :لاقو .هعم هدر هلع يبنلا نأو «يتيب لهأ ىلعو يتعيضو يلام يف موقي هريغ دلو يل

 تامف عجرف .«كيبأ عم بيبح اي عجراف .كماع يف كهجو كل قلخي نأ كلعل»

 . هيف بيبح ازغو «ماعلا كلذ يف ةملسم

 درفأف ءارصتخم جيرج نبا نع ءراطعلا دواد ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هجرخأ .

 .مصاع وبأ :هبسن ىلع قفتا ءهيف كشال «ةملسم نب بيبح وهو ةمجرت بيبح ركذل
 نيرخآ يف جاجحو

 د دع د

 "بهو نبا :ليقو عابس نب بيبح [5940]
 ابأ : ىنكي «نييماشلا يف هدادع «عبس نب دينج :ليقو «دينج نب بيبح :ليقو ص

 . فوع نب هللا دبعو «ديبع نب حلاصو «زيريحم نبا :هنع ىور «ةعمج

 ركب وبأ انثدحو] ح «ةبغز نب دامح نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -4

 يبأ نب ديعس انث : "”[الاق ينادمهلا رابجلا دبع نب دمحم انث «يمرضحلا انث ءيحلطلا

 «فوع نب هللا دبع نع ؛ ديزي نب دمحم نع «بيبح يبأ نب ديزي نع «ةعيهل نبا انث «ميرم
 ىلص هني هللا لوسر نأ هني هللا لوسر باحصأ نم ناكو «عابس نب بيبح ةعمج يبأ نع
 اي 22[ال] :اولاق «رصعلا تيلص ينومعيأر له» :هباحصأل لاقف رصعلا يسنو برغملا

 مث ىلوألا ضقنو رصعلا ىلصف ءماقأ مث «نذأف «نذؤمل هَ هللا لوسر رمأف «هللا لوسر

 . برغم لا ىلص

 )١( «جيرج نبا انث» : (ه) يفو «(ه)و (ش) يف تسيل [ ]نيبام .

 ١79(. /5) تاقثلاو «.(:55 /١١دسألاو «("487 )١/ باعيتسالا (3)

 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس[ 1نيبام (*)
 . (ه)و (ش) نم تبثأ امو . لصألا نم ةطقاس- (4)



 ديعس انث «ينادمهلا رابجلا دبع نب دمحم انث «نيطم انث .يحلطلا انثدح]- ١8

 ,:23)[هلغم

 « 7[ ينارحلا] هللا دبع نب ىيحي انث «بيعش وبأ انث «بوقعي نب دمحأ انثدح -

 اًئيدح مكثدحأ معن :لاق ءهّلِلَم هللا لوسر نم هتعمس اًئيدح انثدح :ةعمج يبأل تلق

 ريخ '؟”دحآ هللا لوسر اي :لاقف حارجلا نب ةديبع وبأ انعمو هّلكَع هللا لوسر عم انيدغت : اديج

 ملو يب نونمؤي .مكدعب نم نوئيجي موق .معن» :لاق ؟كعم اندهاجو كيانمآ انم

 .؟ينوري

 يبأ نع ريبج نب حلاص نع ديسأ نع يعازوألا نع هريغو ةريغملا وبأ هاور'"”[و] *

 اعمج .٠

 :الاق نايطوحلا ديز وبأو باهولا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 0١-

 :لاق .؟'[ريبج نب] حلاص ينثدح .ديسأ ينثدح «يعازوألا انثدح «ةريغملا وبأ انث

 .هوحن ةعمج وبأ ينثدح

 .[أ/174١ /١]ريبج نب حلاص نع عفان نب قوزرم هاور'''[و] *

 بويأ انث «برح نب نسحلا نب دمحم انث «مسقم نب دمحم نب دمحأ هانثدح ١7

 :ل- ”ممج يبأ نع ريبج نب حلاص نع عفان نب قوزرم نع ةعيبر نب ةرمض انث «قارولا
 اًباتك نودجي مكدعب نم نوئيجي موق .معن» :لاق ءانم ريخ دحأ له «هللا لوسر اي :انلق

 . ؛مكنم ريخ مه هب نوقدصيو هب نونمؤي نيتفد نيب

 دع دع

 .(ه)و (ش) يف سيل[ ]نيبام )١(
 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو . لصألا نم ةطقاس (؟)
 لامكلا بيذهت :رظنا . (ه)و (ش) نم تبثأ ام حيحصلاو «نمحرلا دبع نع ديسأ يبأ : لصألا يف قفز

 ةةييففتف)
 .(444 )١/ ةباغلا دسأ :رظناو . (ه)و (ش) نم تبثأ امو «(دح) : لصألا يف (5)



 ةباحصلا ةفرعم 174

 ينزاملا "[ورمع نب ] مصاع "نب ورمع] نب ديز نب ُبيِبح ]
 (”يراجنلا

 . هعطقف هسفن ىلإ هاعد املك هيلع ماصتف باذكلا ةمليسم "”هذخأ «ةبقعلا دهش

 دمحم نب دمحأ انث «يزورملا ىيحي نب دمحم انث ,نسحلا نب بيبح انثدح 71177

 نزام ينب نم ةبقعلا دهش نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع ؛دعس نب ميهاربإ انث «بويأ نبا
 نب نزام نب منغ نب ورمع نب لوذبم نب فوع نب ورمع نب بعك تنب ةبيسن :راجنلا نبا
 نب هللا دبعو ديز نب بيبح اهانباو بعك نب مصاع نب ديز اهجوزو ةرامع مأ يهو راجنلا

 ادمحم نأ دهشتأ :؟؟”[هل1 لوقي لعجف «باذكلا ةمليسم هذخأ يذلا بيبح اهنباو «ديز

 ال :لوقيف ؛هللا لوسر ينأ '”[دهشتأ] :"[4ل] لوقي مث ءمعن :لوقيف هللا لوسر

 ترشابف ةدرلا دعب ركب يبأ ةفالخ يف نيملسملا عم ةبيسن تجرخف ةمليسم هعطقف «عمسأ

 . "”ةبرضو ةنعط نيب تاحارج رشع اهبو تعجرو ةمليسم هللا لتق ىتح اهسفنب برحلا

 ”جرزخلا نب ثراحلاب وخأ يراصنألا ””فاسإ نب بيبح'“”و]1548]
 .بيبخ :لاقيو

 ركب انث ءيرفصعلا بابش انث ءايركز نب ىسوم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح ١

 لزن :لاق قاحسإ نبا '”[نع هيبأ] نع ريرج نب بهوو قاحسإ نبا نع ناميلس نبا

 لزن لب :لاقيو خنسلاب جرزخلا نب ثراحلب يخأ فاسإ نب بيبح ىلع قيدصلا ركب وبأ

 . جرزخلا نب ثراحلب يخأ ريهز يبأ نب ديز نب ةجراخ ىلع

 .(ه)و (ش) يف سيل[ 1نيبام )١(
 )1١/ 7١3(. ةباصإلاو «.(557 /١)دسألاو «(541/) باعيتسالا (؟)

 ركذ نود اهيلع ببض مث «ةماسأ نبا :(ه) يف 6“ )] . هذخأف (ه)و (ش) يف 2

 . باوصلا .(ه)و (ش) نم تبثأ امو لصألا نم طقس (:4)

 )1١/ 9١"(. ةباصإلاو 55٠ /١١دسألا (8) .(ش) يف تسيل (6)

 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو لصألا نم تطقس (9) .«ةنعطو ةبرضا :(ه) يف (1)



 "”ثراحلا نب بيبح["9]

 . هلَع يبنلا ىلإ امهترجاهم ''”نم ةيداغلا ابأ بحص ن

 تلصلا انث «فوع ىبأ نب دمحأ انث « "”[لدعملا] نسحلا نب كلملا دبع انثدح 6

 يواّقْطلا ورمع نب صاعلا تعمس "””[لاق] يواَفَّطلا نمحرلا دبع نب دمحم انث «دوعسم نبا

 هَ هللا لوسر ىلإ نيرجاهم ثراحلا نب بيبحو ةيداغلا يبأ مأو ةيداغلا وبأ جرخ لاق

 .«نذألا ءوسي امو كايإ» :لاق هللا لوسر اي ىنصوأ :ةأرملا تلاقف ءاوملسأف

 ع

 (”2/يدماغلا فنخم نب بيبح [5944]

 . هيبأ نع '"”هباوصو « مهو وهو ةباحصلا يف نيرخأتملا ضعب هركذ «نييزاجحلا يف دعي

 . ح قاحسإ انث «"”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 7

 نبا انث «قازرلا دبع انث :الاق ةملس انث «ةبورع وبأ انث «ميهاربإ نب دمحم انثدحو

 هيبأ نع [ب /179 /1] :"7[لاق] فنخم نب بيبح نع "[كلملا دبع ينربخأ] جيرج

 ؛هيلإ اوعجر ام يردأ امف اهنوفرعت له :لوقي وهو ةفرع موي ُهّكَق يبنلا ىلإ تيهتنا :لاق

 «ىحضأ لك يفو بجر لك يف ةاش اوحبذي نأ تيب ''”[ لهأ لك ] ىلع» : هِي يبنلا لاقف

 . هيبأ نع اذكه ادوجم تاقوألا ضعب ىف هيوري قازرلا دبع ناك

00 

00 

2 

 قل

)0( 

 4فإ

 ق4ف)

00 

69 

 باعيتسالا )١/ '787(, والأسد)١/ 55١(« ةباصإلاو )١/ 080”(.

 . يف :(ه)و (ش) يف

 .(ه)و (ش) نم ةدايز

 :رظناو .يرماعلا :(ش) يفو «(548 )١/ ةباغلا دسأ :رظناو .(ه) يفو لصألا يفاذك
 .(784 )١/ باعيتسالا

 باعيتسالا )١/ 84”"(. والأسد)١/ 558(.« ةباصإلاو )1١/ 7509(.

 . (ه)و (ش) يف اذك باوصلا وه تبثأ امو .فيحصت وهو «هيبأ نع هنإف بهو وهو» : لصألا يف
 . (ه)و (ش) يف سيل

 . ميركلا دبع (ه) يفو «(ش) نم ةدايزلاو «ءلصألا نم ةطقاس
 . (تيب لك لهأ ىلع) :(ش) يفو .لصألا يف اذك



 .هابأ ركذي ملو '''[ًالسرم] هسفن بيبح نع ةرم هاورو *

 ىبأ ىنثدح «لبتح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح -7

 نب بيبح نع « ميركلا دبع ينربخأ : "”[لاق] جيرج نبا انث «قازرلا دبع انث :"![لاق]
 . هلثم ركذف ةفرع موي هّيَف يبنلا ىلإ تيهتنا :لاق فنخم

 دع دع

 يملُسلا بيبح [596]

 "”[يملسلا] "”نمحرلا دبع يبأ دلاو هللا دبع وبأ

 .نييفوكلا يف دعي ©

 لاق :لاق قاحسإ ىبأ نع ريهز انث «دلاخ نب ورمع انثدح ©[ . . .]ءانئدح -

 كي دمحم باحصأ نم ناك يبأ نإو «نآرقلا ينملع يدلاو ''”[يملسلا] بيبح نب هللا دبع

 عاصب يلهأ نم كولممو "رح ريبكو ريغص لك نع قدصتأ نأ تكرت ام :لاقو «هعم دهش
 . "”انتطنح دوجأب

# #6 
 يمّطَخلا ةّشاَمُخ نب ُبيبح [45]

 . نييندملا يف دعي هلع يبنلا عمس ص

 انك ءرمع نب دمحم انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح ١4

 بيبح نع «يدع نع «ريمع نب بيبح نع «نامور نب ديزي نع « '”[تاوخ] نب حلاص

 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا )١(

 .(ه)و (ش) يف تسيل (0)
 .(ه) نم ةدايزلا (9

 )5( باعيتسالا )١/ *78( 2والأسد)١/ 555(« ةباصإلاو )١/ 5:"(.

 .«خلإ . . . :لاق قاحسإ يبأ نع ريهز ركذ» (ه)و (ش) يفو لصألا يف ضايب (0)

 .«رحول» :(ش) يف ()

 .اهتطنح :(ش) يف (0)

 .(ه) نم تطقس (4) .(707 )١/ ةباصإلاو «.(557 /١)دسألاو «(*85 )١/ باعيتسالا (8)



 نطب الإ فقوم اهلك ةفرع» :ةفرعب لوقي هلي هللا لوسر تعمس يمطتخلا ةشامخ نبا

 . ارّسَحُم نطب الإ فقوم اهلك ةفلدزملاو «,ةنرع

3 2 

 "'يفقنلا فْوَع نب ريَمع نب ورْمَع نب بيبح 3
 . 4 مكلاومأ سوءر مكلف متبت نإو 9 :تلزن مهيف «ليلاي دبعو ةعيبرو دوعسم وخأ ن

 رّمع وبأ انش «2"”[ئرقملا] جرف نب دمحأ انث ءدمحأ نب ميهاربإ انثدح

 نبا نبع حلاص ي يبأ نع '"[ يبلكلا] بئاسلا نب دمحم نع ناورم نب دمحم انث «يرودلا

 متسك نإ اًبرلا نم م يقب ام اورَذو ُهّللا اونا اوئمآ يذلا اَهيأ اي 9 : ىلاعت هلوق يف سابع

 ونب مهو «ليلاي دبعو بيبحو ةعيبرو دوعسم مهنم ' ”فيقث نم رفن يف تلزن 4 نينمؤم

 . شيرق نم ةريغملا ينب يفو «يفقثلا فوَع نب ريمع نب ورْمَع

 د دع

 '”اورْمَع نب كيوف : ليقو «”[ورمع نب] كيدف نب بيبح ]
 .نييندملا يف هدادع «رماع نب ناّمالَس ينب نم ينامالسلا ن

 . ح يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم نب دمحم انثدح ١

 : 9[الاقز «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 نم لجر ينثدح ءرمع نب زيزعلا دبع انثدح ءرشب نب دمحم انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث
 ىلإ هب جرخ ""”[هابأ] نأ ءاهثدح كيدف نب بيبح اهلاخ نأ همأ نع دعس نب نامالس يني

 تنك :لاق[أ[ / 17 هياصأ ام اف ائيش امهب رصيب ال ناتضيممهلنيعو هلل يمنا

 يف ُهلَع يبنلا ثفنف «يرصب تباصأف ةيح ضيب ىلع يلجر *”تعضوف يلمج 2”نرم

 .«اهابأ» :(ه)و (ش) يف (9) .(701/ /١)ةباصإلاو «(545 /١)دسألا )١(

 .«يلجر تعقوف# :(ش) يف 4 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا 0)

 .(ش) نم ارفن» تطقسو .«. . مهنم نم فيقث نم١ : لصألا يف ('")
 .(ه)و (ش) يف تسيل (5)
 .(08"3 )١/ ةباصإلاو «(551/ /١)دسألاو 7(2 487 )١/ باعيتسالا (6)

 . (ىرُمأ) يناربطلا مجعم يفو «(ش)و لصألا يف اذكه (9) .(ه) نم طقس (5)



 هيئيع نإو ةنس نينامث نبا ''7[هنإو] «ةربإلا ىف طيخلا لخدي هتيأرف .رصبأف :لاق «هينيع

 . ناتضيبمل

 نب] رمع نب زيزعلا دبع نع دمحم نب ميهاربإ نع :هدج ''”نع يبأ ينثدح -01

 رَمع نب] كيدف نب بيبح اهدج نع (4)ومأ نع ىنامالّسلا سيلجلا نع 9[ زيزعلا دبع

 . ةكربلاب اهيف هل اعدو اهيف هل نذأف نيعلا نم ةيقر هَ يبنلا ””ىلع ضرع هنأ "”[ينامالّسلا

 نع لهس نب ىيحي نب دمحم نع ةقدص نب دمحم نع ديعس نب رابجلا دبع ىورو #

 د د

 "'يميعتلا ةئمر وبأ نايح نب بيبح []

 شاخشخ د : ليقو «يبرْثُي نب ”ةراّمع : ليقو «ةعافر : ليقف .همسا يف فلتخم 0

 . ىنكلا يف هركذن

 ع

 '"''«لوهجم» يرّصَعلا شارخ نب بيبح ]

 . نييرصبلا ىف هدادع ت

 ميهاربإ نب ثراولا دبع ''0[ةديبع وبأ] انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 717

 .(وهو) :(ش) يف )١(
 . ؟هدج نع هيبأ نع» :(ه)و (ش) يف قفز

 .(ه)و (ش) يف سيل[ ]نيبام ()
 .[؟9 /5] يناربطلا رظنا .(ش) نم تبثأ ام باوصلاو ءاهمأ : لصألا يف (5)
 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو «(نع) : لصألا يف (5)

 . 705 /1) ةباصإلاو «(547 /١)دسألا (4) .(ه)و (ش) نم تبثأ امو ءلصألا نم تطقس (7)
 .(هبتع وبأ) :(ش) يفو ءلصألا يفاذك )٠١( .ةريمعا :(ه) يف (8) 7١(. /5) ةباصإلاو «.(557 /١١دسألاو 20787 )١/ باعيتسالا (0



 تعمس لاق ىئاّطلا نينح نب ديبع انثدح «ةلبج نب ورمع نب نمحرلا دبع انث «يركسعلا

 نوملسملا» :لوقي هلي هللا لوسر عمس هنأ هيبأ نع ءيرّصعلا شارخ نب بيبح نب دمحم

 .«ىروقتلاب الإ دحأ ىلع دحأل لضف ال ٌةوخإ

 ان م د



 نيصح همسا نم '”[ باب ]

 "'يمعنخلا فْوَع نب نيصخح [ا٠ ١

 ٠ . سابع نب هللا دبع هنع ىور

 انك «ةداّبع نب حور انئدح .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح ١15

 لاق هنأ يمعثخلا فوَع نب نيصح نع ةديبع نب هللا دبع "![ينربخأ] ةديبع نب ىسوم
 «ريعب ىلع كسمتسي ال مالسإلا عئارش ملع دقو «فيعض ريبك يبأ نإ : هَ هللا لوسرل

 :لاق «معن :لاق .؛هنع اًيضاق تنكأ ,نيد كيبأ ىلع ناك ول تيأرأ» :لاق ؟هنع جحأفأ

 . يح وهو هّنبأ هنع جحف :لاق .«قحأ هللا نيدف»

 انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم رفعج وبأ انئدح ١0-”

 .ح '*”[ناميلس نب] ميحرلا دبع انث ءناَبأ نب رّمع نب هللا دبع

 رمحألا دلاخ وبأ انث «ريمث نبا انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 :لاق فوَع نب نيصح ينثدح :لاق سابع نبا نع هيبأ نع بيرك نب دمحم نع :الاق

 جح» :لاق «هنع جحأفأ جحي نأ عيطتسي الو «جحلا هكردأ يبأ نإ :هللا لوسر اي :تلق

 .[ب/١46١ ]١/ «كيبأ نع

 2 د

 (”فانم دبع نب بلطملا نب ثراحلا نب نيصح [ ] 7٠١١

 . ثراحلا ىنبا ليّمُطلاو ةديبع وخأ «يردب ن

 (؟![ناميلس نب] هللا دبع نب دمحم انث «'؟”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -.57

 قاحسإ نب دمحم نع ريكب نب سنوي انث «ريمث نب هللا دبع نب دمحم انثدح 27[ ىمرضحلا]

 1 .(ه) نم ةدايزلا )١(

 دعب ةمجرتلا هذه فنصملا رركو (”"8 )١/ ةباصإلاو «(707 /7)دسألاو .(504 /١)باعيتسالا (؟)

 هللا دبع هيخأ نع ةديبع نب ىسوم): ةباصإلا يفو «(ه) نم هانتبثأ امو «يخأ» :(ش)و لصألا يف ()
 . (نيصح نع

 .(ه)و (ش) يف تسيل ةدايزلا (4)
 .(ه)نم طقس (4)
 .("”75 )١/ ةباصإلاو .(؟515 /؟)دسألاو )١/ 5٠08(« باعيتسالا (5)

 . لصألا نم طقس )ع7



 . فانم دبع نب ثراحلا نب نيصح :اردب دهش نم ةيمست يف

 :لاق ىب أ ينثدح «لبنح نب ذمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 17

 اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع هيبأ نع دعس نب ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرق
 . بلطملا نب ثراحلا نب نّيصح شيرق نم ''”[نيملسملا نم]

 رارض ان «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم ان ؛ ,'9[دمحأ نب] ناميلس انثدح "4

 نم ةيمست يف هيبأ نع نع عفار يبأ نب هللا ديبع نب دمحم نع مشاه نب يلع انث ءدرص نبأ

 هللا يضر] يلع عم دهش «يردب .ثراحلا نب نّيصح : [هنع هللا يضر] يلع عم دهش

 .فانم دبع نب بلطملا ي ىنب نم .هدهاشم 2[

 دع د

 «يدّسألا ةلضن نب نيصح ] ٠

 . مزح نب ورُمَع ثيدح يف هركذ اباتك هِي يبنلا هل بتك
 « ىئاسكلا نيسحلا نب ميهاربإ انث « «نسحلا نب نمحرلا دبع انث «دمحم انثدح] 516

 هدج نع هيبأ نع مزح نب ورْمَع نب ركب يبأ نب كلملا دبع ””[انث «بوقعي نب قيتع انث

 نمحرلا هللا مسبا : اًياتك يدّسألا ةلّضّن نب نّيصْخل بتك هَ هللا لوسر نأ مزح نب ورمَع
 (دمرث هل نأ يدسألا ةلضَن نب نْيِصُخ هلي هللا لوسر دمحم نم باتتك اذه ,ميحرلا

 .«"ةريغملا بتكو دحأ امهيف ةقاحم ال '"”اًفيفكو

 د د

 )١( (ه)و (ش) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس[ ]نيبام .

 .(ه)و (ش)نم طقس (؟)
 .«مالسلا هيلع» :(ه) يف (؟)
 ْ , (”89 )١/ ةباصإلاو ,.(59 /5)دسألا (:)
 .(خلإ . .ركب يبأ نب كلملا دبع هاوراا : امهيفف (ه)و (ش) يف هركذي مل[ ]نيبام (6)
 .«اًقينكو» :(19 /؟) ةباغلا دسأ يف (5)
 ملسو هلآ ىلعو دمحم هيبن ىلع هللا ىلصو هيلي يذلا ء ءزجلا يف هولتي نارمع وبأ نيصح) (ه) يف 200

 مث تاعامسلا ركذ مث : «مهنع هللا يضر ةباحصلا ةفرعم باتك نم رشع يداحلا ء ءزجلا» مث : (ريثك اميلست
 .«نارمع وبأ نيصح ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لاق



 "'نارمع وبأ نيصح 1
 وا -ٍ 0 52 و ةهماوع

 نب لولس نب ةرضاغ نب ملاس نب مهن ديع نب فّلَخ نب ديبع نب نّيصح وهو ن

 يف فلتخم «نارمع هنبا هنع ىور .ةعيبر نب ورْمَع نب بعك نب لولس نب "'”ةّئشْيَخ

 ٠ . همالسإو هتبحص

 ملسم وبأو يلع نب ماشه انث « "![يباطخلا ريبكلا دبع نب] قوراف انثدح .-

 نب نارمع نع يعبر نع روصنم نع نابيش انث «ءاجر نب هللا دبع انث :الاق "”[يشكلا]

 ١ .ح] ُهّللَق يبنلا ىتأ اًنيصح نأ رخآ لجر نع وأ نّيِصْح

 انث «جارّسلا قاحسإ نب ليعامسإ انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدحو 0١

 نارمع نع يعبر نع روصنم نع ليئارسإ انث «ىسوم نب هللا ديبع انث ءىسوم نب فسوي

 هموقل ًاريخ ناك بلطملا دبع دمحم اي :لاقف '؟[هللَق يبنلا ىتأ هنأ هيبأ نع نْيِصُح نبا

 نأ هللا ءاش ام» : هلع يبنلا هل لاقف «مهرخنت تنأو مانّسلاو دبكلا مهمعطي ناك «كنم

 دشرأ ىلع يل مزعاو ,يسفن رش ينق مهللا :لق» :لاق ؟لوقأ نأ ينرمأت ام :لاقف «لوقت

 تأطخأ امو ,تنلعأ امو تررسأ ام يل رفغا مهللا» :لاق ؟نآلا لوقأ امف :تلق «يرمأ

 .«تلهجو تملع امو .تدمع امو

 نع مهريغو '*[ «ريرجو] سيق يبأ نب ورمعو ةدئاز يبأ نب ايركزو ليئارسإ هاور *

 . روصنم

 . نارمع نع نسحلا نع ةبيش نب بيبش نع ةيواعم وبأ هاورو *

 نب دمحأ انث «انيدب نب نسحلا نب دمحم انث « ميس نب دمحم هانثدح] 0

 )١( باعيتسالا )١/ ةباصإلاو «(51 /5)دسألاو غ«(508 )١/ 901”7( .

 .نون نودب (ةشيخخ) :(ش) يف (1)

 .(ه)و (ش) يف سيل[ ]نيبام (*)
 .«خلإ . . .دمحم اي :لاقف هَ يبنلا ىتأ» امهيفف (ه)و (ش) نم طقس [ 1نيبام (4)

 .(ش) نم ةطقاس (65)

 71١[. /0] دادغب خيرات :رظناو «طوطخملا يف اذكه (7)



 لاق :لاق يصح نب "”[نارمع نع نسحلا نع ةبيش نب بيبش نع ةيواعم وبأ انث «عينم
 ضرألا ىف ةتس «ةعبس :لاق «؟اًهلإ مويلا دبعت مك» : ىبأل [أ 16١/ /1] هيَ هللا لوسر

 :لاقف ءءامسلا ىف يذلا :لاق «؟كتبهرو كتبغرل دعت مهيأف» :لاق «ءامسلا ىف دحاوو

  نْيصح ملسأ املف :لاق «كناعفني نيتملك كتملع تملسأ نإ كنإ امأ نّيصح ايا

 .«يسفن رش نم ينذعأو ,يدشُر ينمهلأ مهللا :لق»

 هابأ نأ نيصح نب نارمع نع نمحرلا دبع نب سابعلا نع دنه يبأ نب دواد هاورو # عي. هم ع .٠ ع

 . هَ ىبنلا ىتأ

 سلا ديس وإ ا لس ني ةوصصما# نيمار نيش سة

 محلا لصي ناك الجر تيأرأ لا لوس لا. يبدا أ يلا نأ يملا

 _ ثيدحلا . . .فيضلا يرقيو

 . نارمع نع هيخأ نع ريخشلا نب ءالعلا يبأ نع يريرجلا هاورو *

 انث «طايخ نب ةفيلخ انث ءدمحأ نب نادبع انث «"”[دمحأ نب] ناميلس هانثدح ١5
 5 537 و .٠ و 0 1 ا 3

 دشرأل كيدهتسأ ينإ مهللا : لق» :لاق ينرمأت امف تملسأ ''”ينإ هللا لوسر اي : لجر

 .«يسفن رش نم كب ذوعأو يرمأ

 . السرم نسحلا نع ريشب نب ةيريوج نع يرّقْنملا ةملس وبأ هاورو *

 ني ني

 .(ه) نم[ ]1نيبام طقس )١(

 .هوحن ركذف :(ه)و (ش) يف ()

 .(ه)و (ش) نم طقس (9)

 .2نإ» :(ه) يف (4)



 (""بدنج وبأ بدنج نب نّيصُح ]7٠6[

 . ًظوفحم ناك نأ بدنج هئبا :هنع ىور ل

 . نمحرلا دبع نب هللا دبع نع يثيللا برح نب هللا دبع دنع هثيدح]

 نب هللا دبع "”[ركذ :لاق يراخبلا ورْمَع يبأ نب دمحم انث ءدمحم انثدح] 0

 نع «بدنج يبأ نب بدنج نع «ةفوكلاب هتيقل نمحرلا دبع نب هللا دبع نع «يثيللا برح

 تعلط ىتح انمن ؟'اهنإ :اولاقف موق هيلإ ىكشف هلع يبنلا عم انك : لاق بدنج نب نْيِصْح هيبأ

 . ناطيشلا نم هللاب اوذوعتيو ناطيشلا نم كلذ نإف ءاوميقيو '”اونذؤي نأ مهرمأف . سمشلا

 ””نيصحلا مأ نب نّيَصُح [70]

 . هلع يبنلا ىأر ه

 نب دمحأ انث «ينارحلا بيعش وبأ انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح] 7

 . "”[ح قاحسإ وبأ انث «ريهز انث ,كلملا دبع

 « يبأ ينثدح «”ينارحلا دلاخ نب ورّمَع نب دمحم انث «'"”[دمحأ نب] ناميلس انثدحو

 تيأر :تلاق نّيصحلا مأ هتاج نع «نيصحلا نب ىيحي نع «قاحسإ وبأ انث ءريهز انث

 لخدأ دقو يرجح يف نّيصحو هتلحاَرو هلْخَر ىلع وهو عادولا ةجح يف هيَ هللا لوسر

 000070. ""[ءاوس امهظفل] هطبإ تحت نم هبوث
 )١( ديناسملا عماجو 2775 /1) ةباصإلاو «(54 /7؟)دسألا )7/ 0717/9 .

 . طقف (ه) نم يهف (ش) يف الو لصألا يف تسيل ةدايزلا قف

 .«خلإ ... برح نب هللا دبع دنع هثيدحا : :لاقف (ش) يف هركذي مل[ 1 نيبام (؟)

 .(نإ» : (ش) يف قه

 .«اوميقي مث» :(ه) يف (0)
 )3( /؟)دسألا ٠( ةباصإلا )١/ /503”3( .

 . (ه) نم ح قاحسإ وبأ انث» ةرابع تطقسو .(ش) نم طقس [ ]نيب ام (0)

 . (ه) نم «ىنارحلا دلاخ نب» تطقسو (ش) نم ىنارحلا تطقس (4)

 .(ه)و (ش) يف سيل[ ]1نيبام (9)



 نيصحو :اولوقي ملو قاحسإ يبأ نع امهريغو صوحألا وبأو ليئارسإ هاورو * هم ي 8 5 5 0 ٠ أ 000 5

 .ريهز هب درفت « يرجح يف

 دع دع د

 ”يسّمْحألا ةعيبر نب نْيَّصُح /7]
 . نيسح : ليقو .' "هلي يبنلا ىلإ "”[يلجبلا] هللا دبع نب ريرج ٌريشَب ص

 نب قاحسإ انثدح [ب 18١/ /1] :"”[لاق] ميهاربإ نب دمحم انثدح ١7
 نب] ريرج نع «سيق نع «ليعامسإ انث «ةيواعم نب ناورم انث .ءرّمع يبأ نبا انث ءدمحأ
 يف ترفنف :لاق «ةصّلَخلا يذ نم ينحيرُ الأ» : لَ هللا لوسر لاق :لاق "”[هللا دبع
 برضف «ليخلا ىلع تبثأ ال تنكو ليخ باحصأ اوناكو سمحأ نم ةثامو نيسمخ
 اًيداه هلعجاو هتبث مهللا» :لاقو «هعباصأ رثأ تيأر ىتح يردص يف هديب هِّيَع هللا لوسر
 رشي ةعيبر نب نيصح ةأطرأ وبأ ريرج ريشب ءاجف رانلاب اهقرحف اهاتأف :لاق يدهم
 : "7[لاق] ءدرجأ لمج اهنأك اهتكرت ىتح كتئج ام قحلاب كثعب يذلاو :لاقف « هع يبنلا

 ١ .اهلاجرو سمحأ ليخ ىلع كربف
 . نيسح :ناورم لاقو «نيصح :ديبع نب دمحم لاقو #

 دع دع د

 © يبلكلا *[ لكنز ] نب نطَف نب يَرُج نب ديزي نب نّيصح [70]
 . ءاجر ابأ : "”[ىنكي] «هركذ اميف هِي يبنلا بحاص 0

 يبأ انثدح ] 2"*يتوريبلا مالسلا دبع نب دمحم نب دمحأ انث «لدمحيم هانثدلح 5١<"

 )١( (ه)و (ش) يف تسيل (9) . تبثأ ام حيحصلاو ءأطخ وهو «ليئارسإ وبأ :لصألا يف .
 , (*89/ )١/ ةباصإلا «(50 /؟)دسألا )١/ 5١04(., باعيتسالا (؟)
 يذ مدهو قرحب هرشبيل هلق يبنلا ىلإ هلسرأف هللا دبع نب ريرج شيج يف ناك هنأ : كلذ ينعي 4

 .[؟6 /؟] ةباغلا دسأو ]١/ 5٠١[« باعيتسالا رظنا . ةصلخلا
 .(ش) نم طقس[ ]نيبام (0) . (م)و (ش) ىف تبثأ امو «لكن» : لصألا يف (5)
 .(080 /*) ديناسملا عماج )١/ 075٠ ةباصإلا 03 /؟) ةباغلا دسأ (5)
 دمحم انث هنع تثدحا :(ه) يفو .«يتوريبلا مالسلا دبع نب دمحأ نب دمحم نع تثدح :(ش) يف (4)

 هانتبثأ امو «؟دمحأ انث دمحم هانثا : انث نع تئدح قوف بتكو .«يتوريبلا مالسلا دبع نب دمحأ نبا
 . لصاالا نم



 يرسل 00

 دوسألا ءالعلا وبأ ريبج انث «ءاضملا يبأ نب ''”[دمحم نب] ىلع انث 2"![لوحكم دمحم

 يبأ نع «ديزي نب نيصح ىلوم  ةنس نوثالثو ''”ةعبرأو ةئام هيلع تنأ دق ناكو  يشبحلا

 .امسبت الإ ناك ام ءاًكحاض هلي هللا لوسر تيأر ام :لاق ؛ ىِبْلَكلا ديزي نب نيصح :ءاجر

 هلع ينلا ناكو :هيف دازو ؛ريبج نع «قاحسإ نب ناوضر نع «يزارلا متاحوبأ هاورو

 . هنطب ىلع رجحلا ”دشي

 دع دع د
 رم «ن و

 ها , هذ | فاوَع نب ني 0

 2 مل هى

 . سابع نب هللا دبع هنع ىور «ةيئؤرو ةبحص هيبألو هل ح

 نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث :29[لاق] ؛دالخ نب ركب وبأ انثدح 8

 هنأ ؛ يمعثخلا فوع نب نيصح نع «ةديبع نب هللا دبع ىنربخأ «ةديبع نب ىسوم انث «ةدابع

 ىلع كسمتسي ال مالسإلا عئارش ملع دقو «فيعض ٌريبك يبأ نإ : هلي هللا لوسرل لاق

 «معن :لاق «؟هنع اًيضاق تنكأ ,نيد كيبأ ىلع ناك ول تيأرأ» :لاق ؟هنع جحأفأ ؟ ريعب

 . يح وهو هبا هنع جحف :لاق . «قحأ هللا ُنّيَدف» :لاق

 : '"![ةديبع نب] ىسوم نع ؛ "[يذبرلا] هللا دبع نب راكبو «لولُهُبو «يكم هاورو *

 انث «ىلع نب رصن انث «نايفس نب نسحلا انث «نادُمَح نب ورمع وبأ هانثدح ٠ ٠

 .هلثم « 207[ ةديبع نبا ىسوم انث '"”[ميهاربإ نب] يكم

 نب نيصح ىنثدح : "لاق ؛ سابع نبا نع «هيبأ نع بيرك نب دمحم هاورو #

 :فوع

 .(ش) نم طقس[ 1]نيبام )١(
 . فيحصت وهو «نوعبرأو» :(ش) يف 00

 .دسي :(ش) يف (9)

 انه اهتكرت امنإو ««داعم» لصألا شماه ىلع بتكو :«(740) مقر : رظنا .ةمجرتلا هذه ترركت (:4)

 . اهلبق امع ديناسألا ضعب ةدايزل
 . (778 )١/ ةباصإلا «(777 /؟)ةباغلا دسأ «.(509 )١/ باعيتسالا (0)

 .(ه)و (ش) يف تسيل (0)

 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا (0



 هش بيب _._--122 فحمل ةباحصلا ةفرعم
 ١ "7[م] يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «ئرقملا دمحم نب دمحم هانثدح .

 نب هللا دبع نبدمحم انث :لاق ؛نايفس نب نسحلا انث ءنادمَح نب ورمعوبأ انثدحو
 ؛ سابع نبا نع ؛ .هيبأ نع «بيرك نب '"'”[دمحم] نع ءرمحألا دلاخ وبأ انث «ريمُت

 الو جحلا هكردأ يبأ نإ ؛هللا لوسراي : تلق : لاق ؛فوع نب نيصح ينثدح : :"9لاق]

 . «كيبأ نع جحا : لاق ؟هنع ججحأفأ حلا عيطتسي

 .[ ]١/ بيرك نب دمحم نع « '؟”ناميلس نب ميحرلا دبع هاور #

 . ح يناهبصألا نبا انث «زيزعلا دبع نب يلع انث .دمحأ نب ناميلس هانثدح 7

 رمع نب هللا دبع انث «ىمرضحلا ”[رفعج وبأ] انث ءدمحم نب دمحم رفعج وبأ انثدحو

 نبا نع «بيرك نع «بيرك نب دمحم نع «ناميلس نب ميحرلا دبع انث :الاق ؛نابأ نبا

 جسحلا هكردأ يبأ نإ ؛ هللا لوسر اي :تلق :لاق ؛فوع نب نيصح ينثدح :لاق ؛ سابع
 ("0كيبأ نع جحا : لاق مث «ةعاس ت م َتّمَصَق '"[لاق] اضرتعم الإ جحي نأ عيطتسياالو

 د 2

 يراصنألا حَوْحَو نب نيصح ] ٠ ٠ 00

 . يراصنألا ةورع :ديعس ىبأ دنع هثيدج 0

 انثدح «برح نب بلاغ نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح 77

 ةرارز نب ورمع انث «نوراه نب ىسومانث ناسيك نب دمحم نب نسحلا انثدحو

 طخ نم رشع نماشثلا ءزجلارمخآ : (ش) يف درو (0) .(ه)نم طقس )١(
 . امئاد هلل دمحلاو ىطافألا .(ه) يف ترركت[ 1نيبام (0)
 .(ش)و (ه) نم طقس :(*)
 /؟5] لامكلا بيذهت :رظنا .تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «ناميلس نب نمحرلا دبع :(ش) يف (؟)

 فضي

 ةباصإلا .(59 /؟5)دسألا )١/ 5٠١( باعيتسالا (8) .(ش) يف تسيل (5)
 ٠:”7(. /1) .(ه)و (ش) نم ةدايزلا (1)



 نب ةورع نع «يولبلا ''”[نامثع] نب ديعس نع « سنوي نب ىسيع ان :لاق ؛ "”يئرحلا

 هلع يبنلا يقل امل ءاربلا نب ةحلط نأ ؛ حوحو نب نيصحلا نع «هيبأ نع «يراصنألا ديعس

 يصعأ ال تببحأ امب ينرم هللا لوسر اي :لاقف ءهيمدق لبقيو هع هللا لوسرب قصلي لعجف

 بهذا» : كلذ دنع هل لاقف ءثدح مالغ وهو هلي هللا لوسر كلذل كحضف ءارمأ كل

 ثعبأ مل ينإ» :لاقف ؛ هع يبنلا هاعدف «لعفيل اًيلوُم جرخف :لاق «كابأ لتقاف «بهذا

 ءميغو درب يف ءاتشلا يف هدوعي ُهَّْْع يبنلا هاتأف «كلذ دعب ةحلط ضرمو «محر ةعيطقب

 يلصأ ىتح هب ينونذآ توملا هيلع ثدح دق ةحلط ىرأل ينإ» :هلهأل لاق فرصنا املف

 اميف ناكف «ليللا هيلع نجو يفوت ىتح "'ملاس ينب يع يبنلا غلبي ملف .«هولجعو هيلع
 ”[نأ] دوهيلا هيلع فاخأ ينإف هيَ هللا لوسر اوعدت الو يبرب ينوقحلأو ينونفدا :لاق

 فصف ؛هربق ىلع '”[فقو ىتح] ءاجف «حبصأ نيح هِي يبنلا ربخأف « يببس يف باصي

 .«كيلإ كحضيو .هيلإ كحضت ةحلط ىلا مهللا» :لاقف «هيدي عفر مث ءهعم سانلا

 : هوحن ىسيع نع يجورسلا فرطم نب ميحرلا دبع ءاور *

 نع ''”ميحرلا دبع انث ء.مصاع يبأ نبا انث «””دمحم نبهللا دبع هانثدح]1 4
 . 90[هب ىسيع

 '"”يلشهنلا سيق نبا : ليقو .سوأ نب نيصح [(]

 . هسأر حسمو هع لوسرلا هل اعدف «ةنيدملا مدق دايز ابأ ىنكي و

 . ح هللا دبع نب ليعامسإ انثدح «رفعج نب هللا دبع انثدح - 6

 انث «ليعامسإ نب ىسوم انث :الاق ءيطافسإلا سابع انث «دمحأ نب ناميلس انثدحو

 .تبثأ ام باوصلاو ««ةرارز نب ورمع» :(ه)و (ش) يفو ««يئدحلا ةرارز نب ورمع» :لصألا يف )١(

 .(ه) نم دمحم نبا» تطقس (1) 000 .(84 /5) باسنألا : رظنا

 .«ميحرلا دبع يبأ انث":(ه) يف (")  .يولبلا دمحم نب ديعس :(ش) يفو «لصألا يفاذك (؟)

 .(59 /؟)دسألا :رظنا . (ه)و (ش) نم تبثأ امو ءفوع : لصألا يف ()

 .(ش) نم طقس[ 1نيبام (4) . (ه)و (ش) نم ةدايزلا (5)

 .(78”7 )١/ ةباصإلا «.(584 /؟)دسألا )١/ 5٠04(. باعيتسالا (9) .«فقوف» :(ش) يف (0)



 د ع ةباحصلا ةفرعم

 : لاق . سوأ نب ''”نيصح هيبأ نع «يلشهنلا نيصحلا نب "دايز ىمع انث «رغألا نب ناسغ

 "”ينونيعي نأ يداولا لهأ رم هللا لوسر اي :تلقف [ب ١67/ /1] لبإب ةنيدملا تمدق

 حسمف هلي يبنلا هاعد مث «هتطلاخم اوئسحأو هوناعأف .مهرمأف «يتطلاخم اونسحيو

 .هل اعدو ههجو

يعمو ةنيدملا تمدق :لاقو .هلثم ناسغ نع يلشهنلا مثيهلا نب فلخ هاور *
 ماعط 

 .حمق

 نع «همع نع «يسودسلا نيصح نب ميعن نع « يحمجلا ةيواعم نب هللا دبع هاورو *

 ش . هلثم هدج

 6 د د

 '”ريهز نب دادش نب تمشُم 29[ نب] نيصُح [81]

 هفحصو] «هدالوأ دنع هثيدح ينامجلا دعس نب بعك نب ناَّمَج نب ةرم نب رمَتلا نبا د

 .؟”[ح] نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدح - 5

 نب دمحأ انث :'[اولاق] مصاع يبأ نبا "”[ركب وبأ] انث دمحم نب هللا دبع انثدحو

 .ح ةدبع

 ىسوم نب دمحم انث :9'2[لاق] ىجاسلا ايركز انث «دمحأ نب ناميلس انثدحو

 و ل و 5 .٠

 تمشم نب نيصح نب مصاع نب "”ثيعش م نب نارمع نب رزو نب زرحم انث :الاق يشرحلا

 . ؟يمعا ةملك تطقسو «دايز نع# :(ش) يف )000(

 .نيصحلا :(ش) يف (؟)
 . اضيأ (ش) نم فطعلا واو تطقسو (ش) :يف تطقسو (ه) نم تبثأ امو «اونيعي :لصألا يف ةيفز

 .(ه)نم طقس (4)
 . (7724 )١/ ةباصإلا «(58 /؟)دسألا )١/ 5٠١( باعيتسالا (6)

 .(ه)و (ش) نم طقاس [ ]نيبام (5)
 . مصاع نب بيعش :(ش) يف (4) . (ه)و (ش) نم ةدايزلا 00



 , "ًئيعش هابأ نأ هثدح نارمع هابأ نأ رزو ىبأ ىنثدح نامج نب ةرم نب رمنلا نب دادش نبا
 ةعيب هعيابف هيي هللا لوسر ىلإ دفو هنأ هثدح ءاًئيصح ابأ نأ هثدح ءامصاع هابأ نأ هثدح

 اهنم دارج دانسإو ثورملاب ةدع اًهايم هِيَ ىبنلا هعطقأو هلام ةقدص هيلإ قدصو «مالسإلا
 نب نيصحل طرشو ةريدسلا اهنمو دامشلا اهنمو ءاوهأ اهنمو ةزعاملا اهنمو فق

 تمشم نب نيصح ىلع طرشو هؤام عابي الو هاعرم رقعي ال نأ "[هل] عطق اميف «تمشم
 : نيصح نب مصاع نب ريهز لاقف هلضف عنمي الو هءام عيبي ال نأ

 اَساَقْنألا ملقلا طخ نهب سالْمأ ْنْكَت مل يدالب ن7
 اَماَبَتْلا الو اسيل َمديِْوَلَق اَساّنلا ىطعأ ”ثيَح يتلا نم

 :هليخب وبأ لاقو هثيدح يف مصاع '"'[يبأ] نبا داز

 يداع ىلع لح ثداح نم يبنلا نم نيباتكلابو يرسلابو هللاب ذوعأ

 ع د

 (""بوسدم ريغ نيصح 51
 . ةيالولا يف ُهْلَْع يبنلا عمس 0

 ناميلس نع هركذ دمحم نب حلاص نأ يدسلا نب لهس انث دمحم هانثئدح]

 نع يناسارخلا ءاطع نع رّمع نب رابجلا دبع نع "[يدبعلا ةملس نب ديزي نع ةملس نبا
 لاو نم ام» :لوقي هلك يبنلا عمس /”نيصح نع دجمي نب ثراحلا نع ريجب نب ديلولا
 .[أ /187 /١]20[هل] اًروفغم وأ اًيذعم ًالولغم ةمايقلا موي هب ءيج الإ ةرشع

 د د

 . «بهيصأ» :(ش) يف (؟)
 . «نيصحلا» : (ه)و (ش) يف (4) .(ش) يف تسيل (
 .«لاو»:(ه) يف (9) .(يأ) :(ش) يف (5)
 .(ش) يف تسيل[ 1نيبام )٠١( .«نيحا :(ش) يف (5)
 )١/ 5٠١*(. ةباصإلا 07١(« /*) ديناسملا عماج ٠“3(« /؟)دسألا (5)
 .«خلإ ٠ . رمع نب رابجلا دبع دنع هثيدح» :لاقو[ ]نيب ام ركذي مل (ه)و (ش) يف 023722



 ةباحصلا ةفرعم

 "2يمطخلا هللا دبع نب حيلم دج [14]

 . ةماجحلا يف ُهّنَْع يبنلا نع ىور .هيف فلتخم «نيصح همسا نإ : ليق ن

 دلع

 "'ديز نب ورْمَع نب مارح "”[ نب ] رذنملا نب تباث نب ناسح [/16]

 . (””جرزخلا نب ورّمَع نب ةبلعت نب راجنلا نب 7[ يدع نبا]

 ابأ : ىنكي «سدقلا حورب ديؤملا لضانملاو هع حفادملا هلع هللا لوسر رعاش ه

 هلع هللا لوسر نع هتلضانم ("”ماسحلا يبأب اًضيأ ىنكي ناكو «ديلولا ابأ : ليقو «نمحرلا دبع

 نيتسو ةيلهاجلا يف نيتس «ةنس نيرشعو ةئام شاع «نيكرشملا ضارعأ هب يزاغلا هناسلب

 . مالسإلا يف

 5 1 لا ا ىا# - ع عا ع * هلأ 1

 ةعبرأ برعلا يف فرعي ال مارح هدج وبأو '”[ «هدج] :هيبأ وبأو هوبأ شاع كلذكو

 «ناسللا عاجش «مهريغ ةنس نيرشعو ةئام مهريمعت ةدّم تقفتا دحاو بلص نم اولسانت

 لضانيو ماطألاب نصحتتيل ءاقللا ىلإ زتهي الو «ىغولا دهشي نمم نكي مل «نانجلا نابج

 . مالكلاب

 . هنباو ةشئاعو ةريره وبأ هنع ىورا#

 نب دمحم انث : "[لاق] ةلبج نب "”[دمحم نب دمحأ] دماح وبأ انثدح -8

 ةشئاع نع ةورع نع هيبأ نع دانزلا يبأ نبا انث «يرازفلا ىسوم نب ليعامسإ انث «قاحسإ

 لوسر نع رخافي امئاق هيلع موقي دجسملا يف ربنم ناسح عضي هِي هللا لوسر ناك : تلاق

 )١( ةباصإلا )١/  20750/5)دسألا 58(.

 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا (5)
 . 07370 /1) ةباصإلا «(0 /؟) ةباغلا دسأ «(5 )١/ ٠٠ باعيتسالا «ديزي :(ش) يف ()

 .(ش) يف تسيل 1نيبام (:)
 . حومجلا نبا :(ش) يف (0)
 . ماسحلا ابأ : ىنكي :(ش) يف (1)

 .(ه)و (ش) نم طقس (4) .(ش) يف سيل[ 1نيبام 00



 نع رخاف وأ حفان امب سدقلا حورب ناسح ديؤي هللا نإ» : هلع هللا لوسر لوقيو هلي هللا

 . ؛ هلي هللا لوسر

 نب ميهاربإ انث «كيمدلا يبأ نب ماشه نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح
 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع نازولا لاله نع دلاجم نب ليعامسإ انث «نالبس دايز
 . نيكرشملا ءاجه هيلع دشني اربنم تباث نب ناسحل عضو هفَع يبنلا نأ

 . ًارصتخم هيبأ نع ةورع نب ماشه هاأورو *

 يبأ نب نامثع انث « ىسوم نب نارمع انث «دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ هانثدح ١

 تباث نب ناسح نذأتسا :تلاق ةشئ هئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةدبع انث « ةبيش

 امك مهنم كّئلسأل :لاق .(مهيف يبسنب فيك» :لاقف « نيكرشملا ءاجه يف هي هللا لوسر

 فيك» : هَ لاقف ثراحلا نب نايفس ىبأ ىف نذأتسا هنإ : ليقو نيجعلا نم ةرعشلا لسن
 . [ب ١87/ ./1] نايفس ابأ هب اجه اممو .مهنم كنلسأل '"[لاقف] (هنم يتبارقب

 دبعلا كدلاوو موزخم تنبونب مشاه لآ نم دجملا مانس نإ

 نب ىيحي انث «ناحْلم نب ميهاربإ نب دمحأ انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 5

 .حريكب

 , 0[الاق] ءحلاص نب هللا دبع انث « بيعش نب بلطم انث ؛دمحأ نب ناميلس انثدحو

 دمحم نع ةي نب ةرامع نع لاله يب نب ذيعس نع ديزي نب 02+ دعس نب ثيل ان

 'امهجها» :لاقف ؛ةحااور نبا ىلإ لسرأف «لبعلا قشو نم مهيلع دشأ هنإف اًشيرق
 «تباث نب ناسح ىلإ لسرأ مث «كلام نب بعك ىلإ ''[لسرأف] ءضري ملف «مهاجهف
 علد مش .بنذب براضلا دسألا اذه ىلإ اولسرت نأ مكل نآ دق :لاق ءناسح لخداملف

 . (ه)و (ش) نم ةدايزلا )000

 .(ه) يف ترركت قفز



 هللا لوسر لاف « ميدألا يرف مهنيرفأل قحلاب كثعب يذلاو :لاق "''[مث] هكرحي لعجف هناسل

 كل '"'صلخي ىتح اًبسن مهيف يل نإو ءاهباسنأب شيرق ملعأ ركب ابأ نإف لجعت الا : هنلَع

 قحلاب ثعب يذلاو «كبسن يل صلخ دق هللا لوسر اي :لاقف «عجر مث «ناسح هاتأف ««يبسن

 لوقي هلع 2 هللا لوسر تعمسف : ةشئاع تلاق « «نيجعلا نم ةرعشلا لست امك مهنم كنلسنأل

 تعمسف :9[تلاق] ««هلوسرو هللا نع تحفان ام كديؤي لازي ال سدقلا حور نإ» :ناسحل

 ىفشق 'اناسح مهاجه : لوقي هني هللا لوسر

1 8 12 0 
 يضرعو هدلاوو ىبأ اا ب لف

5-7 
 لن ل 0. .٠ درو يود هل

 اهورت مل نإ ىتينب 2تلكت

 18 تارطمّتم اًناكيج لظت

 3-3 رستع | انعم متطض رعأ َُنِإَف

 موي بارضل اوربصص ف /“لالإو

 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا )١(

 : '؟!ناسح لاقف «ىفتشاو

 ءازجلا كاذ يف هللا دن عو

 ًءهافولا ميشلان وسر

 انو كتم دسم حسم ضر

 !ءاَدَك هش عوم مقنلا ريت 9

 مظل لسآلا اهفاشكأ ىلع
 مد

 ءاطخلا فشكناو عقفدام

 وم -

 ءاشينمادي هللا وبل

 . يتأي ىتح :(ه) يفو (ش) يفو لصألا يفاذك (؟)

 .(ش)نم طبقس (*)

 . ليربج :(ش) يفو (ه) يفو لصألا يفاذك (:)

 نب ناسح لضف :.باب . ةباحصلا لئاضف : باتك ؛ 5 /5) «ملسم حيحص» : يف رعشلا رظنا )2(

 . هنع هللا يضر تباث

 . يفنك نم : (ه)و (ش) يفو لصألا يف اذك فقز

 اذه ىلعو ؛ ءاوقإ ةيفاقلا يف نوكيف «يْفَنَك نم» عماما . .ةمومضم «اهدعوم» عم .ءادك ةملك 0200

 :باب . ةباحصلا لئاضف : باتك ( 5 /4) ملسم حيحص : رظنا . ةزمهلا رسكب «ءادك» :نوكتف

 . هنع هللا يضر تباث خ نب ناسح لئاضف

 .«تارمطتم» : لصألا يف 20(

 .الو :لصألا يف (9)



 وع مس هل يع

 ءاَقحح هب سيل قحلالوقب

 ءاَقْللا اضع راصسنألاُهُه

 [/5 ]١/ ءاجه وأ لاق وأ بابس موي لعم نم ىف

 0000 ووو 5 1 وق مه رس هوم الاس و و هل 1 7
 ءاوس هرصنيو هحدميو مكنم هللا لوسر وجهي نمف

 عامرة مم ا ا و و
 ءاقك ُهَل سيل سقف لا حورو

 انث ءروصنم نب حون انث ءرمع نب دمحم نب هللا دبع ''[دمحم وبأ] انثدح 177

 نب تباث نب بعصم نب هللا دبع ينثدح «ىسوم نب دمحم ةيزغ وبأ انث «راكب نب ريبزلا
 ءامسأ اهتدج نع '؟[ريبزلا نإ رذنلا تنب ةمطاف نع ةورع نب ماشه نع رببزلا نب هلا دبع

 ناسحو هني هللا لوسر باحصأ نم سلجم ماوعلا نب ريبزلا رم :تلاق ركب يبأ تنب

 مكارأ يلام : لاقو ريبزلا سلجف «هنم نوعمسي ")امم طاشن ريغ مهو هرعش نم مهدشني

 نسحيف ُهكيَع هني هللا لوسرل هب ضرعي ناك دقلف ةعيرفلا نبا رعش * نم نوعمست امي نينذأ ريغ

 :ناسح لاقف ءيشب هيلع لغشي الو هباوث هيلع هيلع ''”لزجيو هعامتسا

 لدعي لعفلاب لوقلاو ةيراوح هيدهو ىبتلا (”ادهع ىلع ٌماقأ

 دع وخلو ولا“ يلو يلاوي 6 ءرطو هجاهْنم ىَلع مان

 لجَحم 0 َناَك ام ل لوصُي ين لاباس

 اهّشَح برحلا| اهقاس نع تفّشك اَذِإ

 هلم َناَكالَو مهيهف هّلثم اَمَق

 ِرشاَعَم لاعف نم ةيخ كانَ

 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا )١(

 . (ه)و (ش) نم ةدايزلا ()

 . 4ال» :(ش) يف (9)

 . هيلع كرحيو :(ش) يف ()

 ودوم

 لذي مادام كد 3 ا سلو
00 

 لَضْفَأ ةيمشاهلا نباي كلعفو

 0 /4) ريبكلا همجعم يف يناربطلا رظناو (ه)و (ش) نم تبثأ امو ,«يده» : لصألا يف (5)



 ةباحصلا ةفرعم

 مسعد

 فر اهتِْييو ف دّسأْنَمَو همأ ةيقفّصاَتَناَك ءرماذإو

 ليك يطنُي هللاو ىتطنمللا نَع هني هت سلا بة مك
 "'هريغ دازو''”[خيشلا لاق]

 لثؤم دِجَم مالسإلا ةرصُت نمو 0١ ةبيرق ىَبرُت هللا لور نم هل
 يس © «راكب نب يزل  «زيزعلا دبع نب يلع انث «دمحأ نب ناميلس انئدح فل

 نع هيبأ نع دانزلا يب أ نب نمحرلا دبع نع يبيسملا دمحم نب قاحسإ انث «يراجلا دمحم نبا

 ىلإ راصنألا رشعم انل تدب :لاق تباث نب ناسح هيبأ نع ناسح نب نمحرلا دبع نع جرعألا

 هوملكف مهريغو شيرق نم لاجرب هيلإ انيشمف اًبعص ارمأ [هيلإ]انبلط يذلا ناكو ةجاح يلاولا

 هيلع حلأو اوجرخو موقلا ”'هرذعف رمألا ةبوعص «؟”ركذتف انب هَ هللا لوسر ةيصو هلاوركذو

 دجسملا انلخد ىتح انجرخف ءانتجاح ءاضق نم ادب [ب /185 /١]دجو ام هللاوف سابع نبا

 ةبابص هللاو اهنإ ءاهب مكالوأ ناك هللاو هنإ مهعمسأ انأو تحصن :ناسح لاق «ةيدنأ موقلا اذإف

 «ناسح اي لمجأ :موقلا لاقف «هعئابط هبش عازتناو هقارعأ بيذهتو هيَ دمحأ ةثاروو ةوبنلا

 : سابع نبا حدمي أشنأو ناسح لمجأف اوقدص : سابع نبا لاقف

 الضَف َةَعَّمَجَم ُِك يف هل َتْيَأَر ههجو كَل ادَب سابع نبا امآَّنِإ

 الت اَهتي رتل تاطقتلمب لئاقل الاَقَم كر دي مل لاق اَّذِإ

 ًالزهالو دج لوقلا يف ب يذل يمل سول يف ام ىّمِشو ىَفَك

 الغر الو انا ال اهاَرْك تت ةقشَم ريب يلع لا ىلإ َتوَّمَس

 الج الو اَماَهَع قلت مَلو اجلب ىدتلاو ةءورملل ”[اًقيلخ] َتْفلُخ
 .هنيبو ينيب هللاو «يريغ لبجلاو ماهكلاب دارأ ام هللاو :يلاولا لاقف

 قاحسإ نب دمحم انث « غئاصلا باهولا دبع نب دمحم نب دمحأ انثدح 6

 .(ه) نم ةدايزلا )١(

 .هريغ يف دازو :(ه)و (ش) ىف (0)
 000 .(ش)نم طقس (0)
 .ركذف :(ه)و (ش) يف (4)

 .هارذعف : لصألا يف (5)

 .«افيلح» (ه)و (ش) يفو لصألاب اذك (5)



 جرعألا يزارلا ميه اربإ نب  قاحسإ ينثدح ؛ يدادحلا فلخ نب ركب بأ ينثدح ءعارسلا

 ارح نب رنا هبا شاع ةثامو نيرشع رشا بأ مارح شاع :لاق 1[ تباث نب] ناسح

 تباث نب ناسح هنبا شاعو «ةئامو نيرشع رذنملا نب تباث هنبا شاعو «ةئامو نيرشع
 هشارف ىلع ىقلتسا ثيدحلا اذه ركذ اذإ نامسح نب نمحرلا دبع ناكو «ةئامو نيرشع

 .نيعبرأو نامث نبا وهو تامف ؛ددمتو كحضو

 نب هللا ديبع انث "''[ « ىفقثلا] قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح -5
 (©9ةليرح نع نمحرلا دبع نب ديعس نع قاحسإ نبا لاق :لاق هيبأ نع بوقعي انث «ديعس

 . ماسحلا ابأ اي :تلقف ناسح تيتأ :لاق ناسح نب نمحرلا دبع ةياور

 انث « ليوطلا ديمح نب ميهاربإ انث ءملسم وبأ انا «يباطخلا قوراف انثدح 51

 هللا يضر باطخلا نب رمع نأ ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع رضخألا يبأ نب حلاص

 دشنأ تنك دق :لاقف ءانهاهأ : لاقف «دجسملا يف دشني وهو تباث نب ناسح ىلع ىتأ هنع

 ناسح لبقأو للا لوسر لوقي نأ ةيشخ هنع هللا يضر رمع ىلوف «كنم ريخ وه نم هيف

 بجأ ناسح اي :لوقي ناك هلي هللا لوسر نأ ملعتأ للاب كدشنأ :لاقف ةريره ىبأ ىلع

 . معن :لاق «سدقلا حورب هديأ مهلا" : ثا لوسر نع

 رضخألا يبأ نب حلاصو قيتع يبأ نب باو ريبزلا هاورف ؟ ' '”هيف يرهزلا ىلع فلتخا
 . ةملس يبأ نع يرهزلا نع دايز يبأ نب هللا ديبعو

 نع ةنييع نباو جيرج نباو ةيمأ '*”[يبأ] نب ليعامسإو ليقعو سنويو رمعم هاورو * 0 سا ؟ (6) 5 .
 . ناسحب رم رمع نأ بيسملا نب ديعس نع يرهزلا

 . ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع يعازوألا هاورو *

 هللا دبع نب هللا ديبع نع يرهزلا نع ةنييع نبا نع يناهبصألا بويأ نب مكحلا هاورو #

 .ناسحب رم رمع نأ ةريره يبأ نع

 )١( (ه)و (ش) نم ةدايزلا .

 .(ش) يف تسيل (0)
 .ةلمرح :(ش) يف (7)
 . اضيأ (ه)و . ثيدحلا اذه يف :(ش) يف (4)
 . ةيمأ يبأ نب ليعامسإ :(ش) يف (0)



 ةباحصلا ةفرعم

 : دنسأ امثو د

 نب ثراحلا انث :الاق نايرلا ''[نب] مساقلا نب دمحأو دالخ نب ركب وبأ انثدح -

 نب نمحرلا دبع نع مثيخ نب نامثع نب هللا دبع نع نايفس انث «ةصيبق انث «ةماسأ ىبأ

 روبقلا تارئاز هلي هللا لوسر نعل :لاق هيبأ نع تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع نع نامهب
 .[أ/186 /1]

 دع دع د

 ("”ةعيبر نب ريهز نب دادش نب ناسح [(]

 ةيهط ينب نم يوهطلا دوس يبأ نبا

 وبأ مشاه نب دمحم انث «ديسأ نب دمحأ نب هللا دبع انث «رادنب نب دمحأ انثدح -.4

 ةديصع يبأ ينثدح :لاق دادش نب ناسح نب شايع نب ةديصع نب بوقعي انث] «””لهس

 . (4![م ناسح هدج نع هيبأ نع

 نب دمحم] انث «دوراجلا نب يلع نب دمحأ انثدح «دمحأ نب ناميلس انثدحو

 دادش نب ناسح نب '*”سافع نب ةديصع نب بوقعي(”انث ,ءيرصبلا لهس وبأ '”[مشاه

 هيبأ نع ةديصع يبأ ينثدح :لاق يوهطلا دوس يبأ نب ةعيبر نب ريهز نب باهش نب]
 ينإ هللا لوسر اي :تلاقف هيَ يبنلا ىلإ تدفو همأ نأ "”[دادش نب ناسح هدج نع سافع

 نم أضوتف اًبيط ًاريثك هلعجي نأو ةكرب هيف هللا لعجيي نأ اذه ”ينبل وعدتل كيلإ تدفو دق

 . اًبيط اريثك هلعجاو هيف اهل كراب مهللا» :لاقو ههجو حسمو هئوضو لضف

00 

 .(ش) يف تسيل[ 1نيبام )١(
 .(4717/ /7) ديناسملا عماج «(7517 )١/ ةباصإلا «(8 /؟) ةباغلا دسأ (؟)

 . مشاه نب دمحم لهسوبأ : مسالا ىلع ةينكلا مدق (ه)و (ش) يف (5)
 .(ه)و (ش) نم طقس[ ]نيبام (4)
 نب دمحم دنع امهيف لوألا دانسإلا لوح هنأل كلذو «خلإ . . .بوقعي انث «الاق» :(ه)و (ش) يف )2(

 .(ش)نم طقس (0) . مشاه
 نازيملا ناسل يف امأو «شافعا نم ًالدب «شايع» لوألا دانسإلا يف مدقت دقو ةيطخلا خسنلا يف اذكه (7)

 .«ىنبال» :(ه) ىف (8) .4شايعا» : لاقيو «ضايع» : ظفاحلا لاقف



 '"'يملسلا رباج يبأ نب ناسح [7]

 نب ديعس نع] ''”[ديلولا نب] ةيقب هثيدح ىور «فئاطلا هلق يبنلا عم دهش

 دمحم] انث :الاق "”[دمحأ] نب دمحم نب دمحمو .«ىحلطلا ركب وبأ انثدح

 . ح يمرضحلا "”[هللا دبع نبا

 انث ءديشر نب دواد انث :الاق نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 نب ناسح تعمسم ؛؟1[لاق] فسوي وبأ انث «يشرقلا ميهاربإ نب ديعس انث «ديلولا نب ةّيقب .
 :لاقف اورفصو اورمح دق موق ىأرف '*”فاوطلا يف هي يبنلا عم انك :لاق رباج يبأ

 .«نيرفصملاو نيرمحماب اًبحرم»
 . 9[ :هوحن ةيقب نع ىفصم نب دمحم هاور] #

 نب "”[دمحم] انث .مصاع يبأ نب "'[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو ١”-

 يبأ نب ناسح تعمس فسوي وبأ ينثدح «ميهاربإ نب ديعس ينثدح] «ةيقب انث «ىفصم

 . "![هلثم ركذف ُهَلَع يبنلا عم انك : لوقي رباج

 نب زيزعلا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح 5-7

 فوطعلا يبأ نب ميهاربإ نب ديعس ينثدح .«بويأ نب مثيهلا :نارمع وبأ انث «مالس

 لجر انءاجف رخطصاب انك :لاق ُهِّفَع يبنلا باحصأ كردأ دق ناكو فسوي وبأ انث «ينارحلا

 عم فوطن انك : لوقي هتعمسف «يملسلا رباج يبأ نب ناسح هل لاقي ُهليَع يبنلا باحصأ نم

 )١( باعيتسالا ءرهشألا وهو ء«رباج نبا :ليقو )١/ /40(.« ةباصإلا «(08/ /؟)ةباغلا دسأ )١/

  ».)271.(ة1/ /؟) ديناسملا عماج

 . (ه)و (ش) نم ةدايزلا (5)
 .(ه)و (ش) يف تسيل (0)
 . (ه)و (ش) نم ةدايزلا (5)

 اذكو :«(8 /؟) ةباغلا دسأ يف امل قفاوم وهو «(ه) نم تبثأ امو «فئاطلا :(ش)و لصألا يف (5)
 0 .هدعب يذلا ثيدحلا رظناو .(510 /) ننسلاو ديناسملا عماج

 .(ه)و(ش) نم ديزأ 1نيبام (5)

 . «هوحنا : هلوقب امهيف هرصتخاو (ه)و (ش) يف سيل[ ]نيب ام (0)



 : لوقي هتعمسف ءاهورمح دق نيرخآو مهاحل اورفص دق اًموق ىأرف تيبلاب هيَ هللا لوسر
 .«نيرمحملاو نيرفصملاب اًبحرما

 د

 ("""'نامعنلا نب يفيص نب رماع يبأ نب ةلظنح []

 «فوع نب ورمع نب كلام نب ديز نب ةعيبض ينب نم يسوألا مث يراصنألا بهارلا ن
 . دوسألا نب دادش هلتق دحأب دهشتسا «ةكئالملا ليسغ

 انث : يبأ '*”[انث] «دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ؛"””[دمحأ نب] ناميلس انثدح 73177

 : هلع هللا لوسر عم دحأ موي دهشتسا نم ةيمست يف ةورع نع دوسألا يبأ نع ةعيهل نبا
 . ةكئالملا ليسغ نامعنلا نب يفيص نب رماع يبأ نب ةلظنح

 انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث ؛ "”[يباطخلا] قوراف انثدح 464

 عم [ب ]١/ ١60/ لتقو :لاق باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم

 يبأ نب ةلظنح : فوع نب ورمع ينب نم دحأ موي نيملسملا نم راصنألا نم هل هللا لوسر
 . ةكئالملا هتلسغ يذلا وهو رماع

 ىيحي نب ديعس انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دمحم نب دمحأ انثدح 0

 هيبأ نع هللا دبع نب دابع نب ىيحي ينثدح 2”[قاحسإ نبا لاق :لاق] يبأ ينثدح ءيومألا

 املف برح نب نايفس وبأو وه ىقتلا ليسغلا رماع يبأ نب ةلظنح ناك :لاق هدج نع

 ىتح فيسلاب دادش هالَعَف بوعش نبا :هل لاقي ناكو دوسألا نب دادش هآر ةلظنح ىلعتسا

 ةكئالملا هلسغتل ةلظنح مكبحاص نإ» : هلي هللا لوسر لاقف نايفس ابأ لتقي داك دقو هلتق

 كلذل» : هِي هللا لوسر لاقق .ةعئاهلا عمس امل بنج وهو جرخ :تلاقف .«هتبحاص اولسف

 . «ةكئالملا هتلسغ

 .«نامعن» : لصألا يف )١(
 .(59 )١/ ةباصإلا «(55 /؟) ةباغلا دسأ «(578 /1) باعيتسالا (؟)
 .(ه) يف سيل ()
 .2ينثدحا :(ه)و (ش) يف (5)

 . لصألاب ةرركم (5) .(ه)و (ش) يف تسيل (6)



 ديعس نب ميهاربإ انث « '”ىسيع نب ىيحي نب دمحم انث «يبأ انثدح 57

 :لاق ''”كلام نب] سنأ نع ةداتق نع ديعس نع ءاطع نب باهولا دبع انث «يرهوجلا

 نم "””[انم]و ءدعس شرعلا هل زتها نم انم :سوألا تلاقف ءراصنألا نم نايحلا رختفا

 ةكئالملا ليسغ انمو «تباث نب مصاع ربدلا هتمح نم انمو «نيلجر ةداهشب هتداهش تزيجأ

  ؟”[يسلايطلا] دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -7

 ملس ًالجر نأ يراصنألا بهارلا نب ةلظنح نع لجر نع ردكنملا نب دمحم نع ةبعش انث

 نكأ مل ينأ الإ كيلع درأ نأ ينعنمي مل» :لاقو .حسمت ىتح ؛هيلع دري ملف هيَ يبنلا ىلع

 . هيلع درو "حسمت ىتح هيلع دري مل» :لاق "وأ «اًضوتم

 دع دع د

 '"”يميمتلا يديسألا يفيص نب عقرملا نب عيبرلا نب ةلظنح ١

 . يفيص نب مثكأ يخأ نبا وهو هليَق يبنلا بتاك
 . شنح نب مثيهلاو يفيص نب "”عقرملاو ريخشلا نب ديزيو يدهنلا نامثع وبأ هنع ىور

 انث , رم يبأ نب ديعس نب دمحم نب هللا دبع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -

 . ح يبايرفلا
 نايفس انث :الاق ميعن وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلع انث . "”[دمحأ نب] ناميلس انثو

 دنع انك : لاق يديسألا بتاكلا ةلظنح نع يدهنلا نامثع يبأ نع يريرجلا ديعس نع

 .«يرصبلا ىسيع نب دمحم :(ه)و (ش) يف )000

 .(ه)و (ش) يف سيل (1)
 . «ءاتلا» نودب «زيجأ» :(ش) يفو .(ه)و (ش) نم تبئأو لصألا نم طقس [ ]نيب ام (*)

 .(ه)و (ش) يف تسيل (4)
 .لاقو :(ش) يف (4)

 )1( باعيتسالا )١/ 8١(.« ةباصإلا 56 /7)دسألا )١/ 789(.

 . «يفيص نب عقرما :(ه)و (ش) يف 4

 .(ه) يف سيل (9) . ميرم يبأ نب دمحم نب هللا دبع :(ه)و (ش) يف )0



 ةباحصلا ةفرعم

 تكحضف يدلوو يلهأ ىلإ تمقف «نيع يأر انأك ىتح رانلاو ةنجلا انركذف هِْلَع هللا لوسر

 لاقف «تقفان تقفان :تلقف ءركب ابأ تيقلف «''"تجرخف هيف انك يذلا تركذف تبعلو

 امك متنك ول ,ةلظنح اي» :لاقف هَ يبنلل هركذف ةلظنح بهذف «هلعفنل انإ : ركب وبأ

 (”[ةلظنح اي] اذ وحن وأ مكقرط وأ مكشرف ىلع ةكئالملا مكتحفاصل يدنع نونوكت

 .«ةعاسو ةعاس

 . يريرجلا نع ناميلس نب رفعج هاورو *#

 دوعسم نب تلصلا انث ,نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ هانثدح ..8

 ةلظنح نع نامشع يبأ نع يريرجلا انث.ءناميلس نب رفعج انث :الاق لاله نب رشيو

 ركب ابأ اي تنأ فيك :تلقف ءركب ابأ تيتأ :لاق هلق يبنلا باتك نم ناكو يديسألا

 قفان :تلق :لاق ؟لوقت ام !هللا ناحبس :لاق . ركب ابأ اي ةلظنح قفان : "”[تلق :لاق]

 ركذي '''هّنيَي يبنلا دنع [أ ١85/ /١]ن وكن : تلق :لاق «كاذامو :لاق .ركبابأ اي ةلظنح

 تاعيضلاو دالوألاو جاوزألا انسفاع هدنع نم انجرخ اذإف «نيع يأر انأك ةنجلاو رانلاب

 . هلثم ”ثيدحلا ركذف ؛'"”[اًريثك] انيسنف

 . *![هوحن ةلظنح نع] شنح نب مئيهلا نع '[ليهك نب] ةملس نع يروثلا هاورو *

 انث ءبلاغ نب دمحم انث «نايرلا نب مساقلا نب دمحأ نسحلا وبأ هانثدح ٠

 ةلظنح نع شنح نب مثيهلا نع ليهك نب ةملس نع يروثلا '”نايفس انث «ةفيذح وبأ
 يلهأ تيتأف اموي تجرخف «نيع يأرانأك انكف ءرانلاو ةنجلا ركذ هلي يبنلا نأ بتاكلا

 :لاق «تقفان دق ينإ :تلقف ءركب ابأ تيقلف ءءيش يسفن يف عقوف ءمهعم تكحضف

 يلهأ تيتأف «نيع يأر انأك انكف ءرانلاو ةنجلا ركذف هّلفَف يبنلا دنع تنك : تلقف ؟كاذامو

 «كلذ هل تركذف  هللَي هللا لوسر تيتأف «كلذ لعفنل انإ :ركب وبأ لاقف مهعم تكحضف

 ىلع ةكئالملا مكتحفاصل يدنع نونوكت امك .مكيلهأ دنع متنك ول :ةلظنح اي» :لاقف

 .؟تجرخاول :(ه)و (ش) يف )غ0(

 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس[ 1نيبام (؟)
 . «تلقو» : (ه)و (ش) يف ()

 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا (5) .«انركذي':(ه)و (ش)يف (4)
 . ؟ناميلس# ىلإ (ش) يف تفحصت (0) .هلثم يقابلا ركذو :(ه)و (ش) يف (5)



 ةباحصلا ةفرعم م05 را

 .«ةعاسو ةعاس ةلظنح اي ,'''"قيرطلا يفو مكشرف

 . ارصتخم ةلظنح نع ريخشلا نب ديزي نع ةداتق هاورو *#

 .دواد وبأ انث « '"7[بيبح نب] سنوي انث :"''[لاق] رفعج نب هللا دبع انثدح ١-

 لاق :لاق «يديسألا ةلظنح نع ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي نع ةداتق نع نارمع ””انث

 . «اهتحنجأب ةكئالملا مكتلظأل يددع نونوكت امك نونوكت متنك ول» : هلع هللا لوسر

 قوزرم نب ورمع هاورو «دواد يبأ نع رادنبو ينامحلا ىيحيو لبنح نب دمحأ هاور #

 ' .هلثم نارمع نع

 قازرلا دبع نع ''”[ميهاربإ نب] قاحسإ انث « "”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -7

 . يروثلا نع
 وبأ انث ءورمع نب ةيواعم انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدحو

 ةلظنح همع نع يفيص نب عقرملا نع ناوكذ نب هللا دبع نع نايفس نع «يرازفلا قاحسإ

 عمتجا «قلخ تاذ ةلوتقم ةأرماب انررمف نيكرشملا ىزغ نيح هّللَع هللا لوسر عم انك :لاق

 ديلولا نب دلاخ قحلا» :لاق مث «لتاقتل هذه تناك ام» : هلي هللا لوسر لاقف اهيلع سانلا

 .ريجألا فيسعلاو «افيسع الو ةيرذلا لتقت ال :لقف

 . يروثلا نع يدهم نب '"”[نمحرلا دبع]و عيكو هاور #

 دمحم انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انث 7777

 . ح رفعج نبا

 «ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انث ءىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم نب دمحم انثدحو

 لاقي ناكو  يديسألا ةلظنح نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس انث :الاق رشب نب دمحم انث

 سمخلا تاولصلا ىلع ظفاح نم» :لاق هْقَي هللا لوسر نأ - هَ هللا لوسر بتاك :هل

 . «رانلا ىلع مرح ,هيلع اًقح هاري اهدوجسو اهعوكرو اهتيقاومو اهثوضو ىلع ةبوتكملا

 . «ةنجلا هل تبجو ,قح هنأ ملعو» :لاقو .*”هلثم ةلظنح نع ةداتق نع مامه هاورو *

 .«قرطلا» :(ه) يف )١(

 .(ه)و (ش) يف تسيل (1)
 . (هوحنا :(ه)و (ش) يف يد . نعل :(ش) يف قرفز



 ةباحضلا ةفرعم

 . ةلظنحو ةداتق نيب ةيلاعلا ابأ لخدأف ةداتق نع نابأ هاور #

 )ع 520 َ 5 .
 . '"[هلثم] يديسألا ةلظنح نع نسحلا نع هيبأ نع دقرف نب رسج نب رفعج هاورو

 نع دقرف نب رسج نب رفعج انث «ىشاقرلا ةبالق وبأ انث «ةزاجإ ةمثيخ هانربخأ] <

 :لوقي هتعمسف هني يبنلا يدي نيب بتكأ تنك :لاق يديسألا ةلظنح نع نسحلا نع هيبأ

 .هوحن ركذ مث "''[1«سمخلا تاولصلا ءالؤه ىلع ظفاح نم» :[ب ]1/ ١87/

 ””يكلاملا ةفينح نب مّيذح نب ةلظنح ]٠

 انث «ىمدقملا ركب ىبأ نب دمحم انث «ىمرضحلا انث ,ىحلطلا ركب وبأ انثدح .6

 هلع ىبنلا تيتأ :لوقي ةلظنح يدج تعمس :لاق ةلظنح نب ديبع نب لاّيذ نع نامثع نب دمحم
 ع

 هيلإ هئامسأ بحأب لجرلا وعدي نأ هبجعي هني هللا لوسر ناكو ءاعبرتم اسلاج ىلصي هتيأرف
5# 

 , هانتك بحأو

 انث «دايز نب ميهاربإ نب دمحم انثدح «ٍبٌدؤملا ىسيع نب دمحم انثدح

 . ح يمدقملا '”[ ركب يبأ نب دمحم]

 «يسودسلا ةبقع نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 نب ةلظنح نب ديبع نب لايذلا تعمس :لاق يدزألا ةبتع نب ديلولا نب ةبيتق نب ملس انث :الاق

 مالتحا دعب متي ال١ :لوقي هلع يبنلا عمس :لوقي "![ةلظنح] هدج عمس ةفينح نب '''ميذح

 .«تضاح يه اذإ ةيراج ىلع ّمتُي الو

 نب دمحأ نب هللا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح -77

 .(ش) نم ةدايزلاو « لصألا:نم ةطقاس )١(

 . ةقباسلا ةرقفلا ىلع (ه) يف مدقتو (ش )نم طقس هلماكمب ثيدحلا اذه (؟)

 . (709 )١/ ةباصإلا «.(57 /؟)دسألا «(575 )١/ باعيتسالا (*)
 . فيحصت وهو . متاح :(ش) يف () .«هتانك» :(ش) يف (:)

 .(ش)نم طقس (0) .(ه)و (ش) نم ةدايزلا (0)



 ميذح نب ةلظنح يدج تعمس :لاق ديبع نب لايذلا انث «ىيحي نب ئىناه انث «يزورملا هيوبش

 :لاق «يصوأ نأ ديرأ ينإف كينب يل عمجا : ميذح "'هنبال ةفينح لاق :لاق ةفينح نبا

 انك يتلا لبإلا نم ةئام هب يصوأ ام لوأ نإف :لاق هاتبأ اي مهتعمج دق :لاق مث مهعمجف

 نب سرض ميتيلا مساو :لاق هيرجح يف اذه يميني ىلع ةقدص ةيلهاجلا يف ةّبيَطمْلا يمسن

 اذإف انيبأ نيعأ اهب رقن امنإ : نولوقي كينب عمسأ ينإ : ةفينح هيبأل ميذح لاقو :لاق ةيعطق

 . انضعب بيصن لثم هل انمسق "”و اهانمستقا تام

 هلع هللا لوسر كنيبو ينيبف :لاق 34 0[ معن :لاق] ؟كاذ نولوقي "'مهتعمسأ :لاق

 ةفينح اذه : ؟”اولاقف «؟نولبقملا ءالؤه نم» ١لاقف «ءسلاج وه اذإف هيلإ انقلطناف :لاق

 هنباف هنيمي نع يذلا امأ :لاق ««هيلاوح ناذه نمف» :لاق ةيدابلاب ريعب سانلا ''”رثكأ معنلا

 مّلس « هلع يبنلا "”[ىلإ] اوءاج املف :لاق « "”[هراسي] نع يذلا فرعنالو ءربكألا ميذح

 كعفر ام "”[ ميذح ابأ اي]» : ُهْلَع يبنلا لاقف ميذح ملس مث هلي هللا لوسر ىلع ةفينح

 ىلب :لاق «؟ميذح اذه سيلوأ» :لاق ””[مث] ميذح ذخف برضو ينعفر اذه :لاق ««انيلإ

 نم نوعبرأو ريعب فلأ ىلع لاملا ريثك لجر ينإ هللا لوسر اي :لاق « ''”[هللا لوسر اي]

 .يصوأ نأ تدرأف هللا رمأ وأ توملا ينأَجُفَي نأ تيشخ تويبلا يف يلاومأ ىوس ليخلا

 يف اذه يميتي ىلع ةقدض ةبيَطمْلا ةيلهاجلا يف اهيمسن انك ىتلا نم لبإلا نم ةثامب تيصوأف
 :لاق مث .هيتبكر ىلع ىثج ىتح هْللَع هللا لوسر هجو يف بضغلا تيأرف :لاق «هيرجح

 الإو ةرشع سمخف الإو رشعف الإو سمخ ("[ةقدصلا] امنإ  ''رارم ثالث ال الأ»

 .أطخوهو «نبال» :(ش) يف )١(
 .«انمسقف ةفاا : (ه) يف قفز

 .لصألاب ةرركم (4)
 .لاقف :(ه) يف (4)
 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو «ربكأ : لصألا يف (7)
 .(ه)و (ش) نم.تبثأ امو ءراسي : لصألا يف (0)

 .(ه)و (ش) يف سيل[ ]نيبام (4)
 .(ش) يف سيل[ ]نيبام (9)

 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا )١(

 .تارم :(ه) يف 00210

 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو «ةقدص» : لصألا يف (١؟)



 هردابف :لاق ؛«نوعبرأف ترشك نإف ,نوثالشف الإو نورشعو سمخف الإو نورشعف

 : لاق «ةيلهاجلا يف يمسن انك يتلا نم نوعبرأ اهنإ هللا لوسر اي كدهشأف :لاق ةفينح

 ؛مئانلا كاذ وه :لاق «؟ميذح ابأ اي كمميتي نيأف» : هيَ هللا لوسر لاقف «ةفيننح هعدوف

 هينبو ةفينح نإ مث .«ميتي ةواره هذه تمظعل» : هيَع يبنلا لاقف «ملتحملا هيبش ناكو :لاق

 مهنم ةريثك نينب يل نإ هللا لوسر اي : ميذح لاقف :لاق [أ ]١1/ ١417/ / مهرعابأ ىلإ اوماق

 هللا لوسر اي هيلع تمسف ةلظنح '”وهو مهرغصأ اذهو «كلذ نود مهنمو ىحللا وذ

 : لاق مث ءهسأر ىلع "”اهعضوف هيدي عفرف .هنم اندف :لاق «مالغ اي ندا» : هللَظ يبنلا لاقف

 مراولا ةاشلابو ههجو مراولا لجرلاب ىتؤي ةلظنح تيأرف :لايذلا لاق مث .«هيف هللا كراب»

 لوسر دي رثأ ىلع هللا مسب» :لوقي مث «هتعلص ىلع اهعضي مث .هفك يف لفتيف "'اهعرض
 .بهذيف '”مرولا حسمي مث هيي هللا

 .هوحن لايذلا نع ءاقرزلا يبأ نب ديز هاور *

 ا ع د

 ””يراصنألا ةلظنح يبأ نب ةلظنح ]

 نع ةسينأ يبأ نب ديز ''

 ةعكرلا يف أرقف ءابق دجسم مامإ يراصنألا ةلظنح فلخ تيلص :لاق ميحس نب ةلبج

 .دجس ةدجسلا غلب املف ميرم ةروس ىلوألا

 دنع هثيدح «ةباحصلا يف يراخبلا هجرخأ .ءابق لهأ نم ه

 ا

 .فيحصت وهو ءاذهو :(ش) يف )١(
 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو ءامهعضوف : لصألا يف (؟)

 . (ه)و (ش) نم تبثأ امو ءاهعارض : لصألا يف م

 ١4(. /5) يناربطلل ريبكلا مجعملا : رظنا . حيحصلا وه تبثأ امو «مدقلا :(ه) يف (4)

 . 0769 )١/ ةباصإلا :(57* /؟)دسألا ((577 )١/ باعيتسالا (6)

 .(ه)و (شش) نم تبثأ امو ؛؟نعا : : لصألا يف قفل



 '"'ظوفحم ريغ يلع نب ةلظنح 17

 نب ناميلس انث «بيبش نب ميهاربإ نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح -

 نأ يلع نب ةلظنح نع ةديرب نب هللا دبع نع ملعملا نيسح نع ثراولا دبع انث «دواد

 .«ينيد ضقاو يتنامأ ظفحاو يتروع رتساو يتعور نمآ مهللا» : لوقي ناك هَ هللا لوسر

 تي د

 ”يفقلا ةلظنح [/7]
 . نييصمحلا يف ركذي .لوهجم «ءبسني مل 0

 نب ميهاربإ نب قاحسإ نب ورمع نب دمحم انث «ظفاحلا قاحسإ نبا '”انثدح -9

 همع نع هثدح هابأ نأ ةيزخ نب رصن ةمقلع وبأ انث :لاق '”يبأ ينثدح ,«يصمحلا قيربز

 فيضغ ثيدح نع ذئاغ نب نمحرلا دبع نع ةمقلع نب ظوفحم هيخأ نع ةمقلع نب رصن
 بهذو راهنلا عفترا اذإ هَ هللا لوسر ناك :الاق نييفقثلا ةلظنحو ةمادق نع ثراحلا نبا

 له رظني اًعبرأ وأ نيتعكر عكرف دجسملا ىلإ هيَ هللا لوسر جرخ سانلا بلقناو دحأ لك
 . ةيزخ نب رصن نع ينارهَبلا ''”ناميلس هاور . فرصني مث ادحأ ىري :

 /”نامعنلا نب ةلظنح [7؟5]

 نب رارض انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ,.دمحأ نب ناميلس انثدح

 عم دهش نم ةيمست يف هببأ نع عفار يبأ نب هللا ديبع نب دمحم نع مشاه نب يلع انث ءدرص

 .نامعنلا نب ةلظنح : هلي هللا لوسر باحصأ نم هنع هللا يضر يلع

 )١( الأسد)١/ 717(« ةباصإلا «(509 /) ديناسملا عماج )1/ 8947(.
 . 0709 )١/ ةباصإلا 51١(« /*) ديناسملا عماج 77 /؟) ةباغلا دسأ (؟)

 .«خلإ.. . قيربز نب ميهاربإ نب قاحسإ نع تثدح :(ه) ء(ش) يف (9)

 | . لصألاب ةرركم (5)

 .("51 )١/ ةباصإلا «(348 /؟) ةباغلا دسأ (1) - .؟ميلسل :(ه) يف (6)



 451 ةباّحصلا ةفرعم
5 0 

 '"”يملسألا ورمع نب ةلظنح [775]

 . مهو وهو نادحولا يف '"”نايفس نب نسحلا هركذ 0

 نب نسحلا انثدح [ب /1417 ]1١/ / :"'[لاق] نادمح نب ورمع وبأ هانثدح 50١

 ابأ نأ دعس نب دايز ينربخأ جيرج نبا أبنأ «قازرلا دبع انث «يدهم نب نيسحلا انث ءنايفس

 ©[ ىملسألا ورّمَع نب ةلظنح نأ هربخأ ''”[ىملسألا] ىلع نب ةلظنح نأ هربخأ دانزلا

 ![ينب] نم لجر ىلإ هعم ثعبو ةيرس ثعب هلي هللا لوسر نأ هربخأ هَ هللا لوسر بحاص

 مهيلإ لسرأوأ مهب حاص هنع اوراوت املف :لاق ««رانلاب هوقرحاف هومتدجو نإ» :لاقف ةرذع

 . «رانلا بر رانلاب بذعي امنإ "”[رانلاب] هوقرحت الو هولتقاف هرمتدجو نإ :لاقف
 يفو ةمجرتلا يف ورمع نب ةلظنح :نادمح نب ورمع يبأ.نع يباتك يف اذك ها : هالللإا 01 هما + 8 هي

 .ورَمَع نب ةزمح هباوصو « ''””[مهو] وهو '”ثيدحلا

 «يبأ ينثدح "”[لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث .كلام نب ركب وبأ هانثدح -57
 نب ةلظنح ينربخأ هربخأ دانزلا ابأ نأ دعس نب دايز ينربخأ] جيرج نبا انأ قازرلا دبع انث

 لجر ىلإ ةيرس هعم اًطهرو هثعب هلي هللا لوسر نأ هربخأ هّلَي يبنلا بحاص يملسألا يلع

 . '""0[هانعم ركذف

مح :لاقف هلثم جيرج نبا نع ركب نب دمحم هاورو #
 . "”ورمع نب ةز

 «هلثم هيبأ نع ورمع نب ةزمح نب دمحم نع دانزلا ىبأ نع ىعازخلا ةريغم هاورو *#

 . لصأ ثيدحلا اذه يف "”[ورمع نب] ةلظنحل سيلو

 )١( /؟) ديناسملا عماج «(71/ /؟)دسألا 5١١(« ةباصإلا )1/ 751(.

 .(ش) نم ةدايزلا 03 . قيشر نب نسحلا :(ش) ىف قفز

 . لصألا نم تطقسو اهب :(ه) يف () .(ه)و (ش) يف تسيل (5)
 . أطخ وهو «ةلظنح نب#:(ش) يف () .(ه) يف تسيل (4)
 .«ثيدحلاو» :(ه)و (ش) يف (9) .(ش) نم طقس[ 1نيبام ()
 .(ش) نم طقس تبثأ امو .(ه) نم تبثأ ام باوصلاو .««بهو» : لصألا يف 20220
 .«هلثم» : هلوقب هرصتخاو «[ ]نيب ام ركذي مل (ه)و (ش) يف ()
 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو ««رمع» : لصألا يف (1؟)



 (020يربعلا سوأ نب هللا دبع نب ةلمرح (]

 . "””[نيلبقملا نم ناكو] ةبيلع هنع ىور «نييرصبلا يف دعي « هنيَق يبنلا بحص ح

 «دلاخ نب ةرق انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 77 3

 يف هلع يبنلا تيتأ :لاق هيبأ نع يبأ ينثدح '؟![يربنعلا] ةلمرح نب ةبيلع نب ةماغرض انث
 نم هفرعأ نأ داكأ امف يبنجب يذلا ىلإ رظنأ تلعجف حبصلا ةالص انب ىلصف يحلا نم بكر

 يف تنك اذإو هللا قتا» :لاق هللا لوسر اي ينصوأ :تلق عوجرلا تدرأ املف سلغلا

 الف هركت ام نولوقي مهتعمس اذإو ,هتَأَف كبجعي ام نولوقي مهتعمسف ,*”هنع تمقف سلجم

 . (هتأت

 . هلثم ةرق نع ذاعم نب ذاعمو يدهم نب نمحرلا دبع هاور *

 د د

 '"'”نمحرلا دبع وبأ يملسألا ورمع نب ةلَمْرَح 07]

 .ح يدهم نب ىلعم انث «يبايرفلا رفعج انث ءيّرِجآلا ركب وبأ انثدح 4

 نب رشب انث :الاق يلع نب رصن انثدح «نوراه نب ىسومانث .«نوراه نب يلع انثو

 ىلع هيعبصأ ىدحإ اًعضاو هلي هللا لوسر تيأرف يمدع ىفدرمو هلل هللا لوسر عم

 .«فاذخلا ىصح لذمب "رامجلا اومرا» لوقي :لاق ؟لوقي ام : يمعل تلقف «ىرخألا

 ةباغلا دسأ :رظناو . لصألاو (ش) يف اذك باوصلا وه تبثأ امو ءأطخ وهو «يدبعلا :(ه) يف )١(

 .(غاله )١/

 )١/ 2077١ «ةباصإلا «(4 59 /7) ديناسملا عماج ( /١)دسألا ,(7917 )١/ باعيتسالا ()

 .رهشألا وهو «سوأ لدب (سايإ نب هللا دبع نب ةلمرح) : مهدنعو
 .«نيلقملا» هلعلو ءلصألا يف اذكهو .(ه)و (ش) نم طقاس [ ]نيب ام (*)

 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا (4) .؟مهنعا :(ش) يف (4)
 . .67371 )١/ ةباصإلا ء(807/5 /١)دسألا :(798 )١/ باعيتسالا (5)

 .؟نامجلا» : ىلإ (ش) يف تفحصت (0)



 ةباحصلا ةفرعم

 . يدرواردلا هامس 2”ةنس نب نانس همع مساو : ىسوم لاق

 انث «تاتقلا نفعج نب نيسحلا انثدح [أ /188 ]١/ /يحلطلا ركب وبأ انثدح -6

 نع دنه نب ىيحي نع ةلمرح نب نمحرلا دبع نع دمحم نب زيزعلا دبع انث .درص نب رارض

 تلقف «بطختي هل هللا لوسر تيأرف ةنس نب نانس يمع عم تنك :لاق "'ورّمَع نب ةلمرح

 .«فّدَخلا ىصح لثمب رامجلا اومرا» :لوقي :لاق ؟لوقي ام : يمعل

 .رفعج نب هللا دبع هاور

 يلع انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدلح -7

 نع يملسألا دنه نب ىيحي نع ةلمرح نب نمحرلا دبع نع يبأ ينثدح ينيدملا هللا دبع نبا
 تيأرف عادولا ةجح ماع يمع فيدر تنك :لاق نمحرلا دبع يبأ ورمع نب "”ةلمرح

 .هوحن ركذف هلي هللا لوسر

 . ةلمرح نب نمحرلا دبع نع بويأ نب ىيحي هاورو *

 يبأ نب ديعس انث ءيرصملا بويأ نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 117

 نع دنه نب ىيحي ينثدح ةلمرح نب نمحرلا دبع ينثدح بويأ نب ىبحي '“”ابنأ «ميرم
 ىلإ ترظنف يفدرم يمعو ةفرعب هّكَي هللا لوسر تيأر :لاق هنأ ورمع نب ةلمرح يدلاو

 :لاق ؟لوقي اذام :تلق :لاق ىرخألا ىلع امهادحإ هيعبصأ عضاو وهو هي هللا لوسر

 . «فاذَلا ىصح لغمب اومرا» :لوقي

 .هوحن ةلمرح نب نمحرلا دبع نع ديوس نب ميهاربإو «دلاخ نب بيهو هاور *

 نك ا د

 )١( :رظناو .(ه)و «.«ش) نموه تبثأ امو ءأطخ وهو ءهمس : لصألا يف الأسد)١/ 875(.

 ) )1.(ه)و (ش) يف اذك .تبثأ ام حيحصلاو ءرمع :لصألا يف
 . ةلظنح :(ه)و (ش) يف (*)
 .انث :(ش) يف (4)



 "!يراصنألا .ديز نب ةلمرح [( 7 ؟48)]

 .رمع نبا هنع ىور 0

 انث «رابجلا دبع نب نسحلا نب دمحأ انث ءدمحم نب نوراه نب ىلع انثدح .4

 نع '"”ةحبذ وبأ ينثدح رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نب هللا ذبع انث ءةجراخ نب مثيهلا

 ةلمرح هءاج ذإ هلي هللا لوسر دنع اًسلاج تنك :لاق رمع نب هللا دبع نع حابر يبأ نب ءاطع

 هللا لوسر اي :لاقف هلي هللا لوسر يدي نيب سلجف «ةثراح ينب دحأ يراصنألا ديز نبا

 الإ هللا ركذي الو هردص ىلع هدي عضوو انهاه قافنلاو هناسل ىلإ هديب راشأو انهاه ناميإلا

 ناسل '7[فرطب] هلي هللا لوسر ذخأف «ةلمرح كلذ ")ددرو هلي هللا لوسر تكسف ءًاليلق

 ,ينبحي نم بحو يبح هقزراو اركاش اًبلقو اًقداص اًناسل هل لعجا مهللا» :لاقف ةلمرح

 مهيف تنك «نيقفانم اًناوخإ يل نإ هللا لوسر اي :ةلمرح هل لاقف .«ريخ ىلإ هرمأ ريصو

 امك هل انرفغتسا انتكج امك انءاج نم» : هلي هللا لوسر لاقف ؟مهيلع كلدأ الفأ ”اّسأر

 . «رتس دحأ ىلع قرخت الو هب ىلوأ هللاف كلذ ىلع رصأ نمو ,كل انرفغتسا

 كد

 ””يملسألا ةلمرح نب مزاح ]3

 . نييندملا يف هدادع .ةالوم بيبز وبأ هنع ىور

 نسحلا انثدح :الاق دمحأ نب دمحم دمحأ وبأو «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 48

 . ح يمازحلا رذنملا نب ميهاربإ انث «نايفس نبا

 /١]حةزمح نب ميهاربإ انث ءيطافسألا سابع انث .دمحأ نب ناميلس انثدحو

 .[ب /4

 )١/ 77١(. ةباصإلا «(540/./) ديناسملا عماج «(870 /١)دسألا )١(

 . (ةحجلد) (ش) يف تفرحت (؟)
 .(ش) نم تبثأ امو ءادروا :(ه)و لصألا يف (*)

 .مهيف اًسأر :(ه)و (ش) يف (5) .(ش) نم ةطقاس (:4)
 .(599 )١/ ةباصإلا 571١ /١)دسألا ىالالا )١/ باعيتسالا (5)



 ةباحصلا ةفرعم

 ىخلبلا ىيحي نب دماح انث «نانئس نب رمع انث « « ينيطقيلا نسحلا نب دمحم انثدحو

 ىلوم بيبز وبأ ينربخأ ديعس نب دلاخ ينثدح يرافغلا ةلضن نب نعم نب دمحم انث :اولاق

 نم زدك اهنإف هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لوق نم رثكأ مزاح اي» :لاق هيلع تفقو املف
 . «ةنجلا زونك

 ني دي

”©0يماذجلا مازح :ليقو ,مزاح 1
) 

 نيطسلف لهأ يف دعُي ت

 هللَ# يبنلا تيتأ :لاق مزاح هدج نع بيبش نب ةبقع هيبأ نع ةبقع نب " ”[ناميلس هيبأ نع]

 .'معطم تنأ» :لاقف مزاح :'؟!تلق «؟كمسا ام» :يل لاقف

 مزاح وبأ يضاقلا دمحأ نب نمؤملا دبع انث قاحسإ نب دمحم هانثدح]1 0١

 نب كردم انث «يلمرلا لهس نب ىسوم انث «يعازوألا فسوي نب دمحأ انث «توريبب

 هدج نع هيبأ نع هارأ بيبش نب ةبقع هيبأ نع ةبقع نب ناميلس ينثدح «يمازحلا ناميلس

 هني هللا لوسر اهلبقف اهتيدهأف هتدطصا ديصب هل ء يبنلا تيت تأ : لاق يماذحلا مزح نب مازح

 .اًمازح ىنامسو هتباصع ىناسكو

 . «©[هب ىسوم انث اصوج نب فسوي نب ريمع نب دمحأ هانثدحو

 )١( ىمازحلا :(ش) ىف .
 .(599 /1) ةباصإلا (ىعازخلا) :لاقو «(471 )١/ دسألا ,(8/# )١/ باعيتسالا (؟)
 ْ .(ش) يف ةفوذحمو لصألاب اذك ()
 . «لاف» : (ه) يف عز

 .(ه)و (ش) نم طقاس[ ]نيبام (4)



 «"'يراصنألا بعك يبأ نب مرح [ 5*7 ]

 . نييندملا يف دعي 0

 ةملس وبأ "'[انث «متاح وبأ انث «يملاظملا يلع نب نسحلا نب يلع نع هانثدح]

 رباج نب نمحرلا دبع تعمس :لاق "![سيق نب] لهس نب بيبح نب بلاط انث «يكذوبتلا

 ةرقبلاب أرقف برغملا ةالصل هموق مؤي وهو لبج نب ذاعمب رم هنأ بعك يبأ نب مزح نع ثدحي

 ليللا عدتبا امزح نإ هللا يبن اي :لاقف هليَع يبنلا ذاعم ىتأف اوحبصأف فرصناو «”[ىلصف]

 ةليوط ةروس حتتفا دقو ذاعمب تررم هللا يبن اي :لاقف ءمزح ءاجف «يه ام يردأ ال ةعدب

 كفلخ نإف ؛اناتف نكت ال ذاعم اي» :لاقف «تفرصنا مث «يتالص تنسحأف تيلصف

 . «ةجاحلا 'اذو ريبكلاو فيعضلا

 اًذاعم نأ رباج نع نيرخآ يف حلاص وبأو راثد نب "”براحمو رانيد نب ورّمَع هاور *

 ملو "”[ثيدحلا] . فرصنا مث ؛هدحو راصنألا نم ىتف ىلصف «لوطف هموقب ىلص

 . "؟![مازح همسا ذاعم فلخ يلصملا نإ : ليقو] .هومسي

 انث «ةمثيخ وبأ انث "”[ «يلصوملا] ىلعي وبأ انث «ميهاربإ نب دمحم هانثدح 7707

 مؤي ذاعم ناك :لاق كلام نب سنأ نع بيهص نب زيزعلا دبع انث « "”[هيلع نب] ليعامسإ
 :هيفو ثيدحلا . . .مازح زوجتف ذاعم لوطف هليخ يقسي نأ ديري وهو مازح لخدف ءهموق

 . ""”هدنع ذاعمو هللَق يبنلا ىلإ مازح ءاجف
 0 ا ع

 .(756 )١/ ةباصإلا «(567 /) ديناسملا عماج «(4 /؟) ةباغلا دسأ )١(

 .[ ]نيب ام ركذي ملو «خلإ . . . ةملس يبأ دنع هثيدح» :(ه)و (ش) يف (0)

 .(ه)و (ش) نم طقس[ ]نيبام (*)
 .(ش) نم طقس[ 1]نيبام (5)
 .وذو :(ش) يف )6(

 .(75310 /0) ريسلا :رظنا . باوصلا وه تبثأ امو «؛ثراحم :(ه) يف (5)
 .(ه) نم تبثأ امو ءأطخوهو «فلخ» طاقساب «ذاعم يلصملا نإ» : لصألا يف (0)
 .(ه) نم طقس[ ]نيبام (8)

 .ه نم ةدايز (9)

 .(ش) نم همامتب ثيدحلا اذه طقس )٠١(



 ("- وُمجلا نب رذنملا نب باَبْحلا 13

 هنإ :ليقو .ةفيقسلا يف هنع هللا يضر ركب يبأ ةعيب دهش «يراصنألا ومع وبأ ل

 .[أ1/89١ ]١1/ / ةنس نيثالثو ثالث نبا وهو ءاردب دهش

 قازرلا دبع ىلع انأرق :لاق ميهاربإ نب قاحسإ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح -4
 اهُنْيَدَج انأ ةفيقسلا موي لاق يذلا نأ ريبزلا نب ةورع ينربخأ :يرهزلا لاق رمعم نع
 . رذنملا نب بابح بجرملا اهُقْيَدَعو .ككحملا

 . كلذ لاق رذنملا نب بابحلا نأ ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع لالب نب ناميلس هاور

 د

 ©0209 َظَبَق نب باَبخلا /"“"]

 .دحأ موي لتق لهشألا دبع ينب نم ص

 نب] ميهاربإ انث « '”[ليلخلا نب] دايز انث «٠ (”[يباطخلا] قوراف انثدح -06

 هلل هللا لوسر عم لَُق :لاق باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم انث « ''”[رذنملا
 نبا لاقو 20 ىظْنَق نب بابح :تيبّنلا ينب نم راصنألا نم '””[دحأ موي نيملسملا نم]

 . ””ىظيق نب بابح : لهشألا دبع ينب نم قاحسإ
 د6 دع

 ©رسيلا يبأ وخأ يراصنألا ورْمَع نب بابخلا [4"7]

 . نييثدملا ىف هدادع 0

 )١( باعيتسالا )١/ ةباصإلا .(575 /١1)دسألا (7/ا/ )١/ 017”(,

 )( باعيتسالا )١/ دسألا ء(7/8 )١/ 575(, ةباصإلا )١/ 07”(.

 .«يظيق» نم ًالدب «نظيف» :(ه) يفو (؟)
 .(ه)و (ش) يف تسيل (5)
 .ريخأتو ميدقت «نيملسملا نم دحأ موي» :(ه)و (ش) يفو «لصألاب اذك )2(
 ش ش ,(”007 )١/ ةباصإلا فاه /١١دسألا (5)



 أنك «يليفنلا رفعج وبأ انث «ىينارحلا بيعش وبأ انث «دمحأ نب ناميلس انئثدح 5

 ١١ ةملس نب دمحم

 ةملس انث «ديمح نب دمحم انثدح «ديعس نب يلع انث «"”[دمحأ نب] ناميلس انثدحو

 .ح لضفلا نبا

 انث :اولاق ريكب نب سنوي انث ,مركم نب ةبقع انث ء«يمرضحلا انث «ناميلس انثدحو

 7[ يب] مدق :تلاق لقعم تنب ةمالس نع همأ نع حلاص نب باطخلا نع قاحسإ نب دمحم

 نب نحل دبع ل تاللوف ينرستساف ورم نب بابملا 11[ نمإ ينعابفةيلهاملا يف يمع

 تلقف . نيَّدلا يف ةمالس اي نيعاَبُت هللاو نآلا : هتأرما يل تلاقف ءاّئيد كرتو يفوتف بابحلا

 » :لاّف «يربخ هتربخأف هلع هللا لوسر تئجف تبستحا ىلع كلذ ىضق هللا ناك نإ

+ لا لوس اقف «يعّدَق ورمع نب رسيلا وبأ ةوخإ :اولاق ؟؟بابحلا ةكرت بحاص
 

 '””مدقو ءاهوقتعأف .«اهنم مكضوعأ ينوتأف يلع مدق قيقرب متعمس اذإف ءاهوقتعا»

 . «كيخأ نبال اًمالغ قيقرلا اذه ذخ» :لاقف ءرسيلا وبأ اعدف «قيقر هيي هللا لوسر ىلع

 بالا سافاحسإ نيس يل لدليل يل 1 /

 .هوحن ركذف مالغ هنم

نع لاقف قاحسإ نب دمحم نع ةملس ثيدح نم نيرخأتلا ضعب هاور
 «!تنب ةملس 

 . لبنح نب دمحأ مامإلا هاور ام ىلع اهيف فلتخي ال ةمالس يهو لقعم

 .(ه)و (ش) يف تسيل (ح) ليوحتلا ةمالع )١(

 .(ه) يف تسيل (0)

 .(ش) يف سيل[ ]نيبام (؟)

 .«مدقف١ :(ه)و (ش) يف 2

 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو «نب» لصألا يف (5)



 ةباحصلا ةفرعم

 «”لولس نب بأ نب هللا دبع نب بابخلا 78]
 . :لاقو ىلا دبع هامسف "”[همسا] هلع يبنلا ريغف «بابحلا ابأ هللا دبع ىنكي ناك هبو

 لب :لاقو .”[هل] نذأي ملف هيبأ لتق يف هلع يبنلا نذأتسا يذلا وهو ؛«ناطيش بابحلا»
 .[س/6 ]١/ . هتبحص نسحن

 يِموُرَخَلا ذئاع نب ورْمَع نب بهو يبأ نب نزح 13
 . ةبحص هل "ليقف «ةماميلا موي نعط «بيسملا نب ديعس دج
 نب] ميهاربإ انث 9 [ليلخلا نب] دايز انث ."”[يباطخلا] قوراف انثدح

 نم ةيمست يف باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم انث «“”[حيلف نب] دمحم انث .”'[رذنملا
 .ذئاع نب ورمع نب بهو يبأ نب نزح : موزخم ينب نم ةماميلا موي نيملسملا نم دهشتسا

 نب يلع انث ء مشاه نب ميهاربإ انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم يلعوبأ انثدح "64

 ءاج :لاق هدج نع هيبأ نع بيسملا نب ديعس '''نع ورمع نع ةنييع نب نايفس انث « ينيدملا
 . نيلبجلا نيب ام اسك ةيلهاجلا يف ليس

 «يبأ ينثدح ””[لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث .كلام نب ركب وبأ انثئدح
 لاق لَم يبنلا نأ هيبأ نع بيسملا نب ديعس نع .يرهزلا نع رمعم أبنأ «قازرلا دبع "ان
 .«لهس تنأ لب ,ال» : هلي يبنلا لاقف ءنّرَح :لاق !؟كممسا ام :  ديعس دج هدجل
 .دعب ةنوزح انيف تلاز امف : بيسملا نبا لاق «يبأ هينامس اًمسا ريغأ ال :لاقف

 . هدج نع هيبأ نع '*”[ديعس نع] ةبيش نب ريبج نب ديمحلا دبع هاور #

 )١( ةباغلا دسأ )١/ 5786(, ةباصإلا )١/ 07(,

 .(ه) «(ش) نم ةدايزلا ()

 . (”*6 )١/ ةباصإلا «(5 /5)دسألا «.(554 )١/ باعيتسالا (*)
 .«ليقو» :(ش) يف (5)

 .(ش) يف تسيل (5)
 . «انث لاق» :(ش) يف (0) . «ديعس ينربخأ لاق» :(ه)و (ش) يف (1)



 نب دمحم نب دمحأ انث 3 ”[يناجرجلا] دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ هانثدح - ١

 دبع نع جيرج نبا" ”ابنأ «قازرلا دبع انث « "7يناقرهملا رّمع نب صفح انث « ميركلا دبع

 لاق هِي يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع هربخأ بيسملا نب ديعس نأ ةبيش نب ريبج نبا ديمحلا
 .يبأ هينامس اًمسا ريغأ ال :لاق ««لهس تنأ لب» :لاق ءنزح :لاق «؟؟كممساام» :هل

 .دعب ةنوزح انيف تلاز امف : بيسملا نبا : لاق

 . هلع يبنلا ىتأ هدج نأ بيسملا نب ديعس نع ةداتق هاورو #

 انث «يقرودلا دمحأ نب هللا دبع انث :لاق نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح -5

 ام» :هللاقف ُهَق يبنلا ىتأ هدج نأ بيسملا نب ديعس نع ةداتق انث «مامه انث «ةبده

 لاق «يبأ هب ينامس امسا ريغأل تنك ام :لاقف «همسا ريغي نأ دارأف «ءنزح :لاق «؟كمسا

 . ةعاسلا ىلإ انيف نوزحلا كلت :ديعس

 . هدج نع هيبأ نع لاقف ةداتق نع : مامه هدوج

 انث «يقرودلا دمحأ نب هللا دبع انث «'*”[نادمح نب] رفعج نب دمحأ هانثدح 7

 نع هيبأ نع ديعس نع ةداتق نع مامه انث «نابح نب ىيحي انث «يملسلا جاجحلا نبا هللا ديبع

 .هوحن ركذف هَ يبنلا تيتأ : لاق هدج

 هلع يبنلا نأ بيسملا نب ديعس نع ديعس نب ىيحي نع ىيحي يبأ نب ميهاربإ هاور *

 .هدج مسا ريغ

 بيسملا نب ديعسل نبا نع هيبأ نع ''”صاعلا نب ديعس نب ىيحي نب ورْمَع هاورو] *
 . "”[هوحن هدج نع هيبأ نع

 هك 3

 .(ه)و (ش) ىف سيل[ ]نيبام )١(
 .(497 )١1/ باسنألا يف يناعمسلا رظناو «طوطخملا يف اذك (؟)
 00 .انث :(ش) يف (5)
 .نع :(ه)و (ش) يف 2

 .(ه) يف تسيل (5)
 . (ش) يف رركت ا[ ]1نيبام (0) . يصاعلا نب :(ش) يف (5)



 ةباحصلا ةفرعم

 0 يعازخلا دلاَخ نب ُشْيَبُْح 1 همم
 . يعازنلا يبعكلا دبعم وبأ هنإ : ليقو ءرعشألا ىعدي دلاخو ءرخص وبأ ن

 لبتقو هلع يبنلا عم حتفلا ''”ديهش .دلاخخ نب "”سينخ : (”قاحسإ نب دمحم لاقو

 .[أ/٠5١ ]١/ / ءاحطبلا

 ؛قاحسإ نب نادمخ نب دمحأ انث «يرصقلا نامثع نب سنأ نب نسحلا انثدح -0

 شيبح نب '*”ماشه هيبأ نع يديدُقلا ماشه نب مازح انث «ةنيدملاب يندملا ةلضن نب ىيحي انث
 اهنم جرخ ةكم نم جرخ نيح هل هللا لوسر نأ هلق يبنلا] بحاص دلاخ نب شيبح هيبأ نع
 (80[ينيللا] امهليلدو «ةريهف نب رماع ركب يبأ ىلومو ركب وبأو وه "'[ةنيدملا ىلإ ارجاهم
 . ح ةيعازخلا دبعم مأ يتميخ ىلع اورمف طقيرأ نب هللا دبع

 .خ ينناولخعأ ىسوف نب دمحمو ةبقع نب دمحم نب دمحم انث « يبأ انثدجو 5-17

 ةقثلا قاحصإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدحو

 نب شيبح هدج نع ماشه هيبأ نع ماشه نب مازح نع يدهم نب زرحم يبأ ينئدح يبعكلا
 جرخ ةكم نم جرخأ نيح هي هللا لوسر نأ ةكم حتف موي ليبق لَ هللا لوسر بحاص دلاخ

 . نب هللا دبع [يئيللا] امهليلدو ةريهف نب رماع ركب يبأل ىلومو ركب وبأو وه ارجاهم اهنم
 مث ةبقلا ءانفب سلجتو يبتحت ةدلج ةزرب تناكو ةيعازخلا دبعم مأ يتميخ ىلع اورم '"”طقيرأ

 «كلذ نم اًئيش اهدنع اوبيصي ملف ءاهنم هورتشيل ارمتو محل ''””اهولأسف معطتو يقست
 هذه ام» :لاقف «ةميخلا رسك يف ةاش ىلإ هلي هللا لوسر رظنف نيتتسم نيلمرم موقلا ناكو

 )١( باعيتسالا )١/ 4257(., الأسد)١/ 50١(., ةباصإلا )١/ 9١”(,

 .قاحسإ نبا لاقو :(ه)و (ش) يف (؟)
 . ءاحلاب شينح :(ش) يف (؟)
 .«. . .حتفلا ةكم حتف دهشا# :(ش) يفو (4)
 .(ش)و لصألا يف امك تبثأ امو «ماشه نعا :(ه) يف (5)
 .(ش) نم طقاس[ 1نيبام (1)
 .«طقيرألا» : (ه)و (ش) يف (9) .(ه)و (ش) يف تسيل (0
 .«اولأسف» :(ش) يف )٠١( .(ه)و (ش) نم ةدايزلا (4)



 تلاق «؟نبل نم اهب له» : لاق « منغلا نم دهجلا اهفّلخ ةاش :تلاق «؟دبعم مأ اي ةاشل

 نإ معن يمأو تنأ يبأب : تلاق «؟اهبلحأ نأ "يل ]] نينذأتأ» : لاق :كلذ ني دهجأ ىه

 يف اهل اعدو لجو زع هللا ىمسو اهعرض حسّمف هك هللا لوسر اهب اعدف ءاَبْلَح اهب تيأر

 (47 جت هيف بلحف ؛ طهرلا "”ضبرَي ءانإب اعدو ترتجاو تردو هيلع "”تج -افتف اهتاش

 مث مهرخآ برش مث ءاوور ىتح هباحصأ ىقسو «تيور ىتح اهاقسف ءاهبلا هالع ىتح

 اولحتراو اهعيابف اهدنع هرداغ مث ءانإلا الم ىتح “ ”ئدب دعب اًيناث هيف بلح مث اوضارأ

 املف ليلق نهُّحُم الزم نكواستي اًقاجع ازنعأ قوسي اهجوز ءاج "”ىتح تثبل املقف ءاهنع
 يف بولح الو بزاع ةاشلاو دبعم مأ اياذه كل نيأ نم :لاقو بجع نبللا دبعم وبأ ىأر

 مأ اي يل هيفص :لاق اذكو اذك هلاح نم كرابم لجرانب رم هنأ الإ هللاو ال : تلاق ؟تيبلا

 رت ملو ُهَلِجُت هبعُت مل قُّلُخلا نسح ءهجولا جلبأ .ةأضولا رهاظ ًالجر تيأر : تلاق «دبعم

 يفو «لهص هتوص يفو « ؟”َفّطُغ هرافشأ يفو ؛ جعد هينيدع يف ؛ ميصق ميسو « ةلعص هب

 هامس ملكت نإو ءراقولا هيلعف تمص نإ «نرقأ «جزأ  ”"ةئاثك هتيحل يفو «عطس هقنع

 «قطنملا ولح «بيرق نم هالحأو '”هنسحأو ؛ديعب نم هاهبأو سانلا لمجأ «ءاهبلا هالعو

 الو لوط نم سأي ال ةعبر ءنردحتي مظن تازرمخ هقطنم نأك ءرزّهالو رزنال لصف

 هل ءاردق مهنسحأو ءارظنم ةثالثلا رظنأ وهو «نينصغ نيب نصُع ءرّسصق ن :رم نيع همحتقت

 /١]ةوفحم «هرمأ ىلإ '''اورداب رمأ نإو «هلوقل ''اوتصن :أ لاق نإ «هب نوفحي ءاقف

 ش .دنقم الو سباعال دوشحم [ب

 دقلو .ةكمب ركذام هرمأ نم انل ركذ يذلا شيرق بحاص هللاو وه :دبعم وبأ لاق

 .(ه)و (ش) يف تسيل )١(
 .«ةباغلا دسأ» يف امل قفاوم وهو «(ه)و (ش) نم تبثأ امو «تجانتفا : لصألا يف قفز

 . ضبرتي (ش) يف (©)
 . هأجت : (ش) يف )0

 . (ءدب) «دسألا» يفو ءاادبا :(ه) يفو «ودبا : (ش) يفو «لصألا يف اذك )2(

 .«نأ» :(ش) يف ()

ريبكلا مجعملا : رظنا . ثيدحلا تاياور يف درو امهالكو «فطو : (ش) يف 2
 لئالد اذكو «(49 /5) 

 . اوتصن (ش) يف 2( .(5م89 كارو )١/ يقهيبلل ةوبنلا

 .. قباسلا رداصملا يف امل قفاوم وهو (ه) نم تبثأ امو ةفاثك : (ش) يفو لصألا يف فق

 . اوردابي : (ه) يف )١١( 7  .(ه)و (ش) نم تبثأ امو «نسحأ» : لصألا يف (9)



 ةباحصلا ةفرعم

 يلاع ةكمب توص حبصأق ٠ .اليبس كلذ ىلإ تدجو نإ نلعفلو .هبحصأ نأ تممه

 :لوقي وهو هبحاص نم ''”نوردي الو ءتوصلا نوعمسي'
 كف 0

 كج دْيَخ سصائسلا بألا ىزسج

 هب تدّتهاو ىدهلاب 9"2هالرَت
 هز

 و

 مكنع "'[هللا] ىوزام يصقل ايف

 مهتاتف ماقم. بعك ين ينب '''نهيل

 اهئاثإو اهتاش نع مكَبخأ اوُلَس

 تَبَلَحَتف لئاح ةاشب اهاعد

 بلاحل اًهّيدل © اًنهَر اهرداغف

 دّبْعم مأ ينمي الاَق ٠ يق يقر

 سال را ل 0. مس هع لص لس لس يل زل

 دمحم قتيفر ىسمأ نم ْزاَف دَقَف

00 
 ددؤسو ىَراَجُت ال اعف نمدب

 دّصْرَج نينمؤمللاهدعقمو

 دنت ةاشلا اولاست ذإٌوكنإف

 دبْرم ةاشلا ٌةرِض اًحسيرص هيلع
 هم

 مخ

 دروممث ردصم يف اهددري

 «فتاهلا بواجي وهو بش هل هللا لوسر رعاش تباث نب لاسح كلذب عمس املف

 :لوقي 0[ هلو

 مهيبن مهنع لاز زموق باخ دقل

 مهب ةلالضلادعبودهب هب مُهاَدَه

 اوُهفَت موق لالض يوتسَي لهو

 برثي لهأ ىلع مهلم تلزن دقو
 عب و 1 0 .
 هلوح سانلا ىريالانم ىري يبن

 .نوريالو :(ه) يف )١(

 .«الزنال :(ه) يف (؟)

 . لصألاب بتكي مل ةلالخجلا ظفل ()

 مهل : لصألا ىف (5)
 . ءارلا طاقساب «انه# : (ه) يف )6(

 .(ه) يف تسيل قفز

 25 ها مس م

 يدتغيو هيلإ يرسي نسم سدقو

 هادو
 هَدَجُم روُنب موق ىلع لَحو

 دّشري قحلا عَبْتي نم ؛مهلدشرأو

 25 هه 5 22

 هضاس مح

 دعسأب مهيلع ْتَلَح ىده باكر

 دهُشَم لك يفهللاباتكولْتِيَو

 . تبثأ ام باوصلاو «يداه» ةيطخلا خسنلا يف (0)



 ةباحصلا ةفرعم ما 1

 ىحض يف وأ ٍمويلا يف اَهَقيدصَتف بئاغةلاقمٍموي يف لاق نإو

 20 هس عع سل

 هد تت هج ٌةداَعَس رس كباب ِنْهَيل

 سةواس ا .رع . - مر

 دعسي هلل دعسي نس 0 00 مهتاتفماقم بعك ينب نهي

 د دج

 1/111١[ /11"”يشبحلا ةصفح وبأ حيرش نب شيبح []

 .نيربج تيبو «نيطسلف لهأ نم ةباحصلا يف يلمرلا ديوس نب قاحسإ هجرخأ ن

 .يعبات وه : يلمرلا لهس.نب ىسوم لاقو

 قاحسإ انث «يبالودلا رشب وبأ انث "”[يعازخلا قاحسإ نب دمحم نع انثدح] -77

 ناسح يمع ينثدح ءرعشأ نب حلجأ يلاخ ينثدح « 2؟7[نينح] نب ناسح نع ديوس نبا

 نم ًالجر نوثالثو انأ تعمتجا :لاق شيبح همساو يشبحلا ةصفح يبأ نع َنْعَم يبأ نبا

 . ةصقلا ركذ مث ءمهب تيلصو اوماقأو اونذأف «ةباحصلا

 د دع

 '”يراصنألا ليقع وبأ باحّبح [,/79]

 دوعسم وبأ هنع ىور ..قدصت ذإ نوقفانملا هزم يذلا عاصلا بحاص بابح :ليقو ن

 .دوعسم نبا هنع ىور :لاقف نيرخأتملا ضعب هيف مهوو «ورمع نب ةبقع يراصنألا

 دمحم انث «دلاخ نب رشب انث «ىيحي نب دمحم انث «""ةزمح نب ميهاربإ انثدح -4

 انك ةقدصلاب انرمأ امل :لاق دوعسم يبأ نع لئاو يبأ نع شمعألا نع ةبعش انث ء«رفعج نبا

 , ؟دغ) : (ش) يف 00(
 . «ةصفح وبأ» نم الدب «صفح وبأ» :(ه) يفو .(791 )١1/ ةباصإلا «(507 /1) ةباغلا دسأ (1)
 .؟تثدحا امهيفو « :(ه)و (ش) نم طقاس [ 1نيبام ()

 .ريبج :(ه)و (ش) يفو «لصألا يفاذك (5)
 .(ه) يفو )١/ 7١5(. ةباصإلا «(578 )١/ ةباغلا دسأ (6)

 .ةزمح نب قاحسإ وبأ :(ه)و (ش) يف (1)



 ةباحصلا ةفرعم

 : نوقفانملا لاقف «كلذ نم رثكأب ناسنإ ءاجو :لاق ءعاص فصنب ليقع وبأ قدصتف لماحتن

 نوزملي نيذلا » :تلزنف « ''"[ءاير الإ رخآلا لعف امو] ءاذه ةقدص نع ينغل هللا نإ

 .ةيآلا رخآ ىلإ . . . 4 تاقدّصلا يف نينمْؤمْلا نم َنيِعوطمْلا

 نب دمحم انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم نب دمحم انثدح -.8

 نع ليقع يبأ نبا نع راسي نب دلاخ انث «ةديبع نب ىسوم انث «بابحلا نب ديز انث «ءالعلا

 .هوحن ركذف رمت نم نيعاص ىلع هرهظ ىلع ريرخلا رجي تاب هنأ هيبأ

 نيسح انث «يبرحلا نسحلا نب قاحسإ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انئدح

 وبأ باحبحلا :هل لاقي نيملسملا ءارقف نم لجر لبقأ :لاق ةداتق نع نابيش انث ءدمحم نبا

 هتكسمأف '''اعاص امأف ءرمت نم نيعاص ىلع ةليللا "”ريرجلاب رجأ تب هللا يبن اي :لاقف ليقع

 ءاذه عاص نع نيينغل هلوسرو هللا ناك نإ : نوقفانملا لاقف ءاذ وهف عاص امأو «يلهأل

 .ةيآلا . تاقدّصلا يف نينمؤمْلا نم َنيَِرَطمْلا نرمي نيذلا » : لجو زع هللا لزنأف

 د داع د

 (”يملسألا دّردَح يبأ نب دّردَح ]74٠0[

 . سنأ يبأ نب نارمع دنع '”'هثيدح «نييندملا يف دعي «شارخ ابأ : ىنكي ل

  -0١"”ح لدنج انث «يمرضحلا انثدح «يحلطلا ركب وبأ انثدح .

 نب لدنج انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدخو

 نع ديلولا يبأ نب ديلولا نع صالّقم نب ديعس نع يملسألا ىلعي نب ىيحي انث «قلاو

 ةنس هاخأ لجرلا ُرْجَه» :لاق هلع هللا لوسر نع يملسألا دردح نع سنأ يبأ نب نارمع

 .ا؛همد كفسك

 .٠ ("”صالقم نب ديعس لاقف] لدنج نع يروُدلا سابع هاور #

 .«ليوحتلا» ةمالع تطقس (ه)و (ش) يف (5) .(ش) نم تطقس[ 1]نيبام )١(

 . هلثم :لاقف (ه)و (ش) يف هرصتخا [ ]نيبام (7) 2 .«ريرجلا»:(ه)و (ش) يف (6)

 . باوصلا وهو ؛«(ه)و (ش) نم تبثأ امو «اعاص» : لصألا يف ()

 .(715 )1١/ ةباصإلا (5754 /١)دسألا «((5086 )١/ باعيتسالا (:)

 .فيحصت وهو «انثدح# :(ه) يف (5)



 يبأ نع سنوي نب نارمع نع لاقو «ىلعي نب ىيحي نع ينجاورلا دابع هاورو *
 . شارخ

 يبأ نع سنأ يبأ نب نارمع نع '"”ديلولا نع ةويح نع ئرقملا ''[و] بهو نبا هاورو
 .[بس/١6 ]١/ .يملسلا شارخ

 نع ةويح انث «ئرقملا انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ هانثدح -7
 :لوقي هلل يبنلا عمس هنأ يملسلا شارخ يبأ نع هثدح .سنأ يبأ نب نارمع نأ ديلولا
 .«همد كفسك وهف ةنس هاخأ رجه نما

 "7 يناتكلا رَجْبَأ نب ناّيَح [741]

 هانك ناكو «هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع عم نيفص دهش ءةبحص هل نإ :لاقي د
 . رشنبقلا يبأب

 نب نوراه انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح 77

 رجبأ نب نايح نأ يمرضحلا ىيحي نب هللا دبع نع رباج نع ليئارسإ نع عيكو انث «قاحسإ
 .اهجلاع ىتح «؟”[اهب ىنب] ةأرما نطب رقب ينانكلا

 نب] دمحم نب دمحأ انث «يناذمهلا ديعس نب دمحم نب دمحأ نع تثدح -4

 نايح نب ةلبج نب هللا دبع انث :يمرضحلا دمحم نب نسح لا انث.«يرهزلا حابر نب *”[ورمع
 ةتيم محل اهيف ردق تحت دقوأ انأو هّفَف يبنلا عم انك :لاق نايح هدج نع هيبأ نع رجبأ نب
 . ”رودقلا تئفكأو ةتيملا ميرحت لزنأو

0 

 .(ش) نم طقس[ 1نيبام )١(
 .ديلولا ىبأ نب ديلولا :(ه)يف (؟)
 .(0034 )١// ةباصإلا «(571 /6) ديناسملا عماج 077 /5) دسألا (6)
 . «اهبايث» ىلإ «يناربطلا مجعم» يف'تفحصت 2

 .(ه)و (ش) يف تسيل (5)
 .ردقلا تأفكأف :(ش) ىف (0)



 200 يئادصلا حب نب ناّيَح 13

 . "'ميعن نب دايز دنع هثيدح «نييرصملا ىف هدادع ح

 نب ةبيتق انث «نايفس نب نسحلا انثدح : "7[لاق] نادمح نب ورمع وبأ انثدح -0

 دايز نع ةداوس نب ركب نع «معنأ] نب دايز نب نمحرلا دبع نع ةعيهل نبا انث ءديعس

 .رفس يف هلع يبنلا عم تنك :لاق . يئادصلا حب نب نايح نع يمرضحلا ميعن '*”[نبا

 لاقف «ميقيل لالب ءاجف «تنذأف «نذأ ءادص اخأ اي» : يل لاقف حبصلا ةالص ترضحف

 .«نذأ نم الإ ميقي ال» : هتيم هللا لوسر

 نسحلا انث ؛ « يصيصملا نيسحلا نب هللا دبع انث « "”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -

 اب نا نع ميعن ني اه نع ةداوس نيكي «ةعيهل نبا انث ءبيشألا ىسوم نبا

 هللَع يبنلا نأ تربخأف «يموق رفك :لاق هلي هللا لوسر بحإص ؟'![يئادصلا]

 يا لاق يمل :تلق "اكلك رات ساسإلا ىلع يا قف ان

 ' لعجف هيف تأضوتف ءانإ يناطعأ تحبصأ املف ةالصلاب تنذأف حابصلا ىلإ يتليل

 ءاًاضوتيلف أضوتي نأ مكنم دارأ نم» :لاقف ءاّنويع عبنف ءانإلا يف هعباصأ هلق يبنلا

 نإ :لاقف هلع يبنلا ىلإ لجر ماقف مهتقدص يناطعأو مهيلع ينرّمأو «تيلصو تأضوتف

 "”لأسي لجر ءاج مث ؛«ملسم لجرل ةرامإلا يف ريخ ال» : هَ يبنلا لاقف «ينملظ انالف

 ةفيحص هتيطعأف «ءادو نطبلا يف قيرحو ٌعادص ةقدصلا نإ : هّلَِي هللا لوسر لاقف «ةقدص

 ؟تعمس ام كنم تعمس دقو اهلبقأ فيك :تلقف «2؟كنأش ام» :لاقف يتقدصو يترمإ

 . '"2[7«تعمس ام وه» ]:لاقف

 . هلثم بيشألا نع ةبيش ىبأ نب ركب وبأ هاور #

 . هلثم ىسوم نب نسما انث «ركب وبأ انث « يمرضح ا انث « دمحم نب دمحم انثدح_ 733 1/

 )١( ةباصإلا «(79 /7) ديناسملا عماج 277 /؟) ةباغلا دسأ )١/ 0754

 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو «ميعن نب دايز نب ميعن : لصألا يف (؟)

 . (ه)و(ش) يف سيل (*)

 . «هلأسيا :(ش) ىف (1) .(ه) يف تسيل (:)

 .(ش) يف تسيل (0 .كاذك :(ش) يف (0)



 .[| / ]1١/ / . هلثم ةعيهل نبا نع ميرم يبأ نب ديعس هاأورو *

 دع دع د

 «”يراصنألا نارمع وبأ ةلمغ نب نايح (*]

 .فالتخا هتبحص يفو « يشاقرلاب فرعي «ةباحصلا يف يراخبلا هركذ 0

 نب نايح نب دمحم نب هللا دبع انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 5/4

 .""[ح] جيرس انك 9 يقم

 . ””[ح] ميحد انث «نايفس نب نسحلا انث «نلادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 :اولاق يش يئثعشألا ورمع نب ديعس انث «يمرضحلا انث «ئرقملا دمحم نب دمحم انثدحو

 ىأر هنأ هيبأ نع نايح نب نارمع نع يشاقرلا يلع نب ديمح انث «ةيواعم نب ناورم انث

 «نأطوي نأ يلابحلا نعو «مسقي ىتح منغملا نم ءيش عابي نأ ىهن ربيخ حتف موي هِيَ يبنلا

 .ةهاعلا اهيلع نمؤيو اهحالص نيبتي ىتح ةرمتلا نعو

 د د

 (4)ب ةبحص هل ,فينأ وخأ ةَّلَم نب نايح [744]

 هيخأ ركذ عم هركذ مدقت] . «*[ّلَم نب ناسح : ليقو . نيطسلف لهأ يف هدادع 0

 . "9[فينأ

 انث «يبالودلا دامح نب دمحأ نب دمحم رشب وبأ انث « "...) انثدح] -_-4

 نع ةبازح نب ورمع تنب ةبيط يتمع ينتثدح «فيرط نب فورعم انث ,ديوس نب قاحسإ
 رشع ينثا يف ةلم انبا فينأو نايحو «ديز انبا ةجعبو ةعافر جرخ : تلاق مهل ةالوم ةسيهب

 . ثيدحلا ركذ مث , هلي هللا لوسر ىلإ ًالجر

 )١( ةباصإلا «.(555 /؟) ديناسملا عماج :(7/8 /؟) ةباغلا دسأ )١/ 756( .

 .(ش)يف تسيل (5) . «ريعملا : (ش) يف (؟)

 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا (0) .(ه)و (ش) يف تسيل فرز

 . لصألا يف ضايب 010) , 07560 )١/ ةباصإلا 7/8 /؟) ةباغلا دسأ (5)



 ةباحصلا ةفرعم

 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث ,نسحلا نب بيبح انثدح

 ماذج نم لاجر نع مهتأ ال نم ينثدح :لاق « قاحسإ نب دمحم نع دعس نب ميهاربإ انث

 نب ةجعبو ديز نب ديوس مهيف بكر يف ةنيدملا مدق يماذجلا ديز نب ةعافر نأ اهب ءاملع اوناك

 ورمع نب سامش وبأو ورمع نب ديزي وبأو ةلم نب ناسحو ةلم نب فينأو ديز نب عذربو ديز

 اولاعت نأ هديب مهيلإ حال هل هللا لوسر ىلع اولخد املف يدع نب ةمرخمو و مَع نب ةبلعثو

 . "7[سانلا ءارو نم

 دنع دع د

 (”بلطملا دبع نب سابعلا ىلوم نينح [/46]

 . هقتعأف سابعلا همع هَ يبنلا هلحن ن

 انث ,فسوي نب هللا دبع انث هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 0١-

 اهلاخ نع هيخأ ""ةنبا نع نينح نب هللا دبع نب ميهاربإ وخخأ نينح نب هللا دبع نب نينح وبأ
 ناكف .هقتعأف همع سابعلل هبهوف هع يبنلل امالغ ناك هدج اًئينح نأ '”رعاش نبا : هل لاقي

 هباحصأ ىلإ هئثوضوب جرخأ هع هللا لوسر أضوت اذإ ناكو .همدخي ُهُتَ# يبنلا دنع نينح

 ]١/ مهيلإ هب جرخي ال ناكو ءوضولا نينح سبحف «هباوحسمت امإو هوبرش امإ ناكف

 اذإف «ةرج يف هتلعجف يدنع هتسبتحا :لاقف هولأسف ُهْتَق يبنلا ىلإ هوكشف [ب

 مث ,«اذه ىصحأ ام ىصحأ اًمالغ متيأر له» : هلي هللا لوسر لاقف ءهنم تبرش تشطع

 . هقتعأف سابعلا همعل هبهو

 "هلو يبنلا بحاص :بشؤح [745]

 .نييرصملا يف دعي «بيرك نب ناسح هنع ىور ح

 )١( (ه)و (ش) نم طقاس اهمامتب نيثيدحلا[ ]نيبام .
 )١( ةباصإلا 2214 /؟) ةباغلا دسأ )١/  )4( 0737؛رعاشلا نبا» :(ه)و (نش) يف .

 )9( ةباغلا دسأ (6) .2تنبا :(ه) يف )7/ ١/9(« ةباصإلا )١/ 557"7(.



 انث ىناه نب ميهاربإ انث . "”يعينملا انث «يرصرصلا ''”[سابعلا وبأ] هانربخأ -7
 ناسح نع يئابسلا ربه نب هللا دبع ينربخأ «ةعيهل نبا انث .ئرقملا "”[نمحرلا دبعوبأ]
 بشوح هل لاقف «دجولا دشأ هاوبأ هيلع دجوف صمحب يفوت مهنم اًمالغ نأ بيرك نبا

 نم ًالجر نإ : كنبا لثم ؟”يف لوقي هللا لوسر تعمس ام كربخأ الأ : هي يبنلا بحاص
 يفوت "”[هنإ] مث هلل هللا لوسر ىلإ هيبأ عم يتأي ناكف «كردأ دق نبا هل ناك هباحصأ

 :اولاق .«؟اًنالف ىرأ الأ» :لاقف هَ هللا يبن يتأي ال مايأ ةتس نم اًبيرق '”[هوبأ] هيلع دجوف
 كنبا نأ ول بحتأ» : هآر امل فَي هللا لوسر «*[هل] لاقف « هيلع دجوف يفوت هنبا نإ هللا يبن اي

 ول بحتأ ؟ةأرُج نايتفلا أرجأك كدنع نأ ول بحتأ ؟هسيكأو نايبصلا طشنأك نآلا كدنع

 ام باوغب ةنجلا لخدا كل لاقي“ "وأ ؟هارسأو لوهكلا لضفأك ًالهك نآلا كدنع كنبا نأ

 . (كنم "'”انذخأ

 «0يرهفلا ديزي وبأ بشؤح 1

 . هنبا دنع هثيلح «لوهجم 0

 انث هرمتسملا نب ميهاربإ انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح 23287

 :لاق هيبأ نع يرهفلا بشوح نب ديزي ينثدح «دعس نب ثيللا انث « '"نايرلا نب مكحلا
 ةدابع نم همأ هتباجإ نأ ملعل اًاع اًهيقف بهارلا جيرج ناك ول» :لوقي هّيَع يبنلا تعمس

 . «لجو زع هبر

2 2 101 7 

 . «انث» نم ًالدب «انث» امهيفو .(ه)و (ش) نم ةدايزلا كللإ

 ديناسملا عماج ؛«(7 /؟)دسألا (8) .يعينملاوهو ««دمحم نب هللا دبعا :(ه)و (ش) يف 00
 2 ,(58”7 )١/ ةباصإلا ىكلال / .(ه)و (ش) يف سيل[ ]1نيبام (9)
 . (ديزي وبأ) لدب (ديزي نبا) مهدنعو .هب :(ه) يف (5)
 :(ش) ىفو ء(ه)و لصألا يفاذك (9) .(ش) يف تسيل (5)
 1 . «نابزرملا» .(ه)و (ش) نم تبثأ امو «و» لصألا يف (5)
 .هانذخأ :(ه) يفو ءدخأ :(ش) يفو ءلصألا يف اذك (0)



 ةباحصلا ةفرعم

 20هُيَلَظ يذ بشؤوح [744]

 . بشوح نب نامثع نب دمحم هثيدح ىور «نييناميلا يف دعي ن

 نب ورّمَع انث "'”[لاق] يلإ بتك اميف "”[يصمحلا] روصنم نب نسحلا انربخأ -4

 نب نامثع نب دمحم انث «يريمحلا دوعسم نب مشاه نب مصاع انث , ””قيربز نب قاحسإ
 عم هيلإ *”تبدتنا هللَط دمحم لجو زع هللا رهظأ نأ امل : لاق هدج نع هيبأ نع بشوح

 ؟دمحم مكيأ :لاقف '”يباتكب ةنيدملا هيلع اومدقف ءرش دبع عم اًسراف نيعبرأ يف سانلا

 اوطعتو ةالصلا اوميقت» : لاق ؟كانعبتا اًقح كي نإف هب انتثج يذلا ام :لاق ءاذه :اولاق

 ("[نإ] :رش دبع لاقف ««ركدملا نع اوهنتو ,فورعملاب اورمأتو ءامدلا اونقحتو ةاكزلا

 رش دبع :لاق ؟؟كمسا ام» : ِهْتَي ىبنلا لاقف «"”كعيابأ كدي دم «ليمج نسحل اذه

 . نمآف ميلظ يذ بشوح ىلإ باوجلا هعم بتكو ؛ريخ دبع تنأ لب» :لاق

 .[أ /197" ]1١/ "[لا همحر قاحسإ نب دمحم هنع هانثدحو]

 دع دع

 "”يدعتمل اورمَع نب ميذح 71

 ريرج انث ءهيوهار نب قاحسإ انث «ىبايرفلا رفعج انث ءرفعج نب دلخم انثدح -.6

 ا : 0 : . "5 1
 دهش هنا ورمع نب ميذح ١ هدج نع هيبأ نع ميذح نب دايز نب ىسوم نع ةريغم نع

 مكيلع مكضارعأو مكلاومأو مكءامد نإ الأ» :لوقي وهو عادولا ةجح يف هني هللا لوسر

 . 087 )١/ ةباصإلا «(516 /1) ديناسملا عماج )7٠١/5(« دسألا )١(

 .(ه)و (ش) يف تسيل (7)

 . ميهاربإ نب قاحسإ نب ورمع .(ه)و (ش) يف 2

 .(ش) يف ؟هيلإ بدتنا» :(ش) يف (:)

 .«كعيابأل» :(ش) يف (0) . لصألا نم طقس[ 1نيبام (5)

 .(ه)و (ش) نم طقس[ 1نيبام (6)

 (ميذحخا :(ه) يف تفحصتو )١/ 7١48(. ةباصإلا 47/٠١(« /1)دسألا (("940 )١/ باعيتسالا (9)

 . ةمجعملا ءاخلاب

 .هدج ةملك تطقسو «ميذح ميذخ» (ش) يف 20200



 اك نرسخلا

 :اولاقف ,2؟ تغلب له الأ اذه مكدلب يف اذه ''مكرهش يف اذه مكموي ةمرحك ما
 «ةبيش يبأ نب نامثع انث «يمرضحلا انث «ئرقملا "”[دمحم نب دمحم] هانثدحو . معن مهللا
 . هلثم ريرج انث

 دع دع د

 "يفدحلا ةلظنح وبأ ةَقيِبَح نب ميدح ]78٠0[

 ركب يبأ نب دمحم انث « يكملا دواد نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -.65

 هللا لوسر اي :'؟”يذح هوبأ لاق :لوقي يدج تعمس '”![لاق] ديبع نب لايذ انث « يمدقملا
 حسمو يديب ذخأف «مالغ اي لاعت» :لاقف «هيلع تمسف «ينب رغصأ اذهو نيئب وذ ينإ

 هدي حسميف مراولا ناسنإلاب ىتؤي ةلظنح تيأرف :لاق «هيف كل هللا كراب» :لاقو '”يسأر
 . مرولا بهذيف هللا مسب '"ًأرقيو هيلع

 دع دع د

 ©”ةلظنح ٌُدَج : مّيذح وبأ ةَفيبَح ]7

 . ةلظنح ثيدح يف هركذ مدقت دقو ةبحص '”[ميذح نب ةلظنحو] ميذح ””هنبالو هل ص

 داع دع د

 ةَرُح ىبأ مع : يشاقرلا ةفينح  2 71سع)٠١(

 . ديزي يبأ نب ميكح : ليقف ءهمسا يف '''”فلتخا ه

 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو ««مهرهش يف» لصألا يف )0(
 .(ه)و (ش) نم ةدايزلا ()

 . ("314 /؟) ةباصإلا )١/ 5940(, الأسد)١/ 87٠١(, باعيتسالا (9)
 .أطخ وهو «ميذح وبأ» :(ش) يف 0

 .«يسأربا# :(ش) يف (5)
 .«لوقيو» :(ه)و (ش) ىف )١(

 .(757 /1) ةباصإلا «(59 /؟) ةباغلا دسأ (0)
 . هيبال :(ش) يف 2

 .(ه) ىف سيل[ ]نيبام (9)
 .«فلتخاو» :لصألا يف )١/ 59"(. )1١( ةباصإلا «(59 /؟)ةباغلا دسأ )٠١(



 ةباحصلا ةفرعم

 رمع وبأ انثدح . '"”[يشكلا] ملسم وبأ انث «'''[يباطخلا] قوراف انثدح -17

 نع يشاقرلا ةرح يبأ نع '”ديز نب يلع نع ةملس نب دامح انث :الاق جاجحو ريرضلا

 لاقف سانلا هنع دوذأ قيرشتلا مايأ طسوأ يف هِي هللا لوسر ةقان مامزب اًذخآ تنك :لاق همع

 إف» :لاق دلبلاو رهشلا ركذو ؟؟معنأ موي يأ يف نوردت له سانلا اهيأ» : ِهكَع هللا لوسر

 مكدلب يف مكر هش يف مكموي ةمرحك ؛مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو مكءامد
 , "2[ثيدحلا] 2. ..اذه

 لاق] همع نع ةرح يبأ نع نمحرلا دبع نب لصاو نع ةملس نب دامح هاورو *

 .«هنم سفن بيطب الإ ملسم ئرما لام لحي ال» : "[هليَي يبنلا

 ا

 ؛”يميمتلا ةيح وبأ سباح [,78]
 انث «ءاجر نب هللا دبع انث « يبلحلا ذاعم نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -4

 نب ةّيح ينثدح :27[لاق] [ب /197 /1] / ريثك يبأ نب ىيحي نم دال نب برح

 .ماهلا يف ءيش ال» :لوقي هلع هللا لوسر عمس هنأ «هربخأ هابأ نأ :يميمتلا '"”سب

 .«لأفلا ريطلا قدصأو ,قح '"نيعلاو

 انث «ىنثملا نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انئدح 8

 ةيح ينثدح «ريثك يبأ نب ىبحي نع ؛كرابملا نب يلع انث «يربنعلا ريثك "”[يبأ] نب ىيحي

 . هلثم لوقي هّتفَع يبنلا عمس هنأ يبأ ينثدح « سباح نب

 نع «هيبأ نع «سباع وأ « شئاع نب ةويح نع] «ىيحي نع «يعازوألا هاورو *
 . ةريره يبأ

 .(ه)و (ش) يف سيل )١(
 . أطخ وهو «ديزي» :(ش) يف (1)
 1 . «هيف دازو» :(ه) يفو ««ينودازوا : (ش) يف (9)

 .(71/7 )1١/ ةباصإلا "اله )١/ دسألا "6 )١/ باعيتسالا (5)

 . فيحصت وهو .«قنعلاو» :(ش) يف قفز .2«سباعا :(ه) يف 2(



 . هلثم ةريره يبأ نع هيبأ نع «ةيح ''”نبا نع « ''”[ىبحي نع «نابيش هاورو *
 د دع د

 ”يئاطلا دْغَس نب سباح [/8 ؛] 0 ع

 . رباغ نب هللا دبع دنع هثيدح « نييصمحلا ىف دعي

 نايطوحلا ديز وبأو ,باهولا دبع نب دمحأ انث ,دمحأ نب ناميلس انثئدح -.

 رباغ نب هللا دبع نع «نامثع نب زيرح انث « '””[عفان نب مكحلا] ناميلا وبأ انث :الاق

 هلي ىبنلا كردأ دقو ءرحّسلا نم دجسملا ىئاطلا دعس نب سباح لخد :لاق ؛ىناهلألا

 *”ههبعرأ نمف «مهوبعرأ ةبعكلا برو :نوؤارملا لاقف . دجسملا ردص يف نولصيسانو

 . دجسملا مدقم يف رحسلا نم يلصت ةكئالملا نإ :لاقو . هلوسرو هللا عاطأ دقف

 . "7[نامثع نب] زيرح نع "”[هريغو] ناميلس نب قاحسإ هاور *

 "””يراصنألا ذقنم نب ناَّبَح [7هه]

 . «ةبالخ ال» : لوقي نأ هرمأف «عيبلا يف عدخي هنأ هِي يبنلا ىلإ اكش د

 نب رابجلا دبع انث ءرشعم يبأ نب نيسحلا انث  ””[قاحسإ نب دمحم انثدح] 0١

 ذقنم نب نابح ناك :لاق رمع نبا نع عفان نع قاحسإ نبا ينثدح «نايفس انث «ءالعلا

 .(ه) :نم طقس )١(
 . «ةيح ىبأ) :(ش) ىف (؟)

 . (3877 /1) ةباصإلا 000 )١/ دسألا ((" 44 )١/ باعيتسالا (*)
 .(ه)و (ش) نم طقس[ 1نيبام (4)
 مهويع نأ :(ه) يفو «مهبعرأ نمف مهريغ نإ : (ش) يفو «مهبعرأ نمف مهوبغرأ : لصألا يف (4)

 .(7075) ح (77 /4) همجعم يف يناربطلا اذكو 7377 )١/ ةباغلا دسأ رظناو . مهبغرأ نمف
 .(ه)و (ش) نم طقس[ 1نيبام (7)

 )0( باعيتسالا )١/ 737/4(, الأسد)١/ 57 137(, ةباصإلا )١/ *807(,
 . ميهاربإ نب لمحم : : (ه)و (ش) يفو ١ لصألا يف اذك 20



 ةباحصلا ةفرعم

 ىرتشا اميف رايخلا هلي يبنلا هل لعجف «ةمومأم هسأر يف ''[عقس دق] ناكو ءافيع ض الجر

 ا"اتنكو :لاق .«ةبالخ ال :لقو ؛عب» : هم بلا هل اقف .هئاسل لقث دق ناكو اال
 . 9ةباذخ ال «ةباذخ ال :لوقي هعمسأ

 .هوحن قاحسإ نب دمحم نع «يدع يبأ نبا هاور #

 نبا نع «رانيد نب هللا دبع نع «نيرخآ يف ملسم نب زيزعلا دبعو «ةبعش هاورو #

 . «ةبالخ ال» : هل لاق ًالجر نإ :لاقو .نابَح مَّسْي ملو ءرمع

 :لجر لاقو .همسي ملو ء«سنأ نع «ةداتق نع «هريغو ةبورع يبأ نب ديعس هاورو *

 . فعض هلقع يف ناك

 نع «نابح نب ىيحي نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم نع «ماوعلا نب دابع هاورو *

 . ثيدحلا . . .ةنس ةئامو نوثالث هيلع تتأ دق ناك اًدقنم هدج نأ نابح نب عساو همع

 . ذقنم نب نابح هدج نع « عساو نب نابح نع «ةعيهل نبا هاوزو #

 نع ءهيبأ نع «عساو نب '”نابح نع «ةعيهل نبا نع «ةرق يبأ نب ديبع اورو #
 . هل كلذ لاق رمع نأ :هدج

 نب ورمع انث «حلاص نب ””[نامثع نب] ىبحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 57

 نبا نع «ليويح نب نمحرلا دبع نب ةرق نع «دعس '''[نب] نيدشر انث «قراط نب عيبرلا
 لاق ًالجر نأ :ذقنم نب نابح“”[هدج نع] هيبأ نع «نابح نب ىيحي نب دمحم نع «باهش

 :لاق .تئش نإ معن :لاق ؟كيلع يتالص ثلث لعجأ هللا لوسر اي» :[أ ]1/ ١95/
 كمه ام هللا كيفكي اَذِإ : هلي هللا لونمر لاق ؟اهلك يتالصف :لاق .معن :لاق ؟نيثلثلاف

 .(ش) نم ةطقاس[ ]نيب ام (1)
 . «تنكفا :(ه)و (ش) يف ()

 . ةيالخ ال «ةيالخ ال :(ش) يف ()
 .فيحصت وهو «ناسح :(ش) يف (4)
 . لصألا نم تطقش (نب) (5) .نافع :(ش) يفو (4)
 يناربطلا مجعم نم تبثأ امو .(ش)(و ء«لصألا نم طقسو ء(ه) يف ءورقم ريغ[ ]نيبام (0)

 . هقيرط نم ثيدحلا جرخأ ثيح (0 /4)



 د 2

 '"ريرج : ليقو ءزيرح وبأ وأ زيرح 3
 «يلع نب مصاع انث ءيسودسلا صفح نب رمع انث «نسحلا نب بيبح انثدح 7787

 بر تعمس : لاق يدنكلا ىليل يبأ نع «يفقثلا ةريغملا نب نامثع نع «عيبرلا نب سيق انث

 «ىنمب بطخي وهو هع هللا لوسر ىلإ تيهتنا :لاق زيرح ابأ وأ « "”زيرح رادلا هذه
 . ةنئاض كسم "”هترثثم اذإف .هلحر ىلع يدي تعضوف

 د دع

 '”يدنكلا ليحارش نب زيرح [/ها/]
 سيق نب ورمع نع «ملسم نب ديلولا هلاق «ةباحصلا يف سانلا ضعب هركذ 0

 «سيق نب ورمع نع :لاقف ؛ديلولا شايع نب ليعامسإ فلاخو ءزيرح نع ٠ *”[ينوكسلا]
 . يقشمدلا ةعرز وبأ هلاق .حصأ وهو ه هلي يبنلا "'"[باحصأ نم] لجر نع «زيرح نع

 ك2 ل

 "”يموزخلا هللا دبع وبأ ُبطنَح (]

 . فالتخا هثيدح يف « هلي يبنلا عمس 0

 نب رفعج (*”[نب يلع انث ءرصمب يركسعلا نسحلا نب نسحلا نع هانثدح] -4

 نب بلطملا نع «نمحرلا دبع نب ةريغملا نع ؛كيدف يبأ نبا نع «2"[يبأ انث] ءرفاسم
 .(77 )١/ ةباصإلا «(517/4 /١١دسألا )١/ 56٠( باعيتسالا )١(

 .ريرج :(ش) يف )١(
 .(8794 /١)دسألا :رظناو .(ه) نم وه تبثأ امو «هربنم :(ش) يفو «هترثنم : لصألا يف (*)

 . (777 )١/ ةباصإلا «(8ا!/4 )١/ ةباغلا دسأ (5)

 . هلع يبنلا نع لجر نع :(ش) يف (7) .(ه)و (ش) نم ةدايزلا (6)
 . 0704 )١/ ةباصإلا «(501 /7) ديناسملا عماج ,(57 /7)دسألا (10)

 .[ ]نيب ام ركذي ملو رفاسم نب رفعج هثيدح ىور :(ه)و (ش) يف )0

 .(ه)و (ش) يف سيل (9)



 ةباحصلا ةفرعم
 كك

 رمعو ركب وبأ) :لوقي هلَْع يبنلا تعمس : لاق هذج نع «هيبأ نع «بطنح نب هللا دبع

 .. «سأرلا نم رصبلاو عملا ةلردمب

 نب بلطملا نب زيزعلا دبع نبع ؛كيدف يبأ نبا نع «هريغو ملسم نب يلمع هاورو *
 .هدج نع «هيبأ نع «بطنح نب هللا دبع

 نب يلع انث «سابعلا نب دمحم انث « "'”[رفعج نب] دمحم نب هللا دبع هانثدح .-6
 «نامثع نب نمحرلا دبع نب يلع مهنم ءدحاو ريغ ينثدح «كيدُف يبأ نبا انث ءملسم

 :لاق بطنح نب هللا دبع هدج نع هيبأ نع بلطملا نب زيزعلا دبع نع ءرمع يبأ نب رمعو
 :لاق "”امهيلإ رظن املف امهنع هللا يضررمعو ركب وبأ علط ذإ هلَق يبنلا دنع اسلاج تنك
 .«رصبلاو عمسلا ناذه»

 كك

 ””يراصنألا ناحلم نب مارح [764]

 . كلام نب سنأ : هنع ىور «ةنوعم رئبب دهشتسا «كلام نب سنأ لاخ ص

 دبع ىلع انأرق :لاق «ميهاربإ نب قاحسإ انث «''”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -7
 ناحلم نب مارح نأ كلام نب سنأ نع «سنأ نب هللا دبع نب ةمامث ينربخأ رمعم نع قازرلا

 :لاقو هسأرو ههجو ىلع هحضنف همد نم هديب ذخأ ةنوعم رثب موي نعط امل ءسنأ لاخ وهو
 .[ب ]١/ ١95/ ةبعكلا برو تزف «ةبعكلا برو تزف

 كد د

 .(ه)و (ش) يف تسيل )١(
 .اهيلإ :لصألا يف (؟)
 .(4077 )١/ دسألا ,(7846 )1١/ باعيتسالا ((719 /1) ةباصإلا (")
 .(ش) يف تسيل (5)



 "”ليمُج ليقو : "”ليمَح : ليقو «ةرصب نب ليَمُح ]
 دنع هثيدح «يرافغلا رافغ نب بجاح نب صاقو نباوهو «يرافغلا "”ةرصب وبأ ن

 ؛ "”[ليمح نع] «ةريره ٍيبأ نع ؛يربقملا ''[ديعس يبأ نب] ديعس نع «ملسأ نب ديز
 .[ليمج :ليقو] . ليمُح :ليقو .ليمَح :ليقف «ديز ىلع هيف ديز باحصأ فلتخاو

 نب دمحم لاقو . ليمج "”[همسا نميف «ميجلا باب يف] هثيدح مدقت دقو «ليمج :ليقو

 تيتأ :ةريره يبأ نع «:ةملس يبأ نع «ريثك يبأ نب ىيحيو «ثراحلا نب ميهاربإ
 ١ ننال ١ يرافغلا ©9ةرصب يبأ نب (©ةرصب تدجو "”فاوطلا

#6 

 ("”يسبعلا ناميلا "[نب]] ةفيذح وبأ ءرباج نب لّيَسُح /[51]

 «نوملسملا ''''هب أطخأ ءدحأ موي لتق ءلهشألا دبع ينب يف «راصنألا يف هدادع ح

 . نيكزشملا نم ''''هوبسحف
 انث «ميهاربإ نب بوقعي انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح 17

 نم لجر هلتق «دحأ موي لتق ناميلا نب ةفيذح ابأ نأ :ةمركع نع «سنوي ""'انث ءميشه
 همسا ناكو :لاق . هدنبع نم هَ هللا لوسر ''7هادوف «نيكرشملا نم هنأ ىري وهو «نيملسملا
 . 9[لسح وأ] «ناميلا نب ليسح

 رفعت و بأ هذ «ينرخلا بيعش وبأ انث ءنسحلا ني دمحأ نب دمحم انئدح

 0 )١/ ةباصإلا (048 /؟) ديناسملا عماج 7 م )2(

 . هرصن : :(ش) يف فرفز

 . نوبسحي : لصألا يف 20 .(ه)و (ش) نم تطقس ا[ 1نيبام (5)

 .«انأ» :(ه) يف (17) .(ه) يف تسيل (0)

 .هاروف ىلإ لصألا يف تفرحت )١5( . همسا نم ركذ يف :(ه)و (ش) يف (7)

 .؟«روطلا» : (ه)و (ش) يف 27

 تفحصتو «اًمئاد هلل دمحلاو ءيطغألا طخ نم «نيرشعلا ءزجلا ربخآ» :(ش) شماه يف (8)

 . «نورشعلا ١ ىلإ «نيرشعلا»

 .(ش) يف تسيل (9)
 )٠١( باعيتسالا )١/ /ا5٠(, /7؟)دسألا ١5(« ةباصإلا )١/ 731(.

 .هتأطخأ :(ش) يف )١١(



 نب رمع نب مصاع ينثدح :"”[لاق] قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «يليفنلا

 «رباج نب ليسح عفر دحأ ىلإ هلي هللا لوسر جرخ ال :لاق ديبل نب دومحم نع «ةداتق
 ءاسنلا عم ماطآلا يف ءاروعز نب شْقَو نب تباثو «ناميلا نب ةفيذح وبأ ناميلاوهو

 دحاول يقب ام هللاوف ءرظنت ام كل ابأ ال :ناخيش امهو هبحاصل امهدحأ لاقف «نايبصلاو

 قحلن مث انفايسأ ذخأت الفأ "”ًدغ وأ مويلا ةماه نحن امنإ ءرامح ئمظك الإ هرمع نم انم

 اجرخ مث ءامهفايسأ اذخأف « هلي هللا لوسر عم ةداهشلا انقزري نأ هللا لعل هلع هللا لوسرب
 نب ليسح امأو نوكرشملا هلتقف] شقو نب تباث امأف ءامهب ملعي الو «سانلا يف الخد ىتح

 . يبأ :ةفيذح لاقف هولتقف "”[هنوفرعي ال مهو نيملسملا فايسأ هيلع تفلتخاف رباج

 .نيمحارلا محرأ وهو مكل هللا رفغي : ةفيذح لاقف .“'ااوقدصو انفرع نإ هللاو :اولاقف
 «0[دنع] هدازف «نيملسملا ىلع هتيدب ةفيذح قدصتف .هيدي نأ لَ هللا لوسر دارأف

 . اريخ هلي هللا لوسر

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثئلح .8

 يف قاحسإ نب دمحم نع «دايز انث .فسوي نب ميهاربإ انث ,20[ثراحلا نب] '”باجنم
 هباصأ «ناميلا وهو «ةفيذح وبأ ءرباج نب ليسحلا : نيملسملا نم دحأ موي لتق نم ةيمست

 . .ةكرعملا يف نوملسملا

 هم د

 "”يعجش ثألا ةجراخ نب ليسح 1

 .نيسح : ليقو . ربيخ ُهلَْع يبنلا عم دهش

 .(ه)و (ش) يف سيل[ ]نيبام )١(
 .(15 /؟) ةباغلا دسأ نم تبثأ امو . الف ادغ : طوطخملا يف (؟)
 . لصألا نم طقس[ ]نيبام (*)

 ("#م؟+ )١/ ةباصإلا /١0(« /؟) ةباغلا دسأ (0) .«هوقدصولا :(ه) يف (:)
 .(460-/1) باعيتسالا .(ش) يف سيلا[ ]1نيبام (6)
 . «باجتنملا» :(ه)و (ش) يف 030



 نب قاحسإ انث «كروُق نب مساقلا انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح

 ةصيوح نب ميهاربإ انث «نارمع نب زيزعلا دبع انث ءيرهزلا دمحم نب بوقعي انث ءبهو

 يف ةنيدملا تمدق :لاق يعجشألا ةجراخخ نب ليسح نع «ةّيوح نب نعم ةلاخ نع «يثراحلا

 نيرشع '''كتيطعأ نإ كل له ليسُح اي» :لاقف هي هللا لوسر ىلإ يب يتأف «هعيبأ بلج
 «؟ربيخ قيرط ىلع [أ ]١/ ١16/ ءالؤه يباحصأ لدت نأ ىلع "” رمت نم اًعاص]

 مث « "رمت نم اعاص نيرشعلا يناطعأف «هتيتأ "”[ربيخ] هلي هللا لوسر مدق املف ءتلعفف

 لبحلا جرخف ملسي ملف اًنالث ئرماب توأ مل ينإ ليسح ايا : «”[يل] لاقف هيلإ يب ينأ

 .تملسأف :لاق «رفص الإ هقنع نم

 ك0 ظ

 '"يؤل نب رماع ينب وخأ ,يرماعلا لّسح 3
 نب ورمع انث «هتسر نب هللا دبع نب دمحم انث :(©[دمحأ نب] ناميلس انثدح .

 ينربخأ «ةربس يبأ نب ركب وبأ انث «لوُمّْسَم نب ناميلس نب دمحم انث «يبسارلا كلام

 رم :لاق يؤل نب رماع ينب دحأ ,.لسح يدج نع «يبأ ينثدح ء«طمشأ يبأ نب مساقلا

 ملَّسَأ» :لاقف ءهجح نم 9غرف دق لجر ىلع هعم "”نحنو هتجح يف هي هللا لوسر

 .«لمعلا فنتئا» :لاق .هللا لوسر اي معن :لاق .«؟كّجح

4 3 

 . كيطعأ نأ :(ه)و (ش) يف )1(

 .(ش) نم تبثأ امو ءارمت عاص :لصألاو (ه) يف (؟)
 .(ش) نم تطقس (*)
 ..(ش) نم تبثأ امو ««يتأ مث اعاص نيرشعلا» :(ه) يفو ء«رمت عاص» :لصألا يف (4)
 .(ه) نم طقس (6)

 )1( /5)دسألا ٠١(.
 .2نموا :(ه) يف .(0)

 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو ء««عزف» : لصألا يف (4)



 ةباحصلا ةفرعم

 720[ يلذُهلا ] ةغبانلا نب كلام نب لَمَح 1

 .هريغو سابع نبا :هنع ىور «ةبحص هل

 .مصاع ونبأ انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدلخم نب دمحأ نب دمحم انثدح -

 دشن :لاق سابع نبا نع ثدَحَي اسواط عمس هنأ رانيد نب ورمع ينربخأ «جيرج نبا انث

 نيتأرما نيب تنك :لاقف . ةغبانلا نب كلام نب لمح '''[ماقف «] هيي هللا لوسر "”ءاضق رمع

 اهنينج يف هللا لوسر ىضقف ؛ اهنينجو اهتلتقف حطسمب ىرخألا «'”امهادحإ تبرضف يل

 .اهب لتقُت نأو «ةرغب

 نبا نع «قازرلا دبع انأ «ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح
 باطنخلا نب رمع ماق :لاق سابع نبا نبع « سواط نع «رانيد نب ورمع ينربخأ «ةنييع

 ةغبانلا نب كلام نب لمح ماقف «نينجلا يف ىضق هي هللا لوسر عمس أرما هللا رَّكْذَأ :لاقف

 تبرضو ءاتجرخف «نيترض نيتيراج نيب تنك «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف .يلذهلا
 هللا لوسر ىضقف ءاهنطب يف ام تلتقو اهتلتقف ءاهبنط دومع حطسملاب ىرخألا '””امهادحإ

 .هريغب انيضق "اذهب عمسن مل ول «ربكأ هللا : ””[رمع] لاقف . ةمأ وأ دبع ةرغب نينجلا يف

 .رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا نبع يباتك يف اذك]

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نبهللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح 5
 . هلثم هدانسإب رانيد نب ورمع'”انث «جيرج نبا ينربخأ «قازرلا دبع

 . [هلثم هيبأ نع يلذهلا ةماسأ يبأ نب حيلملا وبأ هاورو *

 نب باهولا دبع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ هانثدح] 06
 ةكلم ؛ناتأرما هل تناك ةغبانلا نب لمح نأ : حيلملا يبأ نع «ةداتق نع «ديعس نع ؛ءاطع

 .(ه) .(ش) نم طقس[ ]نيبام )١(

 )١/ با .ةسالا .(760 )١/ ةباصإلاو ,(091/ /”) ديناسملا عماجو «8 /؟)ةباغلا دسأ (؟)
)2 

 . (ه) «(ش) نم تبثأ امو .فيحصت وهو ءانمو : لصألا يف (*)
 .«اذه»:(ش) يف () . لصألا نم تبثأ امو امهيدحإ :(ه)و (ش) يف (4)

 . «انأ» :(ه) يف (0 . لصألا نم طقس[ 1نيبام (0)



 . .ىرخألا امهادحإ تفذقف ,«فيفع مأو (00[ثيدجل

 ان ع ا

 ديزي وبأ ةريجح [ 756[ 2

 . ةباحصلا يف نايفس نب نسحلا هركذ ج

 انث «لكوتملا نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح 0

 لاق :لاق هيبأ نع .«ةريجح نب ديزي نع ءديلولا نب هللا دبع انث ءدعس ©" ”نب نيدشر

 . «غارفلاو ةحصلا : سانلا نم ريثك امهيف نوبغم ناتمعن» : هِي هللا لوسر

 . عادولا ةجح يف هِيَ هع يبنلا ىأر ه

 «ىمورلا نب هللا دبع انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحملا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 8

 هلع يبنلا نأ : هيبأ نع «ريجح نب يشخم ينثدح «رامع نب ةمركع انث «رمع نب ةدابع انث

 دلب :اولاق «؟اذه دلب يأ سانلا اهيأ» :لاقف عادولا ةجح يف [ب ]١/ ١195/ بطخ

 موي :اولاق '؟اذه موي يأف» :لاق .مارح رهش :اولاق «؟اذه رهش ُيأف» :لاق .مارح

 مكموي ةمرحك .مارح مكيلع مكضارعأو ,مكلاومأو مك ءامد نإ 20[الأ» :لاق . رحنلا

 برضي ءارافك يدعب اوعجرت ال ,مكبئاغ مكدهاش غلبيلف ءاذه مكر هش ةمرحك ءاذه

 . «ضعب باقر مكضعب

2 2 2 

 .(ه) (ش) نم طقس[ 1نيبام )١(
 .(5514 )١/ ةباغلا دسأ (؟)

 .«دعس نب دشرا :(ه) يف (*)

 .(7315 /1) ةباصإلاو «.(554 /١)دسألاو ,(797 )١/ باعيتسالا (:)

 .(ه) نم طقس[ ]نيبام (5)



 ةباحصلا ةفرعم

 فلاب
 نايب نب ريجح [الكا/ ]

 . حصي اال هنأ معزو «ةباحصلا يف نيرخأتملا ضعب هركذ ن

 انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث .قاحسإ نب ىسوم انث «دعس نب دمحم هانثدح]

 أرق :لاق نايب نب ريجح نع «ةعزق يبأ نع .دنه يبأ نب دواد نع ةيواعم وبأ

 . ؟©ءايلاب 4 هلضف نم هللا مهاتآ امب نولخبي نيذلا نبسحي الو ل : هَ هللا لوسر

 ع ع

 'يغيللا يح 3]

 نبا دنع هثيدح] «ىلعألا دبع نب ديعس يبأ ىلع *””[ليحملا] هركذ اميف ةبحص هل

 . *"”[هنع يناشيجلا ةميمت يبأ نع «ةريره يبأ نع ؛ةعيهل

 د 6 د

 0ث [([1]

 .رمع نبا ثيدح يف ركذ هل ب

 ىيحي نب دمحأ انث «يورهلا رذنملا نب دمحم انث «يرسلا نب لهس نع هانثدح] 48

 : "00لاق رمع نبا نع «عفان نع «داور يبأ نبا '”انث «بالقس نب ةريغملا ””[انث «ينارحلا

 )١( باعيتسالا )١/ 7847(., والأسد)١/ 877(.« ةباصإلاو )1١/ 715(.

 نع دنه يبأ نب دواد تثدح هل ركذ :(ه) يفو «خلإ . .دنه يبأ نب دواد ثيدح هل ركذ :(ش) يف (؟)

 . ةيقوفلا ةانثملا ءاتلاب «نبسحت الو» ىرخأ ةءارق كانهو «ءايلاب «نبسحي الو» ةيآلا أرق هنأ دوصقملا (*)

 .(8"47 )١/ باعيتسالا «(751 )١/ ةباصإلاو 8١(« /؟)دسألا (:)

 . «ىلعألا دبع نب ديعس وبأ هركذ اميف» : هيفو . لصألا نم طقس (6)

 .«نعا):(ه)و(ش) ىف (9) .(ه)و .(ش)» :نم طقس[ 1]نيبام (5)

 . ثعب هلي هللا لوسر نأ :(ه) «(ش) ىف )٠١( .("307 /1) ةباصإلاو «.(436 /١١دسألا (0)
 ُ ١ .ةريغملا ثدح :(ش) يفو «ةريغملا ثيدح :(ه) يف (4)



 ةباحصلا ةفرعم 44

 . "”[ثيدحلا ركذف] ءريدح :هل لاقي لجر مهيف «شيج هلو هللا لوسر ثعب

 ا

 ©9ةّزؤف وبأ ريدح |ش٠]

 . ةيواعم ىلوم ريشبو «ثراحلا نب ءالعلا :هنع ىور ه

 ءدلاخ نب ةقدص انث ءرامع نب ماشه ('”[انث «ميحد نب ميهاربإ] نع تثدح

 ىأر اذإ ناك هّلَف يبنلا نأ : "دايز :هل لاقي يل خأ ينثدح ءةكتاعلا يبأ نب نامثع نع

 لاقو . ""ثيدحلا ركذف] .«لخادلا اذه انرهش يف انل كراب مهللا» :لاق لالهلا

 عباسلاو هنم هوعمس هلع هللا لوسر باحصأ نم ةتس ءاعدلا اذه ىلع ”ىلاوت : «*”[دايز]

 .يملسلا ةزوف وبأ ريدح «ليقثلا حمرلاو «نورحلا سرفلا بحاص

 ريشب نع '"”يعازوألا ورمع يبأ نع «حلاص نب ةيواعم نع « "بهو نبا هاورو

 اوناك «ةزوف وبأ ريدح *”ههدحأ هلع يبنلا باحصأ نم ةرشع تعمس :لاق ةيواعم ىلوم

 . ءاعدلا اذهب اوعد لالهلا اوأر اذإ

 ع

 2!يدنكلا سيق نبا : 9 ليقو . سبنع نب رجح [ ا/ا/١]

 .مدلا لكأو «ةيلهاجلا كردأ و

 .(ه) ؛«(ش) نم طقس )١(
 .(715 )١/ ةباصإلاو «(416 )1١/ ةباغلا دسأ (؟)

 .دانز :(ه) يف (*)

 .(ه) «(ش) نم ةدايزلا ()

 .«ىلاوتو»:(ه) يف (6)

 .هاأور اميف بهو نبا لاق :(ه) «(ش) يف فز

 .«يدزألا» :(ه)و (ش) يف قفز

 .لاقيو :(ش) يف )١( . ؟ةريشعل :(ه) يف (4)

 ةباصإلا «(577 /١1)دسألاو غ(7941 )1١/ باعيتسالا (١؟) .مهرخآ : لصألا يف (9)
 .( 104/1١" .؟«ضرعلا غلب# :(ه)شماه يف )1١(



 ةباحضلا ةفرعم

 نب ىسوم انث «ميعن وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 0١

 دهشو «ةيلهاجلا يف مدلا لكأ ناك "”[دق]و سبنع نب رجح تعمس :لاق « يمرضحلا سيق
 لاقف .2”ةمطاف امهنع هللا يضر رمعو ركب وبأ بطخ :لاق .نيفصو لمجلا يلع عم

 . «يلع اي كل "'يه» : هَ يبنلا

 «سيق نب رجح :لاقف . سيق نب ىسوم نع «يِبْيَرْخلا '”[دواد نب هللا دبع] هاورو *
 .[أ/95١ /1] «اهتبحص نسحت نأ ىلع *» :دازو

 ك0

 7 ©2يفنحلا رباج نب نارمح 1

 .ردب نب هللا دبع دج وهو «ملاس وبأ ص

 نب دمحم انث ,مصاع يبأ نب ""[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -7
 -ملاس *”مأ نع ءردب نب هللا دبع نع « يبأ ينثدح «رياج نب دمحم نب هللا دبع انث «نيكسم

 يبأ نع همأ مأ ردب نب هللا دبع ةدج يهو دمحم نبهللا دبع «نمحرلا دبع وبأ لاق
 دحأ وهو «رباج نب نارمح همساو :نمحرلا دبع وبأ لاق -ردب نب هللا دبع دج وهو «ملاس
 . "*رارم ثالث «ةيمأ ينبل ليو» : لوقي هلع هللا لوسر تعمس :لاق-دفولا

 د د

 .(ه) «.(ش) يف تسيل )١(
 .مالسلا اهيلع : (ه) يف (1)
 .2«له» :(ش) يف (9)

 .(ه)و «(ش) نم ةدايزلا (؟)

 .خلإ . . .كل يه :ه يف (5)

 . ىفعجلا :(ش) ىف (0)

 .(07) ةباصإلاو «(00 /؟) ةباغلا دسأ (5)
 .ملاس يبأ :(ش) يف (8)

 .«تارم# :(ش) يف (9)



 ةباحصلا ةفرعم

 "”يرازفلا ةفيذح نب ردب نب "”نصح نب سيق نب ٌرخلا 737

 . سابع نبا هنع ىور « نصح نب ةنييع يخأ نبا ن
 . ح ةريغملا وبأ انث «باهولا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 73

 نب ديلولا انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدحو

 هللا دبع نب هللا ديبع نع هثدح يرهزلا نأ :يعازوألا انث :اولاق بعصم نب دمحمو «ملسم

 بحاص يف يرازفلا "'"نصح نب سيق نب رح لاو وه ارامت هنأ : سابع نبا نع «ةبتع نبا
 .هيقل ىلإ ليبسلا لأس يذلا ىسوم

 ينإ :لاقف سابع نبا هادانف ءبعك نب يبأ امهب رم ذإ « '””رضخ وه : سابع نبا لاقف

 تعمس لهف ءهْيَقُل ىلإ ليبسلا لأس يذلا ىسوم بحاص يف اذه يبحاصو انأ تيرامت

 هيلع ىسوم ائيب» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس «معن :لاق .هنأش ركذي هلي هللا لوسر

 ءال : لاق ؟كنم ملعأ ادحأ ملعت له : لاقف لجر هيلإ ماق ذإ ليئارسإ ينب ألم يف مالسلا

 :هيقل ىلإ ليبسلا ىسوم لأسف ءرِضَخ اندبع :هيلإ لجو زع هللا ىحوأف :لاق
 لاقف .هاقلتس كنإف ,عجراف توحلا تدقف اذإ :هل ليقف .ةيآ توحلا هل هللا *[ لعجو]

 ىسوم لعجف ءاصصق امهراثآ ىلع ادتراف .توحلا دقف كلذ دنعف ءانءادغ انتآ : ىسوم

 . «هباتك يف هللا صق ام امهنأش نم ناكف : لاق .رحبلا يف توحلا رثأ عبتي

 نيف ني عن

 0 ل وللا ةدانُج نب ىشبُح [/1/4]

 . يبعشلاو « يعيبسلا دنع هثيدح  عادولا ةجح دهش «نييفوكلا يف هدادع 0

 .«نيصح» :(ه)و (ش) يف )١(

 .(75915 )١/ ةباصإلا ء(57/١ /١١دسألا )١/ 50١(. باعيتسالا (؟)

 .«نيصحا» :(ه) يف (؟9)

 .«رضخب وه» :(ه) يف (5)

 . لعجف :(ه)و (ش) ىفو .لصألاب اذك (6)
 .("054 )١/ ةباصإلا «478(2 /1) دسألا «(404 )١/ باعيتسالا (5)



 ةباحصلا ةفرعم

 نم لأس نم» : هلع هللا لوسر لاق : لاق ةدانج نب يشبح نع «قاحسإ يبأ نع « ليئارسإ

 .«رمجلا لكأي "”اهنأكف ,رقف ريغ

 نب دمحم نب نصغو «ناسغ وبأو « ىسوم نب هللا ديبعو «يريبزلا دمحأ وبأ هاور] *

 . ليئارسإ نع مهريغو «قاحسإ يبأ نب سنوي
00 

 . اذه نم متأ يشبح نع «يبعشلا هاورو « قاحسإ يبأ نع عيبرلا نب سيق هاورو *

 «ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ هانثدح 6

 : لاق يلولسلا ةدانج نب يشبح نع « يبعشلا نع «دلاجم نع «ناميلس نب ميحرلا دبع انث

 فرطب ذخأف «يبارعأ هاتأف «ةفرعب فقاو وهو . عادولا ةجح يف هَ هللا لوسر تعمس

 ةلأسملا نإ» : لَم هللا لوسر لاقو  '؟”ةلأسملا تمرح كلذ دنعف «هاطعأف «هايإ هلأسف «هئادر

 لأس نمو . "”عظفم مرُغ وأ . "”عقرم رقف يذل الإ يوس ةرم يذل الو . ينغل لحت ال

 . «رثكُيلف ءاش نمو ,لقّيلف ءاش نمف ,منهج نم هلكأي

 ىبعشلا نع «ىفعجلا رباج هاورو « "[ «هنع] دلاجم نع «ريمت نب هللا دبع هاور #

 . ارصتخم هوحن

 نع "”ليئارسإ انث ,.ناسغ وبأ انث ءرضنلا نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح "7

 . "”«نيقلحملل رفغا مهللا» : ُهيَع هللا لوسر لاق :لاق ةدانج نب يشبح نع «قاحسإ يبأ

 وهو ««دلاخ نب دمحم» :وهو رخآ ًالجر بلاغ نب دمحمو دالخ نب ركب وبأ نيب لخدأ :(ش) يف )١(
 .(ه)و لصألا يف مل فلاخم

 . عظقتم بيرغ :(ش) يف (0) .انإف :(ه)و (ش) يف (؟)

 نصغو يريبزلا دمحأ وبأو عيبرلا نب سيق هاور :اذكه ةرابعلا دروأ (ه)و (ش) يفو «لصألاب اذك فرز

 .هوحن :(ه)و (ش) يف (6) .(ه)و (ش) نم تبثأ امو ةملسملا :لصألا يف (4)

 .«ليئارسإ وبأ»:(ش) يف (9) . طخوهو «يذلا» : لصألا يف (5)
 . قايسلا هيلع لدي فيحصت وهو .نيفلخملا :(ه) يف )٠١( .أطخوهو «عترم» : لصألا يف (1)



 وأ «ةثلاثلا يف لاق '''«نيقلحملل رفغا مهللا» :لاق ؟نيرصقملاو هللا لوسر اي :ليق

 .«نيرصقمللو» : ةعبارلا

 : هلثم قاحسإ يبأ نع « عيبرلا نب سيق هاور #

 انث «نابأ نب ليعامسإ انث هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح ٠

 ةدانج نب يشبح نع «قاحسإ يبأ نع «مساقلا نب رافغلا دبع ''. . يراصنألا ميرم وبأ

 ال هنأ الإ .ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ» : يلعل ُهّلَي هللا لوسر لاق :لاق يلولسلا

 .«يدعب يبن

 02002 ل

 يثراحلا يراصنألا دوعسم نب ةصيوح 7 ] 8 د

 (؟نييندملا يف هدادع «ةصيحم وخأ

 نب نمحرلا دبع انث «دامح نب ىسوم نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 4

 «تباث نب ديزل ىلوم ينثدح قاحسإ نب دمحم ينثدح ءريكب نب سنوي انث «يدزألا حلاص

 هنتي هللا لوسر نأ : اهيبأ نع « ةصيحم تنب ىنتثدح :”[لاق] دمحم يبأ نب دمحم وهو

 لجر ةبيش نبا ىلع ةصيحم بثوف'”[لاق] . ؛هولتقاف دوهي لاجر نم هب مترفظ نم» : لاق

 نسأ ناكو ءملسي مل كاذ ْذِإ ةصيوح ناكو «هلتقف مهعيابيو مهسبالي ناك دوهي " ”راجت نم

 برل هللاو امأ «هتلتق هللا ودع يأ : لوقيو هبرضي ةصيوح لعج هلتق املف ,ةصيحم نم

 ناك نإ هللاوف : لاق كقنع تبرضل كلتقب ىنرمأ ول هللاو :تلقف هلام نم كنطب يف محش

 : ةصيحم لاق ؟'”ينتلتقل يلتقب "”[دمحم] كرمأ نإل هللاو :لاق .ةصيوح مالسإ لّوأل

 . قايسلا هيلع لدي فيحصت وهو «نيفلخملا :(ه) يف )غ0(

 .أطخ وهو «. . .رافغلا دبع انث# :(ش) يف (؟)
 .(7517 )١/ ةباصإلاو «(1/5 /؟)دسألاو «.(565 )١/ باعيتسالا (")

 . ةنيدملا لهأ ىف ف هدادع :(ش) يف ()

 .(ه)و (ش) يف تسيل )6(

 . (ش) يف هركذي مل[ ]نيبام (4) .(ه)و (ش)نم ةدايز (5)

 .«ينلتقت» : (ه)و (ش) يف (4) .رابك نم :(ش) يف (0



 ةباحصلا ةفرعم

 . بجعل هنإ اذه كب غلب اًئيد نإ هللاوف :ةصيوح لاق .هللاو معن

 د

 "”نيصحلا نب رارض نب لظنح 3

 . يريمحلا ديمح هنع ىور «ةيلهاجلا كردأ

 ("”[انث «يزارلا ديعس نب يلع انث :لاق تايزلا رفعج نب نيسحلا نع هانثدح] 49

 «بوقعي يبأ نب هللا دبع نب دمحم نع «قحال نب ديمحلا دبع نب نامثع انث ذاعم نب رشب
 ملسأف اًيلهاج ناكو رارض نب لظنح ينثدح :"”[لاق] يريمحلا نمحرلا دبع نب ديمح نع
 نم كئربتسأ ينم ندا لظنح اي :اموي يل لاقف . برعلا كولم نم كلم عمانأ امنيب :لاق

 «يناكم هنأ دو الإ سانلا نم ندملا نكس الو «2؟”َرَدَلا ىنتبا ام : ينثدحتو كثدحأف «ماثللا
 .ةمايقلا موي رش نم وجنأ ينأو , "[عدجم] يشبح دبعل دبع ينأ تددول هللاوف

 د د

 (”دلاخ نب ةّبح [ ا/لا/الا ]

 . ليبحرش نب مالس دنع هثيدح «نييفوكلا يف دعي .ءاوس وخأ

 (9[يزارلا] قاحسإ نب دمحأ انث :"”[لاق] يلع نب دمحأ نب دمحم انثدح
 يبأ مالس نع « شمعألا نع «مزاح نب ريرج انث «برح نب ناميلس انثدح [أ ]1/ ١19177/

 ءانب وأ ءاطئاح جلاعي وهو هّللَت يبنلا ايتأ امهنأ دلاخ ينبا ءاوسو ةبح عمس هنأ : ليبحرش

 ءرمحأ دلوي دولوملا نإ .امكسوؤر تزتها ام قزرلا نم اسئيت ال١ :لاقف هيلع هاناعأف ءهل

 .«لجو زع هللا هقزري مث ءرشق هيلع سيل

 )١( ةباصإلا «(77 /؟) ةباغلا دسأ )١/ 4١"(.

 . خلإ ١" . . نامثع نع يدقعلا ذاعم نب رشب دنع هثيدح- :(ه)و (ش) يف (0)
 .(ه)و (ش) يف سيل ()
 .«ندملا» :(ش) يف (5)

 .(ش) يف هركذي مل[ ]نيبام (5)

 )( باعيتسالا )١/  2078٠الأسد)١/ 55١٠(« ةباصإلا )١/ 08"(.



 : شمعألا نع امهريغو « عيكوو «ةيواعم وبأ هاور *#

 نب ميهاربإ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب دمحم هانثدح 0١

 . هلثم شمعألا نع « ىبأ انث «ةيواعم ىبأ

 ان عني

 "ةباحصلا نم لجر جرْشَح 7
 نب ليعامسإ انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -.

 نم لجر اجرشح تيأر :لاق رابه ينب ىلوم «قاحسإ ثراحلا وبأ انث «ينامجرتلا ميهاربإ

 .هلاعدو .هسأر "”"حسمو ءهرجح يف هعضوف ء هع يبنلا هذخأ هنأ « هَ يبنلا باحصأ

 . ؟![ةمثيخ يبأ نبا نع «بيلك نب مثيهلا نع هانربخأ]

 دع ا

 "كلام نب ورمع نب ميعن نب ةبازح []

 . نيطسلف لهأ يف هدادع «ٍبيّبضلا نبا ح

 نب ىسوم انث .2'"”[ديعس نب يلع انث «تايزلا رفعج نب نيسحلا نع هانثدح] 7

 ينثدح «(””[ميعن نب] ةبازح نب وزمع نب فورعم نب فيرط نب ميعن انث ''”[يلمرلا] لهس

 هللَع يبنلا تيتأ :لاق ةبازح هدج نع «هيبأ نع «ةبازح نب ورمع نب فورعم نع «يبأ

 . كوبتب

 )١( باعيتسالا )١/ 508(« ةباصإلا «(77 /؟) دسألا )83720( .
 (ه)و (ش) نم تبثأ امو «جرشح» : لصألا يف عه .

 ) )9«؟حسمفا :(ه)و (ش) يف .

 .(ه)و (ش) نم طقس[ 1]نيبام (5)

 . 0794 )١/ ةباصإلا «(7* /؟)دسألا 56٠( /١)باعيتسالا (0)

 .1خلإ . . .ريشب نب ديعس نب يلع نع تثدح# :(ه)و (ش) يف )١(

 .(ه)و (ش) نم ةدايز[ ]نيبام ()

 .(ه) يف تسيل (4)



 ةباحصلا ةفرعم

 . "'[هئابآ نع .فورعم نب فيرط نب فورعم نع «ديوس نب قاحسإ هاورو]

 "”يسودلا ةّمّمَح يبأ نب ةَممَح ]1

 . ناهبصأ ةنيدم بابب '””هربقو «يرعشألا ىسوم يبأ عم "”ناهفصأب دهشتسا
 . *[ح] دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث : لاق رفعج نب هللا دبع انثدح -.65

 نع «ةناوع وبأ انث :الاق ددسم انث «ىنثملا نب ذاعم انث '””[ .دمحأ نب] ناميلس انثدحو
 .ح ] يدوألا دواد

 نع «ةناوع وبأ انث .نافع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدحو

 باحصأ نم ةممح :هل لاقي ًالجر نأ : يريمحلا نمحرلا دبع نب ديمح نع « '””[دواد
 «كءاقل بحي هنأ معزي ةممح نإ مهللا :لاقف .رمع '''نامز يف ناهبصأ ازغ هّليَع يبنلا

 عجري ال مهللا «هرك نإو هيلع هلمحاف اًبذاك ناك نإو هقدصب هل مزعاف اًقداص ناك نإ مهللا

 سانلا اهيأ اي :لاقف يرعشألا ”[ماقف] "”ناهفصأب تامف ءاذه '"”[هرفس] نم ةممح
 .*ديهش ةممح نأ الإ ءانملع غلبي الو « هيف مكيبن نم انعمس اميف هللاو انإ

 د د

 "”يملسألا ماَمح [85]

 انث ءيمرضحلا *[هللا دبع نب دمحم] انث ''”[دمحأ نب] ناميلس انثدح .06

 .(ه)و (ش) نم طقس[ ]نيبام كلل

 . (706 )١/ ةباصإلا «.(08 /١)دسألا «(500 )١/ باعيتسالا (؟)

 .ناهبصأ :(ش) يف ()
 .«ربقولا :(ش) يف (4)

 .(ه)و (ش) نم طقس[ 1نيبام (5)
 .«نمز) :(ه) يف )030

 . [هرطس] : لصألا يف (0)
 .(ش) يف تسيل (4)
 .أطخ وهو «اًديهشا :(نش) ىف (9)

 )1٠١( /؟) ةباغلا دسأ 6٠0(« ةباصإلا )١/ 707(,



 ىيحي نع ءرمعم نع «[ب ]١1/ ١1417/ كرابملا نب هللا دبع نع «يبأ انث ءعيكو نب نايفس

 عقو : لاق ريوع نب ديبع :هل لاقي ملسأ نم ًالجر نأ :ميعن نب ديزي نع «ريثك يبأ نبا

 يف كلذو ء«مامح :هل لاقي اًمالّغ هل تدلوف .تلمحف «'"”هتديلو ىلع يمع

 ملست» : هيي هللا لوسر هل لاقف .""'هنبا يف هملكو «يمع هلي هللا لوسر ىتأف «ةيلهاجلا

 ىلإ مالغلا ىلوم ءاجو ء هّيَي يبنلا ىلإ هب ءاجف ءهنبا ذخأف قلطناف ««تعطتسا ام كنبا :

 لجرلل عدو ءامهدحأ ذخ» :لاقف .نيمالغ هَ هللا لوسر هيلع"”ضرعف ء هّنِيَي هللا لوسر

 . هنبا هل كرتو ءامالغ ذخأف ,.اهنبا

 د د

 (”سيلح [/87]

 . ذئاع نب نمحرلا دبعو «ةيرهازلا ىبأ دنع هثيدح «نييصمحلا ىف دعي 0

 ء«يرفصعلا بابش انثدح «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح -.-.5

 يبأ نع «نانس نب ديعس نع «ينالوخلا برح نب دمحم نع « نمحرلا دبع نب ىيحي انث

 «سانلا طعُي مل ام تيطعأ اًشيرق نإ» :لاق ِهْقَي هللا لوسر نأ : سيلحلا نع «ةيرهازلا

 .«لويسلا هب تلاس امو :راهنألا هب ترج امو ءءامسلا ترطم ام اوطعأ

 دلع دنع د
 2( كاأذا .

 يموزخلا ةريغملا نب صفح 8 ]

 .دمحأ : ليقو « صفح نب دمحأ وبأ : ليقو . صفح وبأ : ليقو 0

 يبأ نب ةملس نع «دشار نب دمحم '''[انث «خورف نب نابيش انث « . . .انثدح]- 717

 ثالث هني ىبنلا دهع ىلع ةمطاف هتأرما قلط ةريغملا نب صفح نأ :هيبأ نع «ةملس

 .ةدحاو ةملك ىف تاقيلطت

 .«ةديلو) :(ه) يف )١(

 . . .دشار نب دمحم دنع هئيدح :(ه) «(ش) يف (7) .«كلذ ىف» :(ه) ىف (0)

 . لصألا يف ضايب طقنلا ناكمو .«ضرعيا :(ه) يف ()

 .(4859 )١/ باعيتسالا )١/ 76١(« ةباصإلا ,(59 /؟) ةباغلا دسأ (5)

 .(7 57 )١/ ةباصإلا ,(#“# /؟) ةباغلا دسأ (0)



 ةباحصلا ةفرعم

 . هتأرما ةريغملا نب صفح قلط :لاق رباج نع «ليقع نب دمحم نب هللا دبع هاورو *

 «ةيواعم تنب نبا رضنلا نب دمحأ نب دمحم انث «ديسأ نبا انث « يلع هانثدح]

 : لاق رباج نع « ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع «ةبعش انث «مالس نب بعصم انث «مامه انث
 ولواهعتم» :اهجوزللاقف ُهّللَع يبنلا تتأ ةمطاف هتأرما ةريغملا نب صفح قلط امل
 . "”[«عاصب

 دك دع

 (7 مدعملا وبأ شنح 1

 .حصي الو «ةباحصلا يف ””هركذ

 نب نيسحلا نب دمحم انث «ةزاجإ بوقعي نب دمحم نب دمحم هانربخأ] 64

 نع ؛*[رباج نع «هيبأ نع «يمع ينثدح . ”يمزرعلا هللا ديبع نب دمحم انث «صفح
 رصبأف «ةزاثج ىلع هلي هللا لوسر ىلص :لوقي رمتعملا ابأ شنح تعمس :لاق ليفطلا يبأ
 .اهروصق ينعي ؛ةنيدملا ماجآ يف تبيغت ىتح اهب حيصي لزي ملف 9 مجم اهعم ةأرما

 هع ع

 "”يلالهلا روث نب ديمح [86]

 مساقلا نب مشاه انث ؛ينالوخلا ملس نب سنأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ٠

 :يلالهلا روث نب ديمح ينثدح ء[أ/948١ /1] «دارج نب قدشألا نب ىلعي انث «ينارحلا

 ٠ :هدشنأف هلع يبنلا ىتأ ء ملسأ نيح هنأ

 .(ه)و (ش) نم طقس[ :]نيبام )١(

 ,(795 /1) ةباصإلا «(57 /؟) ةباغلا دسأ (؟)
 .«ركذ» :(ه)و (ش) يف ()

 (ه) نم تبثأ امو «يمزرعلا هللا دبع نب دمحم :(ش) يفو «يمزرعلا دمحأ نب دابع : لصألا يف )0(
 .(؟17/7 /4) باسنألاو )١/4(« ليدعتلاو حرجلا : رظنا . باوصلا وهو

 .«خلإ . . . رباج نع يمزرعلا هللا ديبع نب دمحم دنع هثيدح١ :(ه)و (ش) يف (5)
 . (*865 )1١/ ةباصإلا ,(094 /؟)دسألا .(479 )١/ باعيتسالا (0) .ةرمجم :(ه) يف (5)



 ادمعت إو اهنم اّطَخ نإ دضتم "'”'ىميلس نم يبلق حبصأ

 هاج ا ل ادعم الإ كي ملةعاس نم

 .ةصقلاو تايبألا ىقاب ركذو

 د ع د

 «يسلايطلا ديلولا وبأ انث « يبّضلا رمع نب نامثع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١

 : لاق ثراحلا نب برح نع «دايز نب عيبرلا تعمس :لاق يبراحملا ثراحلا نب ىلعي انث

 ءربإو سروب ءاسنلل انرمأ دق» :لوقي وهو ةعمجلا موي ''”[يف] ربنملا ىلع هِي يبنلا تعمس

 نم مهيلع ؛”امت ,ةمذلا لهأ نم سان نم ذخأف ربإلا امأو ,نميلا نم نهاتأف سرولا امأف

 د دع

 "0ةديح [ /81/]

 ناك نإ بيبح نب قلط دنع هثيدح «ةباحصلا ىف نيرخأتملا ضعب هركذ ءلوهجم ح

 .اًظوفحم

 دوعسم وبأ انث «شادخ يبأ نب دمصلا دبع نب هللا دبع انث ”[ 22 1 هانثدح 9

 .ناميلس :(ه) يف )١(

 . (ه)و (ش) نم تبثأ امو «ىأر : لصألا يف )0

 )*( باعيتسالا )١/ 507(.« الأسد)١١/ 57/5(« ةباصإلا )١/ 739(.

 . لصألا نم طقس[ ]نيبام (5)

 ."امب» :(ه) يف (0)

 .«عيبرلل ليق وأ»:(ه)و (ش) يف (7)
 .("55 /1) ةباصإلا «(7/8 /؟) دسألا (9)

 .«خلإ . . .نمحرلا دبع نب هللا دبع نع تثدحا :(ه)و (ش) يفو . لصألا يف ضايب (4)



 ةباحصلا ةفرعم

 عمس هنأ "![لوقي] ةديح عمس هنأ بيبح نب قلط '"”نع ناسح نب بيبح نع جاجزلا
 ميهاربإ ىسكي نم لوأو ءًالرغ ةارع ةافح ةمايقلا موي نورشحت» :لوقي هلي هللا لوسر

 سانلا ملعيل ؛ يليلخ ميهاربإ اوسكا» : - ىلاعت هللا لوقي , ””هالسلا هيلع ليلخلا

 .«لامعألا ردق ىلع سانلا ىسكي مث (هلضف

 د 2

 (كلام نب ناجردحلا 3]

 . هيخأ ركذ عم هركذ مدقت 0

 دع دع د

 .باوصلا وهو .(ه)و (ش) نم تبثأ امو ؟نبا : لصألا يف )١(
 .(ه)و (ش) نم ةدايز .(0)

 . ملق قبسو أطخو راركت نم هيف ام حضاوو «ليلخلا نب ميهاربإ ميهاربإل : لصألا يف (9)
 .(7171 /1) ةباصإلا «(555 /١١>دسألا (5)



 ءانلا باب

 "”ترألا نب ْباَّبْح 3
 : ىنكي «نيلوألا نيقباسلا نم «مالسإلا سداس « "”يلوأ يرجاهم يردب

 «ناوزغ نب ةبتع ىلوم :ليقو ةرهز ينب فيلح .هللا يف نيبذعملا نم ناكو «هللا دبع ابأ

 ىلوم :ليقو . بالك نب ةرهز ينب ءافلح نم يهو «ةيعازخلا عابس تنب راغنأ مأ ىلوم : ليقو

 . رضم نب سايلإ نب ةخباط نب رم نب ميمت '”[دلو] نم «برعلا نم هنإ :ليقو . دعس ينب

 نب بابخ وه :لاقف ؛"”برغملا ىلإ هدلو ضعب "”[يل] هبسن :''”يدقاولا لاقو
 فرصنم يفوت «'"”[ةرم نب] ميمت نب ةانم ديز نب دعس ينب نم ةيزخ نبا ةلدنج نب ترألا

 نم «ةفوكلا» رهظب ربق نم '"”لَّوأ .نيثالثو عبس ةنس «ةفوكلا» ىلإ «نيفص» نم يلع
 . ةيلهاجلا يف اًنيق ناكو ."”[ةنس] نيعبسو ثالث نبا وهو هيي يبنلا باحصأ

 نب قيمشو ءعدجألا نب قورسمو «مزاح يبأ نب سيقو هللا دبع هبا :هنع ىور

 ءورمع وبأ]و «ليبحرش نب ورمع ةرسيم وبأو «ةربخس نب هللا دبع رمعم وبأو «ةملس
 .[ب 198 /114”نيرخآ يف «برضُم نب ةثراحو «يِبحّشلا ”[رم اع

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 نإ الأ :لوقي اًسودرك "”تعمس :لاق] هيبأ نع ءلّيِضُق نب دمحم انث ءركب وبأ يمع

 . مالسإلا سدس هل ناكو ةّنس سداس ملسأ ترألا نب بابخ |

 نبدمحم انث :الاق ؛ةلبج نب دماح وبأو هللا دبع نب ميهاربإ انثدح قرارك

 مالسإلا رهظأ نم لوأ :لاق ؛دهاجم نع ءروصنم نع «ريرج انث «ةبيتق انث ءقاحسإ

 امأف ؛ رامع ُمأ ةيمسو ءرامعو «لالبو ءبيهصو «بابخو ءركب وبأو ؛ هَ هللا لوسر : ةعبس

 )١( ةباصإلا )١/ 5١5(« /؟) ةباغلا دسأ ١١5(« /؟)باعيتسالا ١؟9(.

 .(ه)و (ش) نم تبثملاو «(لوأ) : لصألا يف (؟)

 .«يلاقف يدفاولا هركذ» :(ه)و (ش) يف (5) . لصألا نم تطقس ('9)

 . (ش) يف تسيل «برغملا ىلإ» (5)
 .«لوأ وه ليقو» :(ش) يفو .««لوأ وهو» :(ه) يف (1)
 .(ش) (ه)و نم ةدايزا ]نيبام (0

 . لصألا نم هتبثأ امو ءامسألا هذه ركذ يف (ه)و (ش) يف ريخأتو ميدقت (8)



 ءاردأ مهوسبلاف نورخآلا امأ]و .هموق هعنمف ركب وبأ امأو «بلاط وبأ هعنمف هَ هللا لوسر

 . سمشلاو ديدحلا رح نم غلبي نأ هللا ءاش ام دهجلا مهنم غلبف « سمشلا يف مهورهص مث «ديدحلا

 نامثع نبا دمحم انث :الاق :دقانلا دمحم نب دعسو «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 0

 «ملسم نب سيق نع «رعسم نع «ةنييع نب نايفس انث «يئ يثعشألا ورمع نب ديعس انث «ةبيش يبأ نبا

 . لجو زع هللا يف (7بذعي نم ناكو «نيلوألا نيرجاهملا نم بابخ ناك : لاق ؛باهش نب قراط نع

 نع «ةريغم نع «ريرج انث «يبأ انث «نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انئدح 5

 . هنتم ءام بهذ ىتح فضرلاب هرهظ نوقزلي اولعجف ؛اًبابخ الإ اولأس ام مهوطعأ :لاق ؛يبعشلا

 نبا انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث « مانع نب ديبع انث « يحْلّطلا ركب وبأ انثدح فضض

 ءايابخ هلي هَ يبنلا باحصأ نم سان داع :لاق ؛ةدْعَج نب ىيحي نب ورْمَع نع « ةنييع

 . ُهَللَ دمحم ىلع درت ؟هللا دبع ابأ رشبأ :اولاقف

 انث «يديمخلا انث ءىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 8

 باحصأ نم اياقب اًبابخ داع :لاق ؟؛قراط نع «ملسم نب سيق نع «رعسم نع «نايفس

 يل متركذ مكنإ :لاقف .ضوحلا كناوخإ ىلع درت ؟؛هللا دبع ابأ رشبأ "”:اولاقف « هَ دمحم

 ىتح مهدعب انيقب انإو ءاًئيش مهروجأ نم اولاني مل اوضم ؛اناوخإ يل“ مهو متيمسو ًاًماوقأ

 انث «يبأ انث «دلاخ نب '''نامثع نب دمحم انث «'*”[دمحأ نب] ناميلس انثدح .-.

 نب بابخ : «ًاردب» دهش نم ةيمست يف «ريبزلا نب , ةورع نع «دوسألا يبأ نع « ةعيبهأ نبأ

 نب] ميهاربإ انث .'''[ليلخلا نب] دايز انث ؛«'"”[يباطخلا] قوراف انثدح .

 دهش :لاق ؛باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حْيَلُف نبا ””[دمحم]انث ,"0[رذنملا

 . مهل فيلح ؛ ترألا نب بابخ : بالك نب ةرهز ينب نم «شيرق نم «اردب#

 .«بذع» :(ش) يف مز .(ه)و (ش) نف ةدايز قلدإ

 . 'مهوتيمسوا : (سش) يفو ««متيمسو» :(ه) يف (4) .«اولاق» :(ش) يف (9)

 . «دمحأ نب ناميلس انثدح» ةلمج (ه) نم طقسو 2(ش) نم طقس (0)

 .(ه) يف تسيل (0) .«ورمع نبا» :(ه)و (ش) يف (3)



 «شيرق نم «اردب» دهش :لاق ؛قاحسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ انث «بويأ نبا

 . ترألا نب بابخ : مهئافلح نم «ةرم نب بالك ''”[نب بعك] نب ةرهز ينب نم

 نب ىيحي انث ءفسوي نب هللا دبع انث «لهس نب ركب انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 17

 دهش «ةرهز ينب ىلوم ترألا نب بابخ ناك :لاق ؛يرهزلا '[نع] «يديبزلا نع «ةزمح
 ىلإ نيَّفض» نم هنع هللا يضر يلع فرَصنَم نيثالثو عبس ةنس يفوت هللا دبع ابأ : ىنكي ؛«اردب»

 . 9[ «ةفوكلا» رهظب ربق : ينعي] ؛ هلع يبنلا باحصأ نم ةفوكلاب ربق نم لوأ وهو «ةفوكلا»
 دمحم انث .يمرضحلا "'[هللا دبع نب دمحم] انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح 14# 0

 نع ءدوسألا يبأ نب روصنم انث «نمحرلا دبع نب ''”ىلعم انث «يطسارلا كلملا دبع نبا“
 ىتح (نيَّمص» نم عجر نيح-اًيلع : ينعي هعم انرس :لاق ؛بهو نب ديز نع ء«شمعألا

 ام : يلع ٌلاقف ءاننايأ نع ةعبس روُبقب نحن اذإ «ةفوكلا» باب دنع ناك اذإ [أ ]١5/1/

 ىلإ كجرخم دعب يفوت ترألا:نب بابحخ نإ !نينمؤملا ريمأ اي :اولاقف ؟روبقلا هذه
 يف مهاتوم نونفدي امنإسانلا ””[ناك]و ؛«ةفوكلا» رهظ يف نفدي نأ ىصوأو ««نيفص»
 لاقف .سانلا نفد رهظلاب نفدي نأ ىصوأ اًبابخ اوأر املف « مهرود باوبأ ىلعو مهتيتفأ
 يف يلتباو ءادهاجم شاعو ءاعئاط رجاهو ءاّبغار ملسأ دقل ؛اًبابخ هللا محر :يلع
 مالسلا :لاقف "”روبقلا نم اند مث .ًالمع نسحأ نم رجأ هللا عيضي نلو « ًالاوحأ همسج
 امع عبت مكل نحنو اطراف فلس انل متنأ ؛نيملسملاو نينمؤملا نم رايدلا لهأ اي مكيلع
 ءداعملا ركذ نمل ىبوط «مهنعو انع كوفعب زواجتو «مهلو انل رفغا مهللا «قحال ليلق
 . لجو زع هللا نع "”يضرو «فافكلاب عنقو «باسحلل لمعو

 .(ه) يف تسيل (؟) .(ه) نم ةدايز (1)
 .«ىلعي» :(ه) يف (4) .(ه)و (ش) يف تسيل 2
 .«مهروبق» :(ش) يف (1) . لصألا يف ترركت (5)
 .«يضرأو» :(ه) يف 4“

 . ثيرحلا قراط عيبرلا نب ورمع انثح هللا دبع نب ليعامسإ انثدح رفعج نب هللا دبع انثدح :(ه) يف (8)
 هبحصو هلآو دمحم نيلسرملا ديس ىلع هتاولصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو هيلي يذلا ءزجلا يف هولتي
 ميعن يبأ ظفاحلا خيشلا فيلأت مهنع هللا يضر ةباحصلا ةفرعم باتك نم رشع يناثلا ءزجلا . نيعمجأ
 هللا مسبا مث (هتمحرب هللا امهدمغت فسوي نب دمحم طبس قاحسإ نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ
 . «كلملاب تنعتسا ميحرلا نمحرلا



 انسأ "امو و

 «قراط نب عيبرلا نب ورمع انث «هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح

 ''”[نمحرلا دبع نب] مساقلا نع «ديزي نب يلع نع ءرحز نب هللا ديبع نع «بويأ نب ىيحي انث
 «هبنج يف ىوتكا دقو «ترألا نب بابخ ىلع يعم رفنو انأ تلخد :لاق ؛ةمامأ يبأ نع

 ةدجلا لخدي» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس ؛معن :لاق ؟هللا ""”كحلصأ تيوتكا :انلقف

 ىلعو ؛نوريطتي الو ,نوقرتسي الو ,نووتكي ال ؛باسح ريغب اًفلأ نوعبس يتمأ نم

 اهيف رجأ الإ ةقفن نم نمؤملا قفنأ ام» :لوقتي هلع هللا لوسر تعمسو .«(نولكو تي مهبر

 .«بارتلا اذه يف هتقفن الإ

 « ىنثملا نب دمحأ نب دمحم انث ءيلصوملا قاحسإ نب رفعج نب هللا دبع انثدح 06

 ؛/*”[بابخ نع] «مزاح يبأ نب سيق نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث ءنوع نب رفعج انث

 وعدتالأ : انلقف ؛ ؛ ةبعكلا لظ يف هل ةدرب يف عجطْضُم وهو هي هللا لوسر ىلإ انوكش : لاق

 مكلبق ناك نم نإ هللاو» : لاق مث ةهجو ارمحم سلجف ؟انلهللا رصنتستالأ ؟انلذلا

 نيب ام ديدحلا طاشمأب طشمي وأ ““ 'ءيش نم هئيد هفرصي ام نيتنثاب قشيف لجرلا ذخؤيل

 مكنم بكارلا ريسي ىتح رمألا اذه هللا ٌنّمِتْيَلو ءءيش هنيد نع هفرصي ام محو بصع

 .«نولجعت موق مكنكلو .همدغ ىلع بئذلاو هللا الإ ىشخي ال تومرضح ىلإ ءاعنص نم

 ورمعو «'''ديعس نب ىيحيو هللا دبع نب دلاخو «سيردإ نب هللا دبعو «ريرج هاور *

 .هوحن «"'[بابخ نع] .سيق نع «ليعامسإ نع ؛نيرخآ يف ءبهوم نب نامثع نبا

 .هوحن «سيق نع «سنوي نب ةملس هاورو

 :هوحن بابخ نع سيق نع يركشيلا هللا دبع نب ةريغملا نع ليهك نب ةملس هاورو #

 .(ه)و (ش) نم ةدايز (؟) .(اممف) :(ه)و لصألا يف )١(

 . (ه)و (ش) نم تبثأ امو «كحصا» لصألا يف ()

 .(نش) نم طقس (:4)

 .2«يشا ةملك طقس :(ش) يفو (ش) نم تبثأ امو «2ءيش نع : لصألا يف (0)

 .«ناطقلا ىيحيو» :(ش)و (ه) يف )١(
 .(ه) نم طقس (0)



 قرزألا انث "”يعيكولا رمع نب دمحأ نب ميهاربإ انث « ()[دمحأ نب] ناميلس هانثدح -
 نع « سيق نع «ةريغملا نع .هيبأ نع .ليهك نب ةملس نب دمحم انث « ميهأربإ نب ناسح انث .يلع نب

 اي :تلقف هسأر تحت هدي اًعضاو ةرجش تحت مجطضم وهو هك هللا لوسر تينأ :لاق ؛بابخ

 .«عئاصو مكل حتاف هللا "”نإف» :لاقو .هوحن ركذف «موقلا ءالؤه ىلع انل هللا وعدت الأ !هللا لوسر

 : هلم «ءسيق نع «نايب هاورو] *

 نايب انث نايفس انث ءيديمحلا انث , ىسوم نب رشب انث ءدمحأ نب دمحم انئدح . 7
 هللَي هللا لوسر تيتأ :لوقي اًبابخ تعمس :لوقي سيق انعمس :الاق ؛ليعامسإو ءرشب نبا
 .[ب /8 ]١/ 97ثيدحلا 2[. . ةبعكلا لظ يف ًةدرب دَسوتم وهو

 «ىسوم نب هللا ديبع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 73
 هلل هللا لوسر ناكأ : بابخل انلق :لاق ؛رمعم يبأ نع «ريمع نب ةرامع نع .شمعألا نع
 :لاق ؟هتءارق نوفرسعت مدنك ءيش يأب :انلق . معن :لاق ؟رصعلاو رهظلا يفأر قي

 نب دحاولا دبعو «ةَئِسَمَع نباو «ةدئازو «يروثلا "”[نايفس] :هاور .هييحل بارطضاب
 دحاولا دبع] ؛ةماسأ وبأو «عيكوو ءريمُت نباو « '””[اثيغ نب] صفحو «ةيواعم وبأو «دايز
 . شمعألا نع ؛ نيرخآ يف "”[يرازفلا ناورمو دايز نب

 وبأ انث .”[يبرحلا] قاحسإ نب ميهاربإ انث «سابعلا نب نمحرلا دبع انثدح -.4
 دقو بابخ ىلع تلخد :لاق ؛مزاح يبأ نب سيق نع «بيسملا نب ىسيع انثدح «ميعن
 توملاب اوعدن نأ ىهني هلي هللا لوسر تعمس ينأ الول !سيق اي :لاقف ءاًعبس ىوتكا

 . هلثم .بيسملا نب ىسيع نع «يروثلا هاور .هب توعدل

 نع .سانلا هاورو .2'''””[هوحن بابخ نع .«سيق نع ؛ ”ليعامسإو «نايب هاورو]
 نع] «برَضُُم نب ةثراح نع «قاحسإ يبأ نع ؛سانلاو «ةبعش هاورو . ليعامسإ

 . ينآلا ثيدحلا دعب ام ىلإ ةقباسلا هترقف عم ثيدحلا اذه رخأتو (ه)و (ش) نم طقس )00(
 .«يعيكولا دمحأ نب ميهاربإ» :(ه) يفو ؛«يعيكولا دمحم نب دمحأ نب ميهاربإ" :(ش) يف )0
 .4هوحنا :(ه) يف يهز .«نارو» :(ه) يف 2

 .(ه) يف تسيل «ثيدحلا» ةملك (0) .(ش) نم طقس[ ]نيبام (6)
 .(ه) و (ش) يف تسيل 4ك .(ش)و (ه) : نم ةدايزلا 4فإ
 هل . «دلاخ يبأ نب ليعامسإ» :(ه) يف (9)



 ةباحنصلا ةفرعم

 : ليبحَرش نب ورمع نع «قاحسإ يبأ نع 7[ةفيلخ نب]ٌرطف هاورو .هلثم :"”[بابحخ
 ميهاربإ نع ءرجاهم نب ميهاربإ نع «ليئارسإ هاورو .هلثم «بابخ نع «ةرسيم يبأ

 . بابخ نع « يعخنلا

 : ةثراح ثيدح امأف

 انث «ةبعش انث «دواد وبأ انث «سنوي انث "”[رفعج نب] هللا دبع هانثدحف .8

 ام :لاقف « ىوتكا دقو بابخ ىلع انلخد :لاق برضم نب ةثراح تعمس :''[لاق] قاحسإ وبأ

 يف نإو ءاّمهرد دجأ ام هَ هللا لوسر دهع ىلع تثكم دقل ؛تيقل ام ءالبلا نم يقل ادحأ ملعأ

 . هثينمتل  توملا دحأ ىنمتي نأ ىهن وأ ءاّناهن هَ هللا لوسر نأ الولو ءاّقلأ نيعبرأ اذه يتيب ةيحان

 «ليئارسإو «ةدئاز يبأ نب ىيحيو ءرمعمو ؛«"”[يروشلاو] ءشمعألا هاورو *

 . "”[هوحن] «ةثراح نع «قاحسإ يبأ نع ؛نيرخآ يف ؛كيرشو

 :ةرسيم يبأ ثيدح امأو

 دوسألا نب نيسحلا انث « ”يبرحلا ميهاربإ انث ءسابعلا نب نمحرلا دبع هانثدحف 700

 انث ءىسوم نب هللا ديبع انث :الاق ؛ةمارك نبا انث ءريهُز نبا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو .ح
 الول :لاقف ؛هدوعأ بابخ ىلع تلخد :لاق ؛ ليبْحرش نب ورمع نع «قاحسإ يبأ نع ءرطف

 '  .هتينمتل -١توملا مكدحأ نمي ال» : لوقي هلع هللا لوسر تعمس ين

 : ىعخنلا '"[ميهاربإ] ثيدحو

 نب نيسحلا انث .'*”[قاحسإ نب] ميهاربإ انث «سابعلا نب نمحرلا دبع هانثدحف ١

 ميهاربإ نع ءرجاهم نب ميهاربإ نع «ليئارسإ نع ءىسوم نب هللا ديبع انث ءدوسألا
 .«توملا مكدحأ نينمتي ال» :لوقي هلْ يبنلا تعمس :لاق ؟بابخ نع « يعخنلا

 . بابخ نع ءبرضم نب ةثراح نع :لاق نم لوق لوقلاو « لاسرإ هيف : يعخنلا ثيدح
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 .(ش)و (ه) : نم ةدايزلا (0) .(ش) نم طقس[ ]نيبام ١(

 .(ه)و (ش) يف تسيل (5) .(ش) يف تسيل (*)

 .(ه) يف تسيل (5) ١ .«قاحسإ نب ميهاربإ» :(ه)و (ش) يف (5)



 (”ناَوزَغ نب ةبتُع ىلوم : باّبَح 1]

 ةياور الو بقع هل فرعي ال ««اردب» دهش

 نب دمحم انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «'"”[ليلخلا نب] دايز انث «قوراف انثدح 5
 نم نيرجاهملا نم «اردب» دهش نم ةيمست يف «باهش نبا نع «ةبقع نبا ىسوم انث ٍحْيلف

 نب ةبتع : : مهئافلح نم ؛فانم دبع نب "”[لفْوت] ينب نم مث «[أ - ]١/ ٠٠١ شيرق

 .نالجر ؛ةبتع ىلوم بابخو «ناوزغ

 (9[.ب دمحم] نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح _ 07

 ينب نم «نيرجاهملا نم «(ًردب» دهشو :لاق ؛قاحسإ نبا انث ءدعس نب ميهاربإ انث .بويأ

 . ةبتع ىلوم بابخو '؟”[ناوزغ نب] ةبتع : مهئافلح نم ؛فانم دبع نب لفون

 د

 0 عازخلا باح (]

 : ميهاربإ '''هنبا هنع ىور 0
 نب "”نيسحلا انث  يطقسلا لضفلا نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 4

 نب ميهاربإ نع « .يملسألا روث نب َةَرِجَم “ ” دع سيق نع «بابحلا نب ديز انث ءلوألا دبع

 «يتروع رتسا مهللا» : لوقي هللَي هللا لوسر تعمس : لاق ؛ هيبأ نع «يعارخلا بابخ

 .«ينيد ينع ضقاو . يتعور نمآو

 د د

 )١( /5)دسألاو ,(١5؟ /؟) باعيتسالا ١١7(« ةباصإلاو )١/ /419(.

 .(ه)و (ش) يف تسيل (؟)
 .«لفونلا» :(ه) يف ()
 .(ه) «.(ش) : نم ةدايزلا (؟)

 8١(. /5) ديناسملا عماجو (417 )١/ ةباصإلاو «24 /؟) ةباغلا دسأ (0)
 . ش نم طقس ؛هنبا» (5)

 .«نيسحا (ه)و (ش) يف (0)
 جرخأ ثيح ١( /4) يناربطلا دنع امل قفاوم وهو ء(ه) نم تبثأ امو «نب» : (ش)و لصألا يف 20

 .هقيرط نم ثيدحلا فنصملا



 ةباحصلا ةفرعم

 "”بئاسلا وبأ : باّبْخ /4]

 | .مهو وهو «نييزاجلا يف دعي ل

 نب دمحم نب نيسح انث «يروُباَسيلا دمحم نب ورمع انث «دمحم هانثدح] 5-506

 (*!انث ,نارمع نب زيزعلا دبع «''انث "”[يكملا] ءداّبع نب دمحم "[انث «ىنابقلا دايز

 اكتم اًديدق لكأي هَ يبنلا تيأر :لاق ؛هدج نع «هيبأ نع «بابخ نب بئاسلا نب هللا دبع

 .ةراخف نم برشي مث ءريرس ىلع
 . *[هدج نع «هيبأ نع «بئاسلا نب هللا دبع نبا :هياوضو]

 6 د

 ”ءاطع بلاو : باب [4*]

 .ةبحص هل حصي الو «نيرخأتملا ضعب هركذ اميف هيَ يبنلا كردأ هنإ : ليق ه

 يقيقدلا "”[كلملا دبع نب دمحم] نع « "”[يبارعألا نبا نع «هانثدح] 15

 نع «هيبأ نع «بابخ نب ءاطع نب دمحم نع «ملسم نب هللا دبع نع ءمصاع وبأ انث :لاق

 ىبوط :لاقف ارئاط ىأرف  هنع هللا يضر  قيدصلا ركب ىبأ دنع اًسلاج تنك : لاق ؛هدج

 . ! هلل هللا لوسر ٌقيدص تنأو اذه لوقت : تلقف !كل

 دلع دع دع

 7ىيئداهشلا وُذ ”يراصنألا تباث نب ةَمْيَرُخ 94 4]
 سيقلا ئرما نب هبنم نب لئاو نب يدع نب ورمع نب هكافلا نب تباث نب ةيزخ :وهو ن

 )١( /؟) ةباغلا دسأ /١137(« ةباصإلاو )١/ /411(« ديناسملا عماجو )5/ 8١(.

 .(ه) «(ش) : نم ةدايزلا (9) .دمحم دنع هثيدح :(ه ءش) : يف ()

 .نع :(ه) «(ش) يف (4)
 دمحم نع ينابقلا دمحم نب نيسح هاوراذك) : ةدايز (ش) يف ركذو ,(ه) : نم طقس[ ]نيبام (6)

 عماج» يف ريثك نبا ركذو .(هدج نع هيبأ نع بئاسلا نب هللا دبع نع :لاقف هريغ هاورو «دابع نبا

 . لصألا يف امك هصنب ميعن يبأ لوق 8١( /5) «ديناسملا

 .(5117/ )١/ ةباصإلاو /١١19(« /؟)ةباغلا دسأ (5)

 . كلملا دبع نب دمحم نع تثدح :اهيفف «(ه «ءش) يف سيل[ 1نيبام (00)
 «طقف كلملا دبع نب دمحم (ه .«ش) يف «كلملا دبع نب دمحم ركذ نودب يقيقدلا نع لصألا يف (8)

 .(54 /17) لامكلا بيذهت «(747 /؟) دادغب خيرات :رظناو يطساولا يقيقدلا رفعج وبأ وهو
 .اه) و «شا) نم ةدايز :يراصنألا (9)

 .(570 )١/ ةباصإلاو 4"١(« /؟)دسألاو 0” /؟) باعيتسالا(١٠)



 5 5 هاما (0) هأأء .اثاأيخت . . 1
 نبا مسج نب ةيواعم نب ةمقلع [نب سيقلا ئرما نب ةبلعث نب يدع نب بيبح نب ىملس] نبا

 نب دزألا نب ناسغ نب ةبلعث نب ةثراح نب رماع نب ورمع نب ةبلعت نب ةثراح] نب سوألا نب كلام

 . هلع دوه نب ناطحق نب برعي نب بجشي '''[نب أبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب ثرغلا

 مشج نب ةمطخ ينب نم «يراصنألا ةدعاس نب ةبلعت نب هكافلا نب تباث نب ةميزخ : ليقو
 هلي هللا لوسر زاجأ .ةدعاس ينب نم «سوأ تنب ةشبك : ""همأو .سوألا نب كلام نب
 . ةمطخ ينب مانصأ نارسكي  ةشرخ نب يدع نب ريمعو وه ناكو .نيلجر ةداهشب هتداهش

 ىري اميف ىأر [ب ]١1/ 7٠٠١ .تباث نب ةميزخ عم حتفلا موي '””[ةمطخ ينب ةيار تناكآ]
 ىلع دجسف هل عجطضاف ؛ ءايؤر هيَ هللا لوسر ققحف هي يبنلا ةهبج ىلع دجس هنأك مئانلا

 نب رباجو «تباث نب ديز : هنع ىور . (نيّقص» موي  هنع هللا يضر يلع عم لتُق .هتهبج
 نب ةرامع :هنبا '”[هنع ىور] .مهنع هللا يضر يمطخلا ”ديزي نبللا دبعو للا دبع

 . [مهريغو] راسي نب ءاطعو « ””دعس نب ميهاربإو «يَكدَجلا هللا دبعوبأو « ةميزخ
 ديز انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ ان ءماّنَغ نب ديبمع انث ءيحْلّطلا ركب وبأ انثدح ١

 ةرامع : يمع ينثدح : "”[لاق] ؛ تباث نب ةيزخ نب ةرارز نب دمحم ينثدح « باّبُحلا نبا
 سيق نب ''””ءاوّس نم اًسرف ىرتشا هلو هللا لوسر نأ ؛هيبأ نع « تباث نب ةميزخ نبا

2) 

 كلمح امر : هْييَم هللا لوسر هل لاقف «تباث نب ةميزخ هل دهشف ؛ هذحجف ىبراحملا

 .ش : نم طقاس[ ]1نيبام (؟) . ش :نم طقس[ 1نيبام )١(
 . ةيزخ مأ :(ه) ء(ش) : يف (©
 .«ةمطخ ىنب ةيار ناكو» :(ه) يفو . ش نم طقس[ 1نيبام (4)
 نبا تاقثو ١8(« /1) دعس نبا تاقبط : رظنا .ديزي :باوصلاو .أطخ وهو ءديز :(ش) يف (4)

 ,(701 /15) لامكلا بيذهتو «(71/4 /7) نابح
 .(ه «ش) نم ةدايزلا ()
 لامكلا بيذهت : رظنا . باوصلا وهو «(ه) :«(ش) : نم تبثأ امو .ديعس نب ميهاربإ : لصألا يف 00

 . صاقو يبأ نب دعس نب ميهاربإ :وهف .(1180) ت(4 //(
 .(ه «ش) : نم ةدايزلا 69

 . ش نم طقس )9(

 )٠١( /؟) ةباغلا دسأ :رظنا .باوصلا وهو ء(ه «ءش) : نم تبثأ امو .راوس : لصألا يف *48(
 ,(؟759) تو
 .(دحجفال :(ه) يف )١١(



 ال كنأ تملعو «هب تئج امب كتقّدص :لاق ««؟رضاح انعم نكت ملو ةداهشلا ىلع

 .(«هبسحف ةعزخ هيلع وأ هل دهش نم» : هِي هللا لوسر لاقف ءاقح الإ لوقت

 نع « قازرلا دبع نع «ميهاربإ نب قاحسإ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح .

 تنك ٌةيآ تدقف :تباث نب ديز لاق :لاق ؛ديز نب ةجراخ نع «يرهزلا نع ءهرمعم

 ةميزخ ناكو «تباث نب ةميزخ عم اهتدجوف .فحاصملا تبتك ل هّكَي هللا لوسر نم اهعمسأ

 ةيآلا 4... هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر نينمؤملا نم» : نيتداهشلا اذ : ىعدي

 .[77 :بازحألا]

 نب ميهاربإ انث :لاق ؛مصاع يبأ نب ''”ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 8

 نب "”يلع نب هللا دبع ينربخأ «يلع نب دمحم يدج ينثدح :لاق ؛يعفاشلا دمحم

 نبا ةيزخ تعمسل ؛دهشأ :لاقف ؛هلأسف «حآلجلا نب ةَحّيَحَأ نب ورمع يقل هنأ : بئاسلا

 . نيلجر "”ةداهشب هتداهش هلع يبنلا لعج يذلا يراصنألا تباث

 : تباث نب ةيزخ نب ةرامع ينربخأ : لاق ؛يرهزلا نع ءسنوي هاورو "9

 .نيلجر '*””ةداهش هتداهش هِّلَع يبنلا لعج يذلا ةميزخو

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثئدح 0١

 . هب « باهش نبا نع « سنوي ينثدح «يريبزلا حلاص نب رماع

 انث ءرمع نب نامثع انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -50
 ىري اميف  ىأر ةيزخ نأ :همع نع «ةميزخ نبا نع «يرهزلا نع « "ديزي نب سنوي 0 150 هل. . . . 620 . .

 )١( (ه)و ش نم طقس ركب وبأ .
 ريبكلا مجعملا : رظنا .باوصلا وهو ؛(ش) «لصألا نم تبثأ امو .دمحم نب هللا دبع :(ه) يف (؟)

 .(51806) تا(5١7) ص بيذهتلا بيرقت :رظناو . (777/55) ثيدح دنس (40 /)

 .ةداهش : لصألا يفو .(ه) «(ش) يف اذك (؟)

 . ةداهشب : (ش) يف قفا

 نب ديزي نب سنوي وهف باوصلا وهو «(ه «ش) نم تبثأ امو .ديزي يبأ نب سنوي :لصألا يف (0)
 )51١4( ص بيذهتلا بيرقت :رظنا .ليلق مهو يرهزلا نع هتياور يف «ةقث .يليألا داَجنلا يبأ
 .(9/4194) ت



 ةباحصلا ةفرعم و١١ مهد

 دجعسف ؛«كايؤر قّدص» :لاقو ءهل عجطضاف . هلق يبنلا ةهبج ىلع دجس ُهَّنَأ  مئانلا

 : 2[ ظفل ةدايزب ةيزخ نب ةرامع نع « يمطخلا رفعج وبأ هاور] . هلق "”هتهبج ىلع

 ح نامعنلا نب جيرس انث «سابعلا نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 77

 ؛نافع انث «يبأ ينثدح :*7[لبنح] دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب "”[ركب وبأ] هانثدحو

 تيأر :لاق هابأ نأ ؛ ةيزخ نب ةرامع نع «يمطخلا رفعج وبأ انث «ةملس نب دامح انث :الاق

 .«حورلا ىقلت ال حورلا "”[نإ]» : هلو هللا لوسر لاقف :دازو «هوحن ركذف «مانملا يف

 . *”مالسلا هيلع هنيبج ىلع هفلخ نم دجسي نأ هرمأو  اذكه  هسأر هع يبنلا عنقأف

 نب نامثع نب] ةرامع تعمس :لاقف ؛يمطخلا رفعج يبأ نع «ةبعش هاورو #
 . ةهزخ '"”[نع «هيبأ نع] «فينح نب '”[لهس

 راكب نب دمحم انث «بويأ نب رمع انث « ''”[ركب وبأ] يدنسلا نب دمحأ انثدح -4

 اًفاك يدج لاز ام :لاق ؟تباث نب ةميزخ نب ةرامع نب دمحم نع «رشعم وبأ انث «ناير نبا

 تعمس :لاق رساي نب رامع لتق املف «رساي نب رامع لتق ىتح «نيفص) موي هحالس
 . لتق ىتح لتاقف هفيس لسف :لاق .(ةيغابلا ةئفلا اًرامع لعقت» :لوقي هّلَي هللا لوسر

 .[أد1١5 /1]

 :دنسأ امو ©

 يبأ نب دمحأ نب دمحم انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم ""[ركب وبأ] انثدح .06

 )١( هَ يبنلا ةهبج :«ش» يف .
 .ةملس نب دامح هاورو :لصألا يفو .(ه «ش) : يفاذكه (؟)
 .(ه « ش) : نم ةدايزلا فرفز

 .(ش) نم ةدايزلا (5)
 . ؛ههنيبج# ىلإ لصألا يف تفرحت )0(
 يئاسنلا هازعو 2٠١6( /5) ريثك نبال ديناسملا عماج يف امك ,باوصلا وهو (ه «ش) : يف اذكه )0(

 . لهس نب ىيحي نع : لصألا يفو . اضيأ
 . «هيبأ نع» طاقسإب «ةيزخ نع ثدحي# :(ه)و (ش) يف (0)



 «تباث نب ةميزخ نبا نع «ردكتملا نب دمحم نع «ديز نب ةماسأ انث «ةدابع نب حور انث «ماوعلا

 .(هترافك وهف بنذلا كلذ دح هيلع ميقأف اًبنذ باصأ نمو : لاق هلع ىبنلا نع «هيبأ نع

 2("”ةبيش ىبأ انبا :نامثعو ركب وبأو «قاحسإو 2 "7[لبنح نب] دمحأ :هاور #

 سلتك 5
 . هلثم .ةدابع نب حور نع ؛ ةيومحزو «ريمغ نباو

 .هوحن « دمحم نع « "”[ديز نب] ةماسأ نع بهو نبا هاورو *

 «بهو نبا انث «ةلمرح انث «ةبيتق نب سابعلا وبأ انث «ىلع نب دمحم هانثئدح -.5

 نع «هثدح تباث نب ةميزخ نبا نأ «هثدح ردكتملا نب دمحم نأ ؛ديز نب ةماسأ انث

 : هلثم .ةماسأ نع « عفان نب هللا دبع هاورو *

 نب نمحرلا ديع] انث «نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمع وبأ هانثدح -17

 نع ةميزخ نبا نع ءدمحم نع ؛ةماسأ نع « عفان نب هللا دبع انث ميحد (”[ميهاربإ

 جشألا نب ريكب لخدأف 34 006 ةماسأ نع] «مزاح يبأ نب زيزعلا دبع هاورو .هوخن ةميزرخ

 .ردكنملا نب ''"[دمحم] نيبو هيب

 انث «يبأ ينثدح «ةزمح نب ميهاربإ نب بعصم انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح -.4

 دمحم نع «جشألا نب هللا دبع نب ريكب نع «ديز نب ةماسأ نع « مزاح يبأ نب زيزعلا دبع

 نمو : هِي هللا لوسر لاق :لاق ؛ هيبأ نع «تباث نب ةميزخ نب ةرامع نع «ردكنملا نبا

 "”[نع] «ريكب نع «ةعيهل نبا هاورو .«هترافك وهف بنذلا كلذ دح هيلع ميقأف اًبنذ باصأ

 .(ه «ش) : نم ةدايزلا )١(
 .(ه «ش) : نم تبثأ امو .نامثعو ةبيش يبأ نب ركب وبأو : لصألا يف )١(

 .(ه) : نم ةدايزلا ()

 .(ه «ش) :نم تبثأ امو .هللا ديبع : لصألا يف (4)
 (؟10) ص بيرقتلا :رظنا «نقتم ظفاح ةقث ميحد :وهو ,.(ه ءش) يف سيل[ ]نيبام )0(

 . 70/9390 ت

 .(ه)و (ش) نم طقس [ ]نيبام (5)
 .(ش) نم طقس (0)
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 . "7[هوحن] ردكتملا نبا

 نب نايفس انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم هانثدح -.8
 نبا نع ءردكنملا نبا نع هللا دبع نب ريكب نع ؛ةعيهل نبا نع «بهو نبا انث «عيكو
 . (ةرافك لعقلا» : لوقي هلي هللا لوسر تعمس :7[لاق] هيبأ نع «تباث نب ةميزخ

 :ريكب ركذي ملو :””[هسفن] «ردكنملا نبا نع «ةعيهل نبا نع «ةبيتق هاورو
 انث ءديعس نب ةبيتق انث ء.نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ هانثدح

 :لاق هّللَف يبنلا نع «هيبأ نع «©*”[تباث نب] ةميزخ نبا نع «"””ردكتنملا نبا نع «ةعيهل نبا
 .«هبنذ ةرافك وهف هدح هيلع ميقأف هنع هللا ىهن امم اًبنذ مكنم باصأ نم»

 نب دمحم نب رفعج انث « مثيهلا نب رفعج نب دمحم ''”[ركب وبأ] انئداح 0١-

 هللا دبع يبأ نع «ميهاربإ نع «دامح نع ءرعسم انث «سينخ نب ريكب نب سينخ انث «ركاش
 مايأ ةثالث :نيفنخلا ىلع حسملا» :لاق هّلَف يبنلا نع «تباث نب ةميزمخ نع .يلدجلا

 .«ةليلو موي ميقمللو .نهيلايلو ''"[رفاسملل ]

 سينخ] هب درفت « "”[ريكب نب] سينخ نع ؛هريغو « لهس نب لضفلا هب ثدح *
 . رعسم ''![ نع

 وبأو ؛ةبعشو «يروثلاو «ةلقصم نب ةبقر :دامح نع «ثيدحلا اذه ىور نممو
 دمحمو] «يلشهنلا ركب وبأو «سيق نب ورمعو «نانس وبأو «عماج نب ناليغو «ةفينح
 ماشهو .ةملس نب دامحو «غئاصلا ميهاربإو «حلاص نب نسحلاو , "[نابأ نبا
 ريفعو «حلاص نب ورمعو «يدنكلا يلماعلا ةملس وبأو «ينالادلا دلاخ وبأو «يئاوتسّدلا
 . نيرخآ يف ؛ . . ."””نادعم نبا

 .(ه «ش) : نم ةدايزلا قلد

 .(ه «ش) : يف سيل[ 1نيبام (؟)
 . عضوملا اذه ىلإ 2. . . ةبيتق هاورو» :هلوق لوأ نم (ه) يف رركت ()
 .(ه) يف تسيل (5)
 .ةاورلا ءالؤه ركذ يف ريخأتو ميدقت (ه)و (ش) يف (5)



 مكحلاو ءرمتعملا ني روصنمو «بيلك نب دايز :رشعم وبأ : يعخنلا ميهارب نع هاورو

 ديزيو «يلكعلا ثراحلاو « باَحْبحلا نب بيعشو «يناّنبلا مكحلا نب يلعو « 2"”[ةبيتع نب ٍ]

 . ىدبلا ىيحي وبأ ايركزو «ديلولا نبا
 : يلدجلا هللا دبع يبأ نع «يبعشلا هاورو

 دواد نب ىسوم انث « يطلملا دمحم نب ليضف انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح قرافب

 ؛ يدع نب فسوي انث ؛عاّبنلا وبأ انثدحو : ””[دمحأ نب] ناميلس لاق "*[ ح] يبسضلا

 نع .«؟”يلدجلا هللا دبع يبأ نع « يبعشلا نع .,فرطم نع «ةّيلع نبا داود انث : "”[الاق]
 .رفاسملل نهيلايلو مايأ ةثالث» :نيفخلا ىلع حسملا يف هلهَق يبنلا نع «تباث نب ةميزخ

 نع «ينيدملا نب يلع هب ثدح [ب 5١١/ /1] ؛ "داود هب درفت .«ةليلو موي ميقمللو

 "داوذ نع «دابع نب باهش

 نب يلع انثدح «”ينارحلا بيعش وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انئدح- 01

 .هب ديب ماو انثز «باهش انث هللا دبع

 ميهأربإ :ورمع نع هب ثدح . يلدَجلا هللا دبع يبأ نع «نوميم نب ورمع هاورو *
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 «قورسم نب ديعسو «رمتعملا نب روصنم : ("”[يمينلا] ميهاربإ نع هب ثدحو يميتلا

 . ليهك نب ةملسو « يعخنلا هللا ديبع نب“ ”نسحلاو

 نيبو هنيب ءديوس نب ثراحلا :لخدأف ؛ميهاربإ نع ةاورلا ليهك نب ةملس فلاخو
 . يلدجلا هللا دبع ابأ :طقسأو «نوميم نب ورمع

 .(ه ء«ش) نم ةدايزلا )١(
 باسنألا :رظنا ؛ثيدحلا زيزع يفوك «ءابلا حتفبىدّبلا دلابخ نب ىيحي نب ايركز :وهو (؟)

 يفوك :لاقو ؛(5750) ت(707 /7) :ليدعتلاو حرجلا :رظناو 5١(. 119()7 /1) يناعمسلل
 . ؟ءابلا مضب» طوطخملا يف دروو . ةقثب سيل

 .(ه) ء (ش) يفىسيل ()
 .ربكألا يلدجلا هللا دبع وبأ :(ه) يف 2(
 .باوصلا وهو .ءلصألا نم تبثأ امو .دواد :(ه «ش) يف (0)
 .(1411)ت (019 /8)لامكلا بيذهت :رظنا .(ه) ءلصألا نم تبثأ امو .دواد :(ش) يف (7)
 ميهاريإ ورمع نع هب ثدح « يلدجلا هللا دبع يبأ نع نوميم ميهاربإ نع هب ثدحو : :(ش) يف داز )ع7

 . يميتلا
 . ؟نيسحلا# : (شأ) يف )0(



 نب هللا دبع نب يلع انث «ىنارحلا بيعش وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدح -514

 :"7[لاق] ليهك نب ةملس نع « ةبعش انث ءرفعج نب دمحم انث « '''[ينيدملا]

 ؛تباث نب ةيزخ نع «نوميم نب ورمع نع «ديوس نب ثراحلا نع ,ثدحي يميتلا ميهاربإ

 .«نهيلايلو» : لاق هبسحأ :ةبعش لاق .؛مايأ ةثالث رفاسملا حسمي» :لاق هَ هللا لوسر نأ

 :تباث نب ةميزخ نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع هاورو *

 «يذمرتلا ليعامسإ وبأ انث ءدّلْخَم نب ''”[يلع نب] دمحأ نب دمحم هانثدح -0

 نع «لالب نب ناميلس نع «سيوأ يبأ نب ركب وبأ انث «لالب نب ناميلس نب بويأ انثدح

 نع ؛«ةبيتع نب مكحلا نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم نع ؛بلطملا نب زيزعلا دبع
 : نيفخلا ىلع حسملا يف لاق ُهّتفَع يبنلا نأ ؟تباث نب ةميزخ نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع
 .«ةليلو موي ميقمللو .مايأ ةثالث رفاسملل»

 نب] ةيزخ نع «رباج نع «ريبزلا يبأ نع «ىليل يبأ نبا نع «راتخملا نب ىسيع هاورو
 . 272[تباث

 وبأو] بيرك وبأ انث «نايفس نب دامح نب دمحأ انث ,يحلطلا ركب وبأ هانثدح

 نع ٠ .ىليل يبأ نبا نع «راتخملا نب ىسيع نع «نمحرلا دبع نب ركب انث : ('”[الاق ؛ةبيش

 ةثالث نيفخلا ىلع حسملا» : لاق هللَع يبنلا نأ ؛تباث نب , ةيزخ نع «رباج نع «رييزلا يبأ

 .. "[ ركب هب درفت «بيرغ] . «ةليلو موي ميقمللو «نهيلايلو مايأ

 د ع

 ”مطخلا يراصنألا رمعم نب ةّمّيزخ [748] ظ

 دمحم انث :الاق ؛نيصح يبأ نب دمحأ نب ميهاربإو «يحْلّطلا ركب وبأ انئدح

 .(ه .ش) : نم ةدايزلا )١(

 .(ه) : نم طقس[ ]نيبام (5)
 .(ه) نم ةدايز (9)

 . .ركب انث هبش نباو :(ش) يف (4)
 .(ش) : ىف سيل[ ]نيبام (5)

 )١( /؟) باعيتسالا 7١(« /9؟) دسألاو ١75(« ةباصإلاو )١/ 472(.



 ةباحصلا ةفرعم
 سلا ككل

 نع ءردكتملا نب دمحم نب ردكتملا انث «ديمحلا دبع نب ىبحي انث «يمرضحلا هللا دبع نبا

 لاقف ء هلي هللا لوسر دهع يف «ةأرما تمجر :لاق ؛يراصنألا رمعم نب ةميزخ نع «هيبأ

 ام ىلع رشحتو ءاهبونذ ةرافك وهو :لاقف هلي يبنلا كلذ غلبف ءاهلمع طبح : سانلا

 .(«كلذ ىوس

 نب دمحأ نب دمحم انثدحو '![ح] نيصح وبأ انث « دمحم نب رفعج انثدح .

 - .هلثم « "”ردكتملا انث «يِناّمحلا "”[انث] :الاق ؛ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ءنسحلا
 . ©[دمحم نب] ردكتملا نع ؛(؟7[نايندملا] : ىسيع نب نعمو «يرييزلا عفان:نبا هللا دبع هاورو

 ند عي

 "”يملسلا ”"ءزج نب ةَمْيَرْخ 13 >

 . يعينملا هلاق «ةرصبلا» نكس

 هلاق ؛ . [ءابلاب-حصأ ناّبحو] ناّمح : ليقو . ءزج نب نابح : هيخأ دنع هثيدح ح

 . .دمحأ وبأ يضاقلا

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث .نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -.4

 نب ميركلا دبع نع «ملسم نب ليعامسإ نع «ليضف نب دمحم انث «ىلعألا دبع نب لصاو

 :تلق :لاق .«تئش امع لس» :لاقف «ضرألا شانحأ نعآأ /١٠؟ /1]

 .(ه)و (ش) نم طقس )١(
 .انربخأ (ش) يفو لصألا يف اذك (؟)
 .أطخ وهو .رذنملا :(ش) يف (9)
 .(ه .ش).: نم ةدايزلا (5)

 .هوحن ردكتملا نع (ه)و (ش) يفو لصألا يفاذك (5)

 ؛ىزج : طوطخملا يف امك بتكت ام اريثكو «(7515 /8) بيذهتلا يف امك ؛ءزج :زمهلاب اذكه (5)

 . . مجارتلا بتك يف «ةزمهلا مسر نودب
 .(575 )١/ ةباصإلاو «(1١؟5 /؟)دسألاو .(7 /7) باعيتسالا (7)

 .«. . .ءابلاب نابح ليقو» :(ش) يفو .حصأ ءابلاب نابحو :(ه) يف (4)



 نم ةمأ نأ تئَدُح ؛هنع ىهنأ الو , '''هلكآ ال» :لاق . ؟بضلا نع ىنربخأ !هللا لوسراي

 الو .اهلكآ ال» :لاق . ؟بنرألاف :تلق :لاق .«ضرألا يف ''اًباود تخسم ليئارسإ يب

 لكأي لهو» :لاق . ؟بلعثلاف :تلق :لاق .«ضيحت اهنأ تئبن ينإ ؛ "'اهنع ىهنأ

 :لاق .«!؟ٌدلحأ عبضلا لكأي لهو» :لاق . ؟عبضلاف :تلق :لاق .«!؟ٌدحأ بلعشلا

 «يواركبلا رحب وبأ هاور .«!؟ ريخ هيف دحأ بئذلا لكأي لهو» :لاق ؟بتذلاف :تلق

 . [هوحن] «يكملا ملسم نب ليعامسإ نع «يطساولا ناميلس نب ةلصو

 هللا قز ر ”[انث] نايفس نب نسحلا انث « '"”نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدحو ”-

 نب ميركلا دبع نع « يكملا ملسم نب ليعامسإ انث « ''*[ناميلس نب] ةلص انث «ىسوم نبا

 هلع يبنلا تيتأ :لاق ؛ '*”[ءزج نب] ةميزخ هيخخأ نع « ءزج نب نابح نع « قراخملا يبأ

 .«ينبار اًقلخ تيأر» :بضلا يف لاقو «هوحن ركذف

 رحب وبأ انث « ىيحي نب دايز انث «ريهز نب دمحأ انث ء.دمحأ نب ناميلس انثدحو -.0

 نع «ءزج نب نابح نع « ةيمأ يبأ - ميركلا دبع نع «ملسم نب ليعامسإ انث «يواركبلا

 . .عيصفلاو «بنرألا ؛هللا لوسراي :تلق :لاق « ''””[ءزج نب] ةميزخ :هيخأ

 .بئذلا الو « "[بلعنلا الآو ءبضلا ركذي ملو .هوحن "”[ركذف]

 .(ه)و (ش) نم وه تبثأ امو . لكآ ال :لصألا يف )١(

 .تبثأ ام باوصلاو . باود : طوطخملا يف (؟)

 . هنع ىهنأ الو هلكآ ال :(ش) يف ()

 .(ه)و (ش) يف سيل[ 1نيبام (5)
 .نادمح نب ورمع وبأ :(ه ءش) يف (5)

 .انربخأ (ش) يفو لصألاب اذك ()

 . (ه)و (ش) نم وه تبثأ امو . لصألا نم ةطقاس (1)

 .(ش) نم طقاس[ 1نيبام ()



 ةباحصلا ةفرعم

 . ليضف نبا ''”[ثيدح لثم] «ليعامسإ نع «ناميلس نبا ميحرلا دبع هاورو

 : ملسم نب ليعامسإ نع « شايع نب ليعامسإ هاورو

 انث ,مصاع يبأ نب "”[ركب وبأ] انث : "”[لاق] دمحم نب هللا دبع انثدح -.7

 نع ءملسم نب ليعامسإ نع . شايع نب ليعامسإ انث «كاحضلا نب باهولا دبع

 هاورو .هوحن هلع يبنلا نع .ةميرخ نع « ءزج نب نابح نع «قراخملا يبأ نب ميركلا دبع

 . ميركلا دبع نع ( هنع «حضاو نب ىبحي :لاقف هيلع '”فلتخاف «قاحسإ نبا دمحم

 انث ,ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث 7[ نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدح 7747“

 . ح ثراحلا نب باجنم

 ؛ ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثدحو

 نع «قراخملا يبأ نب ميركلا دبع نع «قاحسإ نب دمحم انث .حضاو نب ىيحيانث :الاق

 كلأسأ كتئج !هللا لوسر اي :تلق :لاق ؛ "”[ءزج نب] ةيزخ هيخأ نع '"”[ءزج نب] نابح

 .هوحن ركذف «ضرألا شانحأ نع

 نع «ليعامسإ نع «قاحسإ نب دمحم نع ءارغم نب نممحرلا دبع هاورو *

 : ميركلا دبع

 . ح يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم هانثدح .-.4

 نب نمحرلا دبع انث «ةلجنز نب لهس انث :الاق ىلعي وبأ انث «ديمح نب دمحم انثدحو

 «قراخملا يبأ نب ميركلا دبع نع «ملسم نب ليعامسإ نع «قاحسإ نب دمحم انث ءارغم

 .ةياورك :(ه ءش) :يف )١(
 .(ه)و (ش) نم طقاسآ 1نيبام )7١(

 .«فلتخاو» :(ه)و (ش) يف ()
 .(ه ءش) : نم ةدايزلا (4)
 .«انربخأ» :(ش) يف (0)



 :تلقف ء«ةنيدملاب هلع يبنلا تيتأ :لاق ؛ ")[ءزج نب] ةيزخ هيخأ نع «ءزج نب نابح نع

 ؛بئذلاو .عبضلاو «بنرألاو ءبضلا :ركذف «ضرألا شانحأ نع كلأسأ "”كتئج

 .«ينبار اقلخ تيأر» :بضلا يف ””لاقو

 نسع . */[قاحسإ نب دمحم نع] :لاقف ؛هيلع ينارحلا ةملس نب دمحم هعبات *

 . ميركلا دبع نع '''[ملسم نب] ليعامسإ

 . ميركلا دبع عمس نمع «قاحسإ نب دمحم نع : نمحرلا دبع نب صفح لاقو

 : «ةنيدملا» لهأ نم خيش نع «سيق نب '””ةديبع نع «ديلولا نب ةيقب هاورو *

 انث ءنايفس نب نسحلا انثدح ء[ب 7١7/ /1١نادمح نب ورمع وبأ هانثدح -.-.-6

 «ةنيدملا لهأ نم خيش نع . ينيدملا يمشاهلا سيق نب ””ةديبع نع . ةيقب انث «ديشر نب دواد

 :تلقف هيلي يبنلا تيتأ :لاق «ءزج نب ةميزخ هيخأ نع ؛«ءزج نب دلاخ نع «هثدح

 «بلعنلاو « عبضلاو «بنرألاو «بضلا :ركذف «ضرألا شاشخ نع كلأسأ "”كتئج

 ملام لكآ ينإف :تلقف .«همرحأ الو هلكآ ال» : بنرألاو «بضلا يف لاقف «بئذلاو

03 

 يفو . سيق نب ةرزع :لاقف ؛نايفس نب نسحلا ةياور نم نيرخأتملا ضعب هركذ #

 سيق نب ةديبع : ىباتك

 .(ه)و (ش) : نم طقس )١(
 .نيظفللا الكب يور دقو .(ه «ش) : نم تبثأ امو ءتئج : لصألا يف (؟)

 .لاقف :(ش) يفو . تلقف :(ه) يف (9)

 02 .(ش) نم طقس (5)
 . مضلاب ةديبع :(ش)و لصألا يفو «(ه) : يف حتفلاب اذكه (5)

 1١١ /5) يناربطلل ريبكلا مجعملا :رظناو .نيظفللا الكب يور دقو . تئج :(ه «ءش) يف (1)

 .(3اول اا



 "0يدهنلا ُيِمَلسلا ميكح نب ُةَمْيَرْخ 71

 ىلإ ًارجات جرخ «دليوخ تنب ةجيدخ رهص ناك هنأ معزو «نيرخأتملا ضعب هركذ ح

 . هلع يبنلا عم «ىرصبلا

 هذج نع «هيبأ نع «نامعنلا نب هيجولا نب نامعنلا نب دمحأ هثيدح ىور] ]7

 ميكح نب ةميزخ نع « "”[يعازخلا] قاحسإ نب ةصيبق نع ءروصنم نع « ''”[هيجولا
 . ””[هب]

 دا ع

 : دلاخ همسا نم

 «ناميلس وبأ :ُيِموُرْحَمْلا ديلولا نب دلاخ [794]

 نب موزخم نب '”[رمع نب] هللا دبع نب ةريغملا نب ديلولا نب دلاخ وه : *”[ليق]و ه
 نب ريجب نب نزح نب ثراحلا تنب ةبابل :همأ .بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نب ةظقي
 جوز ةنوميم تخأ ؛ةَحصعص نب رماع نب لاله نب هللا دبع نب ةبيؤر نبا "”مزهلا

 هلعج . «اًنينح»و .حتفلاو .«ةتؤم» :دهشو «ةيبيدحلا» دعب حتفلا لبق ملسأ ؛ هيَ يبنلا

 هَ يبنلا رشبتساف ؛اورجاهو اوملسأ مهتثالث ؛ةحلط يبأ نب ةحلط نب '”[نابمثعو]

 .«يزهبلا هباوص" :قيلعت (ه) شماه يفو .(471 )١/ ةباصإلاو «,06 /؟) ةباغلا دسأ )١(
 ل . روصنم نع نامعنلا نب هيجولا دنع هثيدح نأ ركذو] (ش) يفو (ه)و لصألاب اذك )0(

 .(ه «ش) يف سيل[ 1نيبام (5)
 .(517 )١/ ةباصإلاو ٠١9(., /؟)دسألاو ١١( /؟) باعيتسالا (5)

 . لصألا نم ةطقاس[ ]نيبام (5)
 20 .4 1/50 ةياغلا دسأر ١ /؟) باعيتسالا رظناو . ل ]نيبام )00

 لامار
 . ربيخع : (ه) يف 4ق]

 . ىيحي : :(ش) يفو لصألاب ذك 0(



 ةباحصلا ةفرعم ؤ3ً23

 : هلع لوسرلا هامسف . «اهدبك ذالفأ ةكم ''"[مكيلإ] تقلأ» :لاقف «مهترجهو مهمالسإب

 .راجفلاو نيقفانملا ىلع بوبصملا باذعلا ناكو .رافكلا ىلع لولسملا هللا فيس

 .«ةريشعلا وخأ 7[و] ديلولا نب دلاخ هللا دبع معن» :لاقف لوسرلا هركذو

 يف سبح «هلكأف مّسلا لوانتو «هلتقف اًرمره زراب «عومجلا هب ضفو «حوتفلا هبهللا حتف

 دنع ُهَتلَي لوسرلا رعشب كربتي ناك . ساجرألا هّتدبعو تاللا بسو «سارفألاو دبعألا هللا ليبس

 يف ««صمح)» :ب يفوت .هب متتخيو «ةنياعملا دنع ديحوتلاب سرتتيو «هب رصنتسيو «ةزرابملا
 .نيرشعو ىدحإ ةنسنويعلاو لقملا هيلع تحفسو «نونظلا نم هب نظي امث اميلس اهارق ضعب

 , "”[هللا دبع نب] رباجو «سابع نبهللا دبع : "”[ ةباحصلا نم ]هنع ىور *
 . مهنع هللا يضر ؛؟”[مهريغو] « . . .لهس نب ةمامأ وبأو «برك يدعم نب مادقملاو

 يبأ نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ””[دمحأ نب] دمحم انثدح 7

 نع ؛هيبأ نع «[أ 7١7/ /1] يشحو نب برح نب يشحو انث «ملسم نب ديلولا انث ءيرّسسلا
 ؛ديلولا نب دلاخخ ركذو هَ هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ نأ ؛هدج

 .«رافكلا ىلع هللا هلس هللا فويس نم "فيس ةريشعلا وخأو هللا دبع معن» :لاقف

 انث ءرطم نب ميهاربإ نب يلع انث «  دقانلا هللا دبع نب تباث_دمحأ وبأ انثدح .4

 .ح ميحرلا دبع نب ةدبع

 ”![دمحم نب] بوقعي انث ءمصاع يبأ نبا انث .””[دمحم نب] هللا دبع انثدحو

 نع ينابيَّسلا ورمع يبأ نب ىيحي نع «ةعيبر نب ةرمض انث :؟”[الاق] ؛يكاطنألا

 ش . لصألا نم ةطقاس[ ]نيبام )١(
 .(ه «ش) : يف تسيل واولا (؟)

 .(ه «ش) نم ةدايز[ ]نيبام (9)

 .(ه) يف سيل (5)
 .(ش) يف سيل (6)
 . فيسو :(ه)و (ش) يف (7)
 .(ه)و (ش) يف سيل (0)
 ا .«بعك نبا :(ه)و (ش) يف كن

 - اهدعب ةيناتحتلا نوكسو ةلمهملا حتفب :وهو .يناَّبّيَسلا :لصألاو (ه) يفو «ينابيشلا :(ش) يف (9)



 ةباحصلا ةفرعم
 م م م عمم

 مث ديلولا نب دلاخ تكردأ ول  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع :لاق :لاق ؛ "9ءافجعل يبأ

 تعمس ل ؟د حس أ ىلع تيلو وم لآ اقف لجو زعم يو ىلع تمد شكو

 .«نيكرشملا ىلع هللا هلس هللا فويس نم فيس ديلولا نب دلاخ» :لوقي كيبنو كدبع

 . "”[ءامجعلا يبأ وأ «ءافجعلا يبأ : يف ةدبع كش]

 عيبرلا انث ٠ "””[ناميلس نب] نوراه نب نسحلا انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح -.4

 نع ؛«يبعشلا نع ءدلاخ يبأ نب ليعامسإ نع «بدؤملا ليعامسإ وبأ انث ءبلعت نبا
 فويس نم فيس هنإف ؛ ًدلاخ اوذؤت ال» : هي هللا لوسر لاق :لاق ؟ىفوأ يبأ نب هللا دبع

 دبعو «ةداثق يبأ *””[نع]و «سنأ نع :هيف *”[و] .«رافكلا ىلع هللا هبص- لجو زع هلل
 نم فيس ةيارلا ذخأ» :لاق «ةتؤم» باحصأ 2[ هّتفَي يبنلا ىعن امل :اولاقو] ؛رفعج نب هللا
 .«هيلع هللا حتفف ؛هللا فويس

 نب زيزعلا دبع انث ءرمعم وبأ انث ءدغجلا نب ركب وبأ انث ءرفعج نب دلخم انثدح
 هلع هللا لوسر نأ ؛ةريره يبأ نع «يربقملا نع «نوع يبأ نب دحاولا دبع نع ءدمحم

 .«ديلولا نب دلاخ هللا دبع معن» :لاقف ؟اًشره هبقع نم اًيلدتم ديلولا نب دلاخ رصبأ

 «يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث  "”[غئاصلا] هللا دبع نب دمحم نب دمحأ انثدح 0١-
 دقل :ديلولا نب دلاخ لاق :لاق ؛سيق نع «ليعامسإ نع «نايفس '"”انأ «حابصلا نب دمحم انث

 . ةينامي يل ةحيفص الإ يدي يف تبثتامف «فايسأ ةعست «ةتؤما» موي يدي يف قدنا

 .01/115) ت (0940) ص بيرقتلا :رظنا . ةسداسلا نم ةقث . يصمحلا ةعرّز وبأ .ةدحوم -
 يبأ نععا : (ه) يفو . «ءامجعلا وبأ وأ : هثيدح يف ةدبع لاقو ءءامجعلا يبأ نع : (ش) يف )0

 لصألا يفامأ . ىنعملا ميقتسم ريغ نيظفللا الكو . «ءافجعلا وبأ وأ : هثيدح يف ةدبع لاقو ءءافجعلا
 .(ه) يف لصألا يف امك هتبثأو . تبثأ ام وهو ؟ميقتسم ظفلب ثيدحلا دعب كشلا ركذ دقف

 .(ش) : نماطقس (؟)

 .(ه)و (ش) نم طقس (*)

 .(ه) نم ةدايز قفز

 .(ه «ش) نم ةدايزلا (0)

 . . يعن هءاج امل هيَ يبنلا نأ :(ه ءش) يف (7)
 . «انث» :(ش) يف (0)



 . «ةريحلا» موي دلاخ ''[لاق] :لاقو «ليعامسإ نع «ةدئاز هاور *

 نب ايركز  نيكسلا وبأ انث ءدمحأ نب نادبع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح -

 نب ميرخ لاق :لاق ؛.بهنم نب ديمح  هدج نع .-نصح نب رحز يبأ مع انث «-ىيحي
 ىلإ انلبقأ هباحصأو 2"”ةمليسم نم انغرف املف «زمره نم برغلل ىدعأ دحأ نكي مل :سوأ

 هل زربف «زاربلا اعدو دلاخ هل زربف ميظع عمج يف ةمظاكب ازمره ائيقلف «ةرصبلا» ةيحان
 ءهبلس هلفنف كلذب  هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ىلإ بتكو .دلاخ "”هلتقف زمره

 ةئامب هتوسنلق '؟”اولعج لجر اهيف فرش اذإ سرفلا تناكو .فلأ ةئام زمره ةوسنلق تغلبف

 .[ب ٠١/ /1] . مهرد فلأ
 «حابصلا نب دمحم انث «جارسلا سابعلا وبأ انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح

  ديلولا نب دلاخل اولاق : لاق '"”[مزاح يبأ نب] ؛ سيق نع «ليعامسإ نع «نايفس '”انث

 : لاق .هب ينوتثا : لاق «ةعاس مس :اولاق ؟وهام :لاق ءمّسسلا رظنا :-«ةريحلا» موي : ينعي
 .هبرشف .هللا مساب :لاقف «هذخأف

 نب مساقلا انث «ينارهملا هللا دبع نب ديعس انث ءيومألا دمحم نب نامشع انثدح 4

 نع «يماطُق نب يفرشو .فنخم "”يبأ نع «بئاسلا نب دمحم نب ماشه انث «دابع نب دمحم

 «ةعاس مس هعمو حيسملا دبع هيلإ اوثعب «ةريحلا» ديري ديلولا نب دلاخ لبقأ ل :لاق ؛يبلكلا

 :لاق مث «هتحار يف هعضوف هذخأف .هتاه :دلاخ لاق «ةعاس مس :لاق ؟اذهام :دلاخ هل لاقف

 دبع فرصناف ؛هلكأ مث ءاد همسا عم رضي ال يذلا هللا مساب ءءامسلاو ضرألا بر هللا مساب

 . مهل عونصم رمأ اذهف ؛مهوحلاص !موق اي :لاقف هموق ىلإ حيسملا

 . (ه) نم تبثأ ام باوصلاو . فيحصت امهالكو ؛ةميلسم (ش) يفو .ةملسم : لصألا يف (؟)

 . فيرحت وهو «هتلقف : لصألا يف (9)

 .هل اولعج :(ش) يف (:4)

 .«أبنأ» :(شه) يف (6)

 .(ه ٠ ش) :نم ةدايزلا (5)

 ٠ .«ينامثعلا ورمع وبأ نب دمحم نب نامثع» :(ه)و (ش) يف 00

 . «؟نبأ# :(ه) يف كل



 انث .يلع نب دمحأ انث :الاق ؛ ميهأربإ نب دمحمو ءدمحم نب هللا دبع انثدح -.0

 ؛ ةريره يبأ نع «جرعألا نع «دانزلا يبأ نع «ءاقرو انث ءصفح نب يلعانث «ةمئيخ وبأ

 لاقف «سابعلاو دلاخ عنم :ليقف ءاّيعاس ةقدصلا ىلع ُهّللَع هللا لوسر ثعب :لاق

 هللا ليبس يف هعاردأو هدبعأ سبتحا دق ؛ًدلاخ نوملظت مكنإف دلاخ امأ» : هَ هللا لوسر

 .«لجو رع

 وبأ انث « يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -.7

 دلاخ نأ ؛ يملسلا نمحرلا دبع يبأ نع «قاحسإ يبأ نع «ةدئاز يبأ نب ايركز نع «ةماسأ

 . "7كناهأ دق هللا تيأر ينإ ,كناحبس ال كنارفك :لاقف ؛تاللا ىلع رم ديلولا نبا

 سنوي انث .بيرك وبأ انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدحو 1

 ىلع ديلولا نب دلاخ رم :لاق ؛ثيرح نب رازيعلا نع ءورمع نب سنوي انث «ريكب نبا
 . كناهأ دق هللا تدجو ينإ «كناحبس ال كنارفك : لاقف ؛ىزعلاو تاللا 0

 نب هللا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث ؛نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح -.

 نب دلاخ ةوسنلق يف ناك :لاق ؛هيبأ نع «رفعج نب ديمحلا دبع نع «ميشه انث «عيطم

 الإ يسأر ىلع ””يهو "طق اًموق تيقل ام :دلاخ لاقف ؛ هَ هللا لوسر رعش نم ديلولا
 . حتفلا تيطعأو

 رصن نب ديوس انث «يزورملا متاح نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انئدح .86

 نب هللا دبع نع «ديز نب دامح نع ؛كرابملا نب هللا دبع انث :الاق ؛ىسوم نب نابحو
 -ةافولا ديلولا نب دلاخ '*”ترضح امل :لاق ؛لئاو يبأ نع «ةلدهب نب مصاع نع ءراتخملا

 نم ىجرأ لمع نم امو «يشارف ىلع تومأ نأ الإ يل دقي ملف لتقلا تبلط دقل :لاق

 11١(: /؟) ةباغلا دسأ :لثم ؛ بتكلا ضعب يف ارعش هلوق ءاج دق هنكلو . خسنلا يف اذكه 010(
 كناهأ دق هللا تيأر ىنإ كناحبس ال كنارفك رع اي

 ْ .(ش) ىف تسيل «طق» (؟)
 .وه :(ه) يف (5)
 .رضح :(ه ءش) يف (4)



 ؛يسرفو يحالس اورظناف «تمانأ اذإ :لاق "”[مث .اهب] سرتتم انأو «هللا الإ هلإ ال

 .هللا ليبس يف ًةدع هولعجاف

 لضفملا انث ,يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث «نسحلا نب دمحم نب دمحأ انثدح 5-5

 عفان نع الإ هملعأ الو ةيريوج '"'[انث :لاق] ؛رماع نب ديعس نع «يبالغلا ناسغ نبا

 يضر رمع لاقف ؛هحالسو «همالغو ؛هسرف :الإ دجوي مل ديلولا نب دلاخ تام امل :لاق
 .[أ / 7١5 /1] .اذه ريغ ىلع هنظنل انك نإ «ناميلس ابأ هللا محر :هنع هللا

 نب دمحم نب رمع انث «جارسلا سابعلا وبأ انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح ١

 نب رمع لاق :لاق ؛دوجنلا يبأ نب مصاع نع «كيرش نع «يبأ انث .يدسألا نسحلا

 ىلع نهعومد نم نحفسي نأ ةريغملا ينب ءاسن ىلع ام :ديلولا نب دلاخ تام نيح  باطخلا

 .ةقلقل وأ عقن نكي ملام ؟ ناميلس يبأ

 انث «لماك نب سودبع نب دمحم انث « "”[شيبح نب] يلع نب دمحم انثدح] - 7

 . "؟9[نيرشعو ىدحإ ةنس ديلولا نب دلاخ تام :لاق ؛ريمث نب هللا دبع نب دمحم

 : دنسأ امثو ©

 .ح بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 7507

 يشكلا ملسم وبأ انث :الاق ؛ "”[نسحلا نب] بيبحو « "”[يباطخلا] قوراف انثدحو

 .ح كلام نع «يبنعقلا انث :الاق

 ؛رمعم نع «قازرلا دبع نع «ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 دلاخ نع « سابع نب هللا دبع نع .فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع «باهش نبا نع :الاقا

 هيلإ ىوهأف «ذونحم بضب يتأف «ةنوميم تيب هكَع هللا لوسر عم لخد هنأ ؛ديلولا نبا

 )١( لصألا نم تطقسو .(ه «ش) : نم ةدايزلا .
 ) )0.«أبنأ» :(ه)و (ش) يف

 .(ه) : يف سيل[ ]نيبام (9)

 .(ش) : نم ةياورلا هذه تطقس (4)



 نأ ديري ام هني هللا لوسر اوربخأ : ةنوميم تيب يف يتاللا ةوسنلا ضعب لاقف ؛هديب هلع هللا لوسر

 هنكلو ءال» :لاق ؟وه مارحأ :تلقف :لاق .هدي هل هللا لوسر عفرف ؟بض وه :اولاقف هنم لكأي

 . رظني هَ هللا لوسرو «هتلكأف هتررتجاف :دلاخ لاق .«هفاعأ يندجأف ؛ يموق ضرأب نكي مل

 ينثدح «حلاص نب هللا دبع انث «لماك نب نوراه انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 5

 .ح سنوي ينثدح )2 20[دعس نبآ ثيللا

 نب هللا دبع ""ًبنأ «نابح انث ءنايفس نب نسحلا انث «يفيرطغلا "”[دمحأ]وبأ انثو

 .ح ''”[باهش نبا] نع « سنوي انث «كرابملا

 نب دمحم انث «'*”نامثع نب ورمع انث «نايفس نب نسحلا انث ,.نادمح. نب ورمع وبأ انثو

 . "2 يديبزلا **[نع] برح
 نب بوقعي انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثو

 .[ح ناسيك نب حلاص نع . يبأ ينثدح '"”[ دعس نب] ميهاربإ

 « حور نب ةمالس انث «زيزع نب دمحم انث ءرهاطلا ىبأ نب ورمع انث «دمحأ نب ناميلس انثدحو

 نب لهس نب ةمامأ وبأ '”[ىنربخأ] :لاق ؛باهش نبا نع "7[لاق] "”ههلك ؛دلاخ نب ليقع نع

 ىلع هلي هللا لوسر عم لخد هنأ ؛هربخأ ديلولا نب دلاخ نأ ؛هربخأ سابع نب هللا دبع نأ ؛ فينح

 . هوحن ركذف « هو هللا لوسرل "'"بضلا تمّدقف ««دجن» نم ثراحلا تنب ةديفح اهتخأ

 .(ش) نم ؛؛دمحأ» : ظفل طقس (؟) .(ه «ش) : يف تسيل )١(
 .«نايفس» :(ه) يف (:) . «انث» :(ه)و (ش) يف ()
 .(ه «ش) : نم تبثأو لصألا نم طقس «نع» :ظفل (65)
 .هدعب يذلا نع (ه)و (ش) يف دانسإلا اذه رخأت 6
 .(ه «ش) : نم ةدايزلا 49)

 .(ه)و (ش) نم «مهلك» تطقس (0)

 . (ه) نم «لاق» تطقسو . ىنثدح (ه)و (ش) يفو لصألاب اذك (9)
 0 .ًاطخوهو «نهو» :(ه) يف )٠١(
 .بسضلا تمدُقف :(ه) يف طبض )1١1(



 هللا دبع نب ىيحي انث ءرصن نب دمحأ نب دمحم انث « دالخ نب ركب وبأ انثدح 6

 نب ةمامأ يبأ نع «ردكتنملا نب دمحم نع «مزاح نب دمحأ نع «ةعيهل نبا انث ءريكب نبا

 تبرقف «ةنوميم ىلع لخد هَ هللا لوسر نإ :لاق هنأ ؛ سابع نبا نع «فينح نب لهس
 املف .لكأي نأ لبق وه ام هلع هللا لوسر اوربخأ :ةنوميم تلاقف ءرمتب اًخوبطم اًبض هيلإ

 :لاق .«هفاعأ ''ينكلو ءال» :لاق ؟هللا لوسر ايوه مارحأ :اولاقف . هنع كسمأ هب ربخأ

 . هيلإ رظني هَ هللا لوسرو «هلكأف ديلولا نب دلاخ هرتجاف
 يبأ نع [ب ]١/ ٠١5/ ءردكتملا نب دمحم نع «لاله يبأ نب ديعس هاورو ي 7

 : "”[هوحن] دلاخ نع « سابع نبا نع «لهس نب ةمامأ

 ينثدح .حلاص نب هللا دبع انث «بيعش نب بلطم انث «"”[دمحأ نب] ناميلس هانثدح

 . "[هوحن «دلاخ نع « سابع نبا نع لهس نب ةمامأ يبأ نع .ردكتملا

 باهولا دبع ىنثدح : 7[لاق] ؛هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح - ١
 :لاقز ؛ريبزلا يبأ نع « ميثخ نبا نع «يطساولا ايركز يبأ نب ىيحي انث «يطساولا ىسيع نبا

 ةمأ لكل نإ» : هلي هللا لوسر لاق :لوقي ديلولا نب دلاخ تعمس :لوقي ارباج '”[تعمس
 .(«حارجلا نب ةديبع وبأ : ةمألا هذه نيمأ نإو "نيم

 . ""[ىسيع نب] باهولا دبع نع ؛رمتسملا نب ميهاربإو «روصنم نب قاحسإ هاور *

 ("”[رمع نب دمحم] انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخخ نب ركب وبأ انثدح-4

 نع ؛هيبأ نع .برك يدعم نب مادقملا نب ىبحي نب حلاص نع «ديزي نب روث انث «يدقاولا
 ليخلا "”[موحل] لكأ نع «ربيخ# موي هَ هللا لوسر ىهن :لاق ؛ديلولا نب دلاخ نع ؛هدج
 .ريطلا نم بلخم وأ عابسلا نم بان يذ لك لكأ نعو «ريمحلاو لاغبلاو

 )١( واولا»و 2ال» طاقسإب «ينكل» :(سش) يف .

 . (ه)و (ش) يف تسيل قرف .(ه «ش) : نم ةدايزلا ()

 .«ثيل» :(ه)و (ش) يف (:4)

 .(ه «ش) : نم تبثأ امو . هلثم هدانسإب لاله يبأ نب ديعس نع : لصألا يف )2(

 .هتبثأ امك . تعمس لاق :(ه «ش) يفو ءعمس : لصألا يف (7)
 .باوصلاوهو ء(ه)و (ش) نم تبثأ امو «نيمأ» لصألا يف 00



 ةباحصلا ةفرعم

 ميلس نب ناميلس :ةملس وبأ :حلاص نع هاورو .روث نع ءديلولا نب ةيقب هاور

 . نائس نب ديعسو «ناوزغ نب ديعسو ١ يصمحلا

 كك يت

 "”يراصنألا بويأ وبأ : ديز نب دلاخ []

 ""دبع نبا : ليقو- منغ نب فوع دبع نب ةبلعث نب بيلك نب ديز نب دلاخ : وهو م ن0 .ل 2 ْ 3 هلا. . 206

 « «اردب»١دهش . جرزحخلا نب ورمسع نب راجنلا نب كلام نب منغ نب مشج - نيا فوع

 ىسنب نأ ىلإ هلزنم يفو هلي هللا لوسر لزن هيلعو .اهلك دهاشملاو , ”"«ةببقعلا»و
 هتاوزغ ضسعب يف يفوت نأ ىلإ هل هللا لوسر دعب اًيزاغ لزي مل .هترجحو هدجسم
 ىدحإ ةنس ةيواعم نب ديزي ةوزغلا كلت يلاوو .اهروس لصأ يف نفدو ««ةينيطنطسقلا" :ب

 .هلزنم سابع نب هللا دبع هلزنأو ««ةرصبلا» لخد .نيسمخو نينثا : ليقو ."'”نيسمخو

 هربق ىلع مورلا ىنب .“ !نوقسيف»هربقب اوقستسا اوبدجأ اذإ مورلا نإ : ليقو .هلام همساقو

 . جرس ليدانق ةعبرأ ''"[اهيلع] اوقلعو «ءانب

 «ينهجلا دلاخ نب ديزو «بزاع نب ءاربلاو «ةمامأ وبأ :ةباحصلا نم هنع ثدح] *

 نب رباجو «يمطخلا ديزي نب هللا دبعو «'"”[كلام نب] سنأو .برك يدعم نب مادقملاو
 . "”[مهنع هللا يضر ؛ سابع نباو ءرمع نباو «ةرمس

 نب ةملس وبأو «هللا دبع نب ملاسو «ريبزلا نب ةورعو «بيسملا نب ديعس :نيعباتلا نمو

 . "[مهريغو] راسي نب ءاطعو « "”[يئيللا] ديزي نب ءاطعو « نمحرلا دبع

 ءرذنملا نب ميهاربإ انث ."'””[ليلخلا نب] دايز انث «''”[يباطخلا] قوراف انثدح 4 غ9

 )1١/ 5٠05(. ةباصإلاو .(454 /؟)دسألاو «(4 /7) باعيتسالا )0(

 . لصألاو (ه) نم تبثأ امو «ديبع# : (ش) يف (5)

 .(ه .ش) : يف تسيل .ةبقعلاو قفز

 .«نيسمخو يتنثا» : (ه) يفو «نيسمخو نينثا ةن» : (ش) يف )0

 ش نم طقس :[ ]1نيبام (1) .«نوقسيو» :(ه) يف (4)

 .ريخأتو ميدقت : (ه)و (ش) يفو لصألاب اذك 4 .(ه)و (ش) نم ةدايز )ع3

 نب ةملس وبأ» : (ه) نم طقسو .راسي نب ءاطع دعب ديزي نب ءاطع ريخأت عم ء(ه «ش) : نم ةدايزلا )5

 .«نمحرلا دبع
 .(ش) نم طقس[ ]نيبام(١٠)



 عم «اردب» دهش نم ةيمست يف ؛؟باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم نع .حيلف نب دمحم انث

 . "”ديز نب دلاخ :بويأ وبأ :راجنلا نب كلام ينب نم «""”[راصنألا نم] هّليَي هللا لوسر

 نب دمحأ انث « يزورملا ىيحي نب دمحم انث "0[نسحلا نب] بيبح انثدح ١

 «ًاردب» دهش نم ةيمست يف ؛ *”قاحسإ نبا نع دعس نب ميهاربإ انث «بويأ نب دمحم

 « جرزخلا نب ورمع نب كلام نب تاللا مي : وهو ؛ٌراجنلا ينب نم راصنألا نم «ةبقعلاو]

 ديز نب دلاخ : همساو «بويأ وب أ : منغ نب فوع دبع نب ةبامث ينب نم مث منغ ينب نم مل

 :لاق ؛ يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح.-١

 نم '*”[«اردب» دهش نم ةيمست يف ؛قاحسإ نبا نع «هيبأ نع « ميهاربإ نب بوقعي ىلع ئرق
 . ةبلعث نب بيلك نب ''"”ديز نب دلاخ :همساو «بويأ وبأ : منغ نب فوع دبع نب ةبلعت ينب

 انث «باجنم انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 مث «راجنلا ينب نم "”[«ردب» دهش :لاق] قاحسإ نبا نع « هللا دبع نب دايز انث ءفسوي نب ميهاربإ
 1 ء أ اه 60. 6.0/0 11 .*اأ شل م . ءللا ا.

 مهر يبأ نع ءريخلا يبأ نع «بيبح يبأ نب ديزي نع ءدعس نب ثيللا انث .بدؤملا

 «لفسألا انتيب ىف لزن هلع هللا لوسر نأ ؛هثدح '”[يراصنألا] بويأ ابأ نأ ؛ ”يعامسلا

 .(ه) نم تطقس )١(

 تبثأ امو .« كلذك أطخ وهو «ديزي نب دلاخ» : لصألا ىفو .أطخ وهو .ديلولا نب دلاخ :(ش) يف (؟)
 1 .باوصلاوهو . (ه) نم

 .(ه)و (ش) نم طقس[ ]نيبام (0)

 . (قاحسإ نب دمحم) (ه)و ش يف يذلاو لصألا يفاذك (4)
 .(ه ءش) : يف طقس[ ]نيبام ()
 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو «ديزي» : لصألا يف (1)
 . اردب دهش نم ةيمست يف (ه «ش) يف (0)

 «ديسأ نب بازحأ : وهو .(785) ت (95) ص بيرقتلا :رظناو . يعّمّسلا : لامكلا بيذهت يف 20
 .ةقث ءمرضخم هنأ حيحصلاو «هتبحص يف فلتخم «ميملاو ةلمهملا حتفب «يعمسلا « مهروبأ

 .(ه)و (ش) نم ةدايزلاو لصألا نم طقس [ ]نيبام (9)



 نأ هفشنن ءاملا عيت انل ةفيطقب بويأ مأو نأ تمقف ؛ءام ةفرغلا يف قيرهأف ةفرغلا يف تنكف

 هنإ ! هللا لوسر اي :تلقف قفشم +م انأو هّنلَع يبنلا ىلإ تلزنف « هَ هللا لوسر ىلإ ءاملا صلخي

 . ليلق هعاتمو «لقنف هعاتمب رمأف «ةفرغلا ىلإ لقتنا ءكقوف نوكن نأ يغبني سيل

 رمع نب هللا ديبع انث «نايفس نب نسحلا انث : "7[لاق] نادمح نب ورمع وبأ انثدح -4
 ؛نزح نب ةمامث نب درولا وبأ انث ءديعس نب دادش انث «دلاخ نب فسوي انث « "”يمشجلا

 لزنف هلع هللا لوسر انيلع مدق :لاق ؛بويأ يبأ نع ,يمرضحلا دمحم وبأ ينثدح :'"[لاق]

 نم ىلعو انيلع نوهأ لفسلا ؛””ال» :لاق ؛هللا لوسر ايولعلا :انلقف ءانراد يف

 لفسأ انتحت هي هللا لوسر ماني ؛بويأ ابأ اي :انيسمأ نيح_بويأ مأ تلاقف .''””«اناشغي

 .بويأ مأ تلاق يذلا هل تركذف هَ هللا لوسر ىلإ تلزنف انحبصأ ىتح مدن ملف !انم

 نب ةيواعم انث ؛ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث :"7[لاق] ؛دالخ نب ركبوبأ انثدح 06

 بويأ يبأ عم انوزغ :لاق ؛نايبظ يبأ نع ء.شمعألا نع «يرازفلا قاحسإوبأ انث ءورمع

 . مكلجرأ تحت ينونفداف ودعلا متففاص اذإف ,ينولمحا :لاق لقث املف «ضرمف مورلا ضرأ

 نب] قاحسإ انث .نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نبورمع وبأ انثدح 57

 تدجوف «رصم» تيتأ :لاق ؛هيبأ نع «نايبظ يبأ نب سوباق نع «ريرج ''”ًبنأ ””[ميهاربإ

 , هل يبنلا باحصأ نم مهيفو «صاعلا نب ورمع عم مهوزغ نم اولفق '"[دق] سانلا

 هلع يبنلا باحصأ اعدف ةافولا بويأ ابأ رضح مهازغم اوضق امل مهنأ ؛ينوربخأف

 حالسلا يف ليخلا بكر يلف تضبق اذإ :لاقف «صاعلا نب ورمع مهعم '"[سابنلا]و

 ًاربق يل اورفحا مث ءاّمدقتم نودجت ال ىتح مكنودريف ودعلا اوغلبت ىتح اوريس مث «لجرلاو

 .(ه)و (ش) نم طقس : [ 1نيبام )١(
 . يحمجلا :(ش) يف (؟)
 .(ه) يف سيل 2ال» فرح قرف
 .انيشغي :(ه) يف (5)
 .(ه)و (ش) نم ةدايز (0)
 .«انث» :(ه)و (ش) يف (5)
 .(ه)و (ش) نم تبثأ امو . (انلاو) لصألا يف تفرحت 010



 . ضرألاب "”يوتسي ىتح هيلع لاجرلاو ليخلاأطتلف ؛'"'”هووس مث ءهيف ينونفداف

 نبا انث ءبويأ نب دايز انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثئدح 17
 هو

 نع فلختي مل مث ««اردب# هللا لوسر عم بويأ وبأ دهش :لاق ؛دمحم نع «بويأ انث «ةيلع

 [ب ]١/ ٠١5/ شيجلا ىلع لمعتسا هنإف ؛ادحاو اًماع الإ ءاهيف وهو الإ "'نيملسملل ةازغ

 يلع لمعتسا نم ''”يلع امو :لوقي فهلتي كلذ دعب لعجف ؛ماعلا كلذ دعقف «باش لجر

 .هدوعي هيلع لخدف «ةيواعم نب ديزي شيجلا ىلعو ضرمف «يلع لمعتسا نم ''”يلعامو
 ام ودعلا ضرأ يف يب عسا مث «يب بكراف تمانأ اذإ :يتجاح :””لاق «؟كتجاح :لاقف

 :لوقي بويأ وبأ ناكف :لاق .عجرا مث ءينفداف ''"[اعاسم دجت مل اذإف] ءاعاسم تدجو

 .ًاليقث وأ اًميفخ الإ يندجأ الف-[١4 :ةبوتلا] 4 ًالاقثو اًفاَقِح اوُرِفنا ظ : ىلاعت هللا لاق

 انث .بيرك وبأ انث .يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح 4

 يلع نب دمحم نع «تباث يبأ نب بيبح انث «ناميلس نب دوعسم انث «"”يرعشألا نب سودرف

 لزن هلي هللا لوسر ناك يذلا يراصنألا ””[ديز نب] بويأ ابأ نأ ؛سابع نبا نع «هللا دبع نب
 عجر مث قلطناف «هافجف ةيواعم ىلع رمف «مورلا ضرأ ازغ«ةنيدملا» ىلإ رجاه نيح هيلع
 دقو «ةرصبلا» ب سابع نب هللا دبع ىتأف ءاسأر هب عفري ملو هافجف هيلع رمف  هتوزغ نم

 تجرخ امك ؛ ينكسم نع جرخأ نأ ديرأ ينإ ؛بويأ ابأ اي :لاقف . اهيلع يلع هرمأ
 هقالطنا ناك املف ء«رادلا هيلع قلغأ ءىش لك هاطعأو ءاوجرخف هلهأ ''”رمأف هَ هللا لوسرل
 هؤاطع ناكو . يضرأ يف نولمعي ٌدبعأ ةينامثو يئاطع :يتجاح :لاق ؟كتجاح :لاق

 . "””دبع نيعبرأو اًفلأ نيرشع هاطعأف ؛تارم سمخ هل اهفعضأف «فالآ ةعبرأ

 .«اووس مث :(ه) يف )١(

 .ىوسي :(ش) يف (؟)

 . (ه)و (ش) نم تبثأ امو «نيملسملا» لصألا يف ()
 .ديدشت ريغب لصألا يفو «.(ه) يف ديدشتلاب اذكه (4)

 .«لاقف» :(ه)و (ش) يف (0)
 .(ش) يف تسيل (1)
 /4) يناربطلا دنع امل قفاوملا وهو .(ه «ش) : نم تبثأ امو .يرعشألا سودرف : لصألا يف (0)

 . هقيرط نم فنصملا هجر خأ ثيح (06
 6"١(. /) يناربطلا دنع كلذك وهو (ه)و (ش) نم ةدايز 200

 .ةرمأ»و : (ش) يف (9)

 ىلإ نيرشعلا تفحصتو «اًمئاد هلل دمحلاو» .يطاغغألا طخب «نيرشعلا ءزجلا رخآ» :(ش) شماه يف )1١(
 .«نورشعلا»



 نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثئدح ١684

 نأ ؛ "”[يراصنألا] بويأ يبأ نع «بزاع نب ءاربلا نع هيبأ نع «؛ةفيحج يبأ نب نوع
 .«اهروبق يف بذعت دوهيلا» :لاقف ؛اًنوص عمسف «برغملا دنع جرخ هع هللا لوسر

 .هوحن « نوع نع « "''[ يمابشلا] سابعلا نب رابجلا دبع هاوز

 ٠ ىيحي نب دالخ انث « ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح «

 امهالص هلع يبنلا نأ أ ؛بويأ يبأ نع «ديزي نب هللا دبع نع «تباث نب يدع نع «رعسم انث

 . "[دالخ هب درفت] .ءاشعلاو برغملا عمجب

 , نأ :نوراه نب ديزي انث «رفعج نب سيردإ انث ءدمحأ ني ناميلس انثدح 0 747١

 ىلص هنأ ؛"”[يراصنألا] بويأ يبأ نع ديزي نب هللا دبع نع «تباث نب يدع نع «ديعس نبا

 . «ةفلدزملا» :ب ةرخآلا ءاشعلاو برغملا عادولا ةجح يف لَ يبنلا عم

 نب ىيحيو «ةئييع نب نايفسو ءدعس نب ثيللاو «سنأ نب كلام : ىيحي نع "'”هاور] *

 «ريرجو «ةدئاز يبأ نباو «لالب نب ناميلسو «يدرواردلاو «ديز نب دامبحو «بويأ
 . "”[نيرخآ يف ؛ '"”ةدبعو «ريمث نباو «نامهط نب ميهاربإو «يفقثلا باّمولا دبعو

 . ىليل يبأ نباو «يفعجلا رباجو «جاجحلا نب ةبعش : يدع نع هأورو *

 «ئرقملا : نمحرلا دبع وبأ انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 01

 نع ءرمع نب هللا دبع نب ملاس نع «نمحرلا دبع نب هللا دبع نع رخص يبأ نع ؛ةويح انث
 ليلخ  ميهاربإ ىلع ليربج هب رم هب يرسأ ةليل هل هللا لوسر نأ ؛ ءيراصنألا بويأ يبأ

 اذه : ليربج لاقف ؟كعم يذلا اذه نم : ليربجل ميهاربإ ٍلاقف مالسلا مهيلع نمحرلا

 «ةعساو اهضرأ نإف ؛ةنجلا سارغ نم اورثكيلف كتمأ رم ؛ دمحم اي : ميهاربإ لاقف «دمحم

 .(ه)و (ش) نم ةدايزلاو . لصألا نم طقس [ (1نيبام (1)
 . يماشلا :(ش) يفو ء(ه)و لصألاب اذك )0

 .(ه يش : نم طقس قفرفز

 . «انث» : (ه)و (ش) يف 0

 نب كلام : ىحي نع ىور» :(ه) يفو .«خلإ .. . سنأ نب كلام نب ىيحي نع ىور) : شا يف )0(
 : .«خلإ ٠

 . ؟هريغولا : 2 8 فز



 لاق «؟ةنجلا '"”سارغ امو» :مالسلا امهيلع  ميهاربإل دمحم لاقف «ةبيط اهتبرتو

 .[أ 705 ]١/ .هللاب الإ ةوق الو لوح ال : ميهاربإ

 رمع نب دمحم انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث 2 دالخ نب ركب وبأ انثدح ١7

 نع « "”[جشألا نب هللا دبع] نب "”ريكُب نع .يملسألا ىبحي يبأ نب هللا دبع انث «يدقاولا

 .:حبصلا يف أرق ُهْلَع يبنلا نأ ؛بويأ يبأ نع « '*[فوع] نب نمحرلا دبع نب ديمح

 ١[. :كلملا] 4 ْكْلُمْلا هِدّيب يذلا كَراَبَت ل

 نب احح احلا عنان نب دمحم نب لمحل ف دمع ا نيام تدع

 :لاق هلع م يبنلا نأ ؛ 6[ بوبأ يبأ] هدج نع هيبأ نع «هثدح بويأ يبأ نب دلاخ نبا

 كبر دمحا مث كل هللا بتك ابم لص مث ,ءوضولا نسحأف أضوت مث ,ةبطخلا متكا»

 ('0نإف ,بويغلا مالع تنأو ,ملعأ الو ملعتو ,ردقأ الو ردقت كنإ مهللا : لق مث .هدجمو

 :-لاق وأ «اهب يل ضقاف يترخآو يايند يف اريخ_اهمساب اهمس ةنالف يل تيأر

 .(«ىل اهردقاف»

 :ديلولا يبأ نب ديلولا نع «ةعيهل نبا هاور *

 ' أ يتثدح ا نبآ دمحأ نب هلا دبعانثا كلا نيركي بأ الح

 . 8 ؛ لا لوسر بحاص بوي يأ هدج نع «هيبأ نع «بويأ

 ني ع

 .(ه) : نم تبثأ امو . سرغ :(ش١)يفو «لصألا يف )١(
 .ركب :(ش) يفو .لصألاب اذك (؟)
 . جشألا هللا دبع :(ش) يفو . لصألاب اذك (*)
 .(ش) نم تطقس (:4)

 .(ه)و (ش) نم طقس (6)

 .«نإو» :(ش) يف (7)
 .(ه) يف تسيل (0)
 .«هلثم» :(ه) يفو .(ش) نم طقس[ 1نيبام (8)



 ةباجصلا ةفرعم

 ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نب دلاخ [ ] 8٠١

 ""سمش دبع نبا ظ
 «ةيبيدحلا) دعب «ربيخ# ماع ةنيفسلا يف مدق .ديعس ابأ : ىنكي «ةشبحلا» ةرجاهم نم

 . «فيقثا نم «ةزنع نب بشان نب ليلاي دبع نب بابخ تنب «دلاخ مأ :همأ . ةشبحلا نم

 نم دنج ىلع هنع هللا يضر  قيدصلا ركب وبأ هرمأو ««نميلا» ىلع ًالماع هلل يبنلا هنعب
 :ب- هنع هللا يضر ركب يبأ ةفالخ يف لتقف ؛ماشلا» ىلإ مهثعب نيح نيملسملا ''[دونج -1

 هدي يف لزي ملف « هلع هللا لوسر دمحم :هشقن اًمئاخ هَ يبنلا ىلإ ىدهأ ناك .«ربفصلا جرم»

 ناكو .«سيرأ رشب» :يف نامشع نم طقس مث ءرمع مث ءركب يبأ دي يف مث «يفوت نأ ىلإ

 يذلا نأ ؛وكشت يظرقلا ةعافر ةأرما عمسف نذإلا رظتتي هَ يبنلا باب ىلع اًسلاج "'”[دلامخ]

 .هب رهجت امع ةهيفسلا هذه رجزت الأ !ركب ابأ اي :دلاخ لاقف .بوثلا ةبده لثم اهجوز عم

 نب دمحأ (؟!انث ,ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح "”[مساقلا وبأ] انثدح 5

 ضرأ ىلإ رجاه نم ةيمست يف ؛ قاحسإ نبا نع ءدعس نب ميهاربإ انث ءبويأ نب دمحم
 دعب (ربيخ# ماع نيتتيفسلا يف يرمضلا ةيمأ نب ورمع مهب مدق نأ ىلإ اهب ماقأف «ةشبحلا»

 نب *دلاخ تنب ةميمأ هتأرما هعم «صاعلا نب ديعس نب دلاخ : ةيمأ ينب نم ؛«ةيبيدحلا»

 دلاخ لتق .«ةشبحلا» ضرأب ''"امهتدلو ؛دلاخ تنب ةمأو دلاخ نب ديعس : هانباو «دعسأ

 : هتأرما نإ :ليقو . «ماشلا» ضرأب  هنع هللا يضر ركب يبأ ةفالخ يف ؛رفصلا جرم» :ب

 ©”ةعازخ نم ةمعثخ نب عيبس ينب نم «ةضايب نب رماع نب دعسأ نب دلاخ تنب ةميمأ
 دمحم انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث ٠ "'[يباطخملا] قوراف انث ١

 )١( ةباصإلا .(91/ /؟) ةباغلادسأ .(4 /؟) باعيتسإلا )1/ 5١07(.

 )( .(ه «ش) : نم ةدايزلا
 .(ه)و (ش) نم طقس (9)
 .«انأ» :(ه) يف (5)
 . كلذ دعب «دلاخ تنب ةميمأ هركذل فيرحت وهو «فلخ : لصألا يف )0(

 .(ش) نم تبثأ امو . امهدلو :(ه) يفو « لصألا يف )03

 .(ه ع. ش) : نم تبثأ امو . أطخ وهو «ةعزخ : لالا قفز



 «ةشبحلا» ضرأ ىلإ رجاه نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا
 «صاعلا نب ديعس نب دلاخ :ةيمأ ينب نم «ردب# دعب اومدق ىتح [ب / 7٠١7 /1]اهب اوماقأف

 تنب ةمأو «دلاخ نب ديعس : ''1[م5] هل تدلو «ةيعازخلا دلاخ تنب ةنيمه : هتأرماو

 .«رفصلا جرم» : ب دلاخ لتق .دلاخ

 انث «ةدانج نب ملس انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماج وبأ انثدح 4
55 0 0 - َ 5 ٠. 

 ينثدح :' [لاقز ؛؟صاقو يبأ نب دعس نب رمع نب ةزمح نب رمعم نب فسوي نب ميهاربإ

 «نايأو ءادلاخ : هل اًمامعأ نأ «ىبأ ىنثدح «  ديعس نب ورمع نب ديعس نبا : ىنعي  دلاخ

 : ركب وبأ لاقف ءهّلكَي هللا لوسر ةافو مهتغلب نيح مهلامعأ نع اوعجر  ديعس ينب ؛رمعو

 ناكف .اًعيمج اولتقف «ماشلا» ىلإ اوجرخف «هريغل هلي هللا لوسر دعب لمعن ال : ةحيحأ

 . «ربيخ# و «ءاميت" ىلع "'ورمعو «نيرحبلا» ىلع نابأو ««نميلا» ىلع دلاخ

 نأ ؛يرهزلا نع «رمعم نع «قازرلا دبع نع «قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 84

 . دنج ىلع ديعس نب دلاخ رمأف ؛«ماشلا» ىلإ ءارمأ ثعب كَ هللا لوسر ةافو دعب ركب ابأ

 ١ ح نيصح وبأ انثدح «دمحم نب رفعج انثدح .

 دبع نب ىيحي انث :الاق ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «.دمحأ نب دمحم انثدحو

 :لاق .ديدح نم متاخ لاق ؟«متاخلا اذه ام» : هيَ يبنلا هل لاقف] متاخ هدي يفو ُهَْع يبنلا

 : هلع يبنلا لاقف ءةضف هيلع ىولُم ”[ديدح نم] /””[متاخ وه اذإف هيلإ هتحرطف .«يلإ هحرطا»

 .هدي يف يذلا متاخلا وهف .هسبلف هلع يبنلا هذخأف هللا لوسر دمحم :تلق (؟ هشقن امد

 )١( كانه ىنعمب وهو (ش) «لصألا نم تبثأو .(ه) نم طقس «مث» :ظفل .
 .(ه)و (ش) نم طقس (؟)
 .أطخ وهو «رمع»و :(ش) يف (*)

 .(ه «ش) : نم تبثأو لصألا نم طقس قفز

 .(ش) نم طقس[ ]نيبام (0)



 دج دع

 "”ةمالس نب ىزعلا دبع نب دلاخ[ 801١1

 .نييزاجحلا يف دعي «يعازخلا سانخ وبأ ت

 يبأ نب كلام وبأ انث «غئاصلا يلع نب دمحم انث « ”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 0
 ىزعلا دبع نب دلاخ نع « دلاخ نب دوعسم :هدج نع «هيبأ نع « يبأ ينثدح « يعازخلا ةرأف

 ."دلاخ دنع لظو «هرزجأو «ةنارعجلا» : ب هيلع لزن هيَ هللا لوسر نأ ركذ ؛ةمالس نبا
 لاقي اًناكم اغلب ىتح «يداولا ىلإ شرحمو هع يبنلا ردحناف «ةرمعلا هيَ يبنلا بدن مث

 يقب امو «دلاخل '"ءاقو , *'ةدّمكلا ىلإ ناكملا اذه ام ؛ شرحُم ايد : لاق ««باقشأ» :هل

 .«شرحم اي كال وهف يداولا نم ٠

 ىلإ لَ يبنلا بدن مث ءبرشف «ءاملا تم سجبتاف هديب دُّكلا صحف هل يبنلا نإ مث

 ذموي هتيَع يبنلاو هللا دبع نب شرحم : هل لاقي «هباحصأ نم لجر ىلإ ادلاخخ لسرأو «ةرمعلا

 ىتح ءاهفرع دق كلذ نم "”فاخي نمع هلدعي اًقيرط "اهب راسف ,«ةكم» لوخد نم فئاخ

 . 9هقلح : ينعي ءشرحم هلحأو ؛نيعجار دلاخ دنع احبصأو ءهكسن ىضق

 )١( ةباصإلا 207 /؟) ةباغلا دبسأ )١/ 504(« ديناسملا عماج )5/ 18(.
 .(ش) نم طقاس (؟)
 .دلاخ هدنع ىسمأو هدنع لظو :(ه «سش) يف (6)

 .(ه «ش) : نم ةدايز (5)
 .هبعتت : يأ ءاهيف يشاملا دكت اهنأل ؛ةظيلغلا ضرألا :ةدكلا )0(

 : لصألا يف يهو ١100(. /4) ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا 2271/4 /) دئاوزلا عمجم :رظنا
 .ركلا :(ش) يفو .دكلا

 . «ام» (ش) يفو لصألا يف 00

 .هب كلسف : (509 )١/ ةباصإلا يفو .هباسف : لصألا يفو ء(ه ءش) :يفاذكه (0)
 .ناك : لصألا يفو . مه «ش) يف اذكه )00

 . هقلخ : (ه «لصألا) يف 0(



 نب بوقعي انث «نايفس نب نسحلا انث «.نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح 7

 نب ديلولا نب ديعس فرصم وبأ يمع ينثدح «ديلولا نب نامثع نب ناميلس انث «نايفس

 ؛ ةمالس نب "”ىزعلا دبع نب دلاخ نع ,'")[دلاخ نب ددعسأ] دلاخ نب دوعسم نب هللا دبع

 ذبي الف [أ /707 /11 'ةاشلا حبذي ءاريثك دلاخ لايع ناكو «ًٌةاش هَ يبنلا رزجأ "”هنأ

 عنصف ««سانح ابأ اي كولد ينرأ» :لاق مث ءاهنم لكأ هلع يبنلا نأو ءامظع امظع هلايع

 :لاقو «مهل هرثنف هب بلقناف ؛«سانخ يبأل كراب مهللا» :لاق مث «ةاشلا ةلضف اهيف

 .اولضفأو هلايع هنم لكأف «(هيف اوساوت»

 دع دع د

 (””حابر نب دلاخ [ ”686١

 . ىخآ «مالسإلا يف هوخأ ةحيور ابأ نإ : ليقو .ةحيور ابأ :ىنكي «لالب وخأ ه

 . بسنلا يف هوخأ نكي مل ؛ لَ يبنلا امهنيب

 ؛ىيحي وبأ ينثدح «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح ١3

 « يلظنحلا ريبزلا نب دمحم انث ديعس نب ثراولا دبع انث «ةشئاع نب هللا ديبع انأ : ””[لاق]

 ««ندرألا» ىلع ًالالب لمعتسا رمع نأ ؛هيبأ نع ؛«ينوكسلا ريغ نب نيصح نب ديزي نع

 «لجو زع هللا انقتعأف نيقيقر انك ؛يخأ اذهو «لالب انأ :لاقف ؛هيخأ ىلع بطخف ءاجف

 انوحكنت نإف «لجو زع هللا انادهف نَّلاض انكو ءلجو زع هللا انانغأف نيكئاع انكو

 . (ةدنك» نم ةيبرع ةأرملا تناكو «هوحكنأف لاق .هللا الإ هلإ الف انودرت نإو هلل دمحلاف

 لأس :لاق ؟بيبح نب ةرمض نع «ميرم يبأ نب ركب يبأ نع «ناميلا وبأ هاور 5
 .هوحن ركذف هل حكني نأ ؛ ًالالب هاخأ حابر نب دلاخ

 لهأ ىلإ بطخ ًالالب نأ «يبعشلا نع ةملس يبأو ةريغملا نع « ةبعش هاورو ١060

 .(ش) نم طقس )١(
 .(ه «ش) نم تبثأ امك . ىزعلا دبع وهو .زيزعلا دبع : لصألا يف (؟)

 .ةايشلا :لصألا يف (*)
 .(5 )١/ ٠4 ةباصإلا «(9 /؟) ةباغلا دسأ ء(9١ /؟) باعيتسالا (5)

 .(ه)و (ش) يف تسيل (5)



 .ىخأ اذه :لاقفا ؛ تيب

 «ءادردلا مأ نع ؛هيبأ نع ؛ءادردلا يبأ نب لالب نب ناميلس نب دمحم هاورو

 هلأس «ةيباجلا ىلإ داعف  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع بطخ امل :لاق“؛ءادردلا يبأ نع
 "”ينيبو هنيب ىخآ يذلا ؛ةحيور وبأ يخأو :لاق ؛كلذ لعفف ««ماشلا» : ب هربقي نأ لالب

 دق :لاقف ؛نالوخ نم موق ىلإ هوخأو وه لبقأف «نالوخ يف '' "ايراد لزنف هلي هللا لوسر

 « لجو زع هللا انقتعأف نيكولممو «لجو زع هللا انادهف ٍنيرفاك انك دقو ؛نيّيطاخ مكانيتأ

 :لاق .هللاب الإ ةوق الو لوح الف انودرت نإو «هلل دمحلاف انوجوزت نإف ؛هللا انانغأف نيريقفو

 . "”امهوجوزف

 انث «ضايف نب دمحم انث «يشرقلا بيعش نب ركب انث «قاحسإ نبا هانثدح 1 0

 انث «ريشب نب ديعس نب يلع انث «يزارلا ةبتع نب نسحلا نب دمحأ نع «هانثدح
 «نمحرلا دبع نب ديز نع «ةديبع نب ىسوم انث «دهاجم نب يلع انث «دامح يبأ نب دمحم

 تنب ةريرق مأ اهمأ نع ؛ثراحلا نب ةبقع تنب ةليقع اهمأ نع «ضيرحت تنب ةيجحح همأ نع
 تبرض دقو «حطبألا» :ب لزان وهو «ةكم» حتف موي هلي هللا لوسر انتج : «9اتلاق ؛ثراحلا

 نب ليهس لبقأ ذإ كلذك نحن انيبف :اتلاق « ””[انيلع] طرتشاو «هانعيابف «ءارمح ةبق هيلع
 نب "[لالب] وخأ «حابر نب دلاخ هيقلف ءقروأ لمج هنأك -يؤل نب رماع ينب دحأ + ورمع
 الإ هيَ هللا يبن ىلع ودعلا لجعت نأ كلام :لاقفسمشلا تعلط امدعب كلذو حابر
 فيسلا اذهب تبرضل ءيش الول نأ ؛ قحلاب هثعب [ب ١7 ٠/ /1] ينلاو , ”قافنلا

 . هنيبو هنيب (ه) يف )000

 .(1768) :ت (944 /؟) ةباغلا دسأ :رظناو . ايراد الزنف : لصألا يف (؟)
 لازامو «ةيلاتلا ةمجرتلا اهنأل ؛أطخ اذهو .هدانسإ يفو هيف فلتخم « عفار نب دلاخ : (ه) يف 2١

 . هنع هللا يضر حابر نب دلاخ ةمجرت لوح ثيدبحلا

 .تلاق : (ه) يف 2

 .(ه) يف سيل [ ] نيبام (0)

 . لصألاب رركم 00
 .رافنلا : للصألا يف 00



 لوقي ام ىرت الأ :لاقف هّلَع هللا لوسر ىلإ ليهس قلطناف ؛ "”مّلعأ ًالجر ناكو  َكَنَحْلَف

 ءهدجي الف هسمتلاف (كنم ًريخ نوكي نأ ىسعف ؛هعد» : هللَع ىبنلا لاقف ؟ديّبعلا اذه ىل

 . ىلوألا نم هيلع دشأ هذه تناكو

 ني يي

 "'عفار نب دلاخ ]*8٠١[

 هدانسإ ىفو « هيف فلتخم م

 + مرم يبأ نب ديعس إن . يدهم نب دمحأ ان هللا دبع انث :لاق اق ؛يلع هانثدح 41

 رقكتالا : دوعسم نبل لاق هل ل يلا ذأ ؛عفار ني دلاخ نع :هئدح مكحلا نيل دبع

 . '(كتأي قزرت امو ,نكي ردقي ام .كمه

 نبا نع «يقفاغلا ةدابع نب كلام نع « *”[سابع نب] شايع نع «ةعيهل نبا هاورو #

 : دوعسم

 راكب نب نوراه نب دمحم انث «ىيحي نب ايركز انث «هللا دبع نب لهس هانثدح-١ 7

 .هب «ةعيهل نبا انث «دمحم نب ناورم انث

 ىفللا دبع نب رفعج نع « شايع نع ؛ بويأ نب ىيحيو «بويأ يبأ نب ديعس هاورو] *

 . ""”[هلثم .دوعسم نبال لا م ين نأ ؛ دبع نب كلام نع

 ت3

 .ملع الجر :(ه) يف )١(

 7١(. /4) ديناسملا عماج (5 04 )١/ ةباصإلا .(7 /؟)دسألا (؟)

 . (ه) : نم ةدايزلا ()

 . «ام» طاقسإب «كتأي قزرتو» : لصألا يف (4)

 .(ه) : ىف سيلا ]1نيبام (5)
 2 .(ه)نم طقس (1)



 (”.يمع نب دلاخ 1

 .«يدهم نب ىلعم انث « نايفس نب نسحلاانث « ؟!نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح 4

 :لاق «ريمع نب دلاخ نع ء' "[برح نب] كامس نع « جاجحلا نب ةبعش نع « لضفملا نب رشب انث
 . يل حجرأف يل نزوف «ليوارس لجر هتعبف ةرجهلا لبق اهب ُهّلَع يبنلاو ؛ (ةكم» تيتأ

 نع « كلام نب ناوفص نبا نع :اولاقف ؛ةبعش نع ؛دمصلا دبعو «دواد وبأ هاورو #

 .يدبعلا ''”ةفرخم نع «برح نب كامس نع هريغو «يروثلا ءاورام هباوصو . هلع يبنلا

 6# ظ

 «يرذعلا ةطفرغ نب دلاخ ]٠( ظ

 مث «ةفوكلا ىلع صاقو يبأ نب دعس هفلختسا ءاًفيلح ناكو «ةعاضق 2” نم ةرذغو

 هللا دبعو «يدهنلا نامثع يبأ : دنع هثيدح .نييفوكلا يف دعي . ةفوكلا ىلع دايز هفلختسا
 .ملسم : هالومو ءراسي نبا

 انث .لاهنم نب جاجح انث « : "يشكل ملسم وبأ انث . يباطخلا قوراف انثدح 1

 نأ «ةطفرع نب دلاخ نع« ' ””[نامثع يبأ نع] ءديز نب يلع نع « ”[ديز نب] هامح

 ناك اذإف ؛ ةقرفو فالتخاو ثادحأو ةنتف نوكتس اهنإ ؛ دلاخ ايد :لاق هلع هللا لوسر
 .(لعفاف لتاقلا ال لوتقملا نوكت نأ تعطتسا نإف كلذك

 . "[هلثم] دامح نع ؛نافعو ءرماع نب دوسألا هاور *
| 

 ١5(. /؟) باعيتسالا )١/ 5٠١(« ةباصإلا (6 )١/ ةباغلا دسأ 010(
 .نادمح نب ورمع وبأ : (ه) يف )0

 .(ه) يف تسيل (
 .ةمرخم :(1875١75)ت )١/ 4١١( ةباصإلا يفو . (ه)و «لصألاب اذكه )0
 .(509 )١/ ةباصإلا "*٠١( لل ؟ /؟) ةباغلا دسأ «(18 /7) باعيتسالا (6)
 .فيرحت وهو . نم هدنعو : لصألا يف فز

 . فاكلا مضب ؛(ه) يف اذكه (1)
 .(ه) نم ةدايز (4)
 .(ه) : نم ةدايزلا (9)



 ىيحي انث «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب دمحم انثدح 606

 يفوت :لاق ؛راسي نب هللا دبع نع «دادش نب عماج نع « "7[عيبرلا نب] سيق انث «ينامحلا
 نب دلاخو ءدرص نب ناميلس ىلإ تسلج '"'دغلاب ناك املف ءراح موي يف ةنيهج نم لجر

 ناكو ءرحلا ناك :انلق ؟دهشنف حلاصلا لجرلا ةزانجب انذؤت نأ كعنم ام :الاقف ؛ةطفرع

 نم» :لوقي هَ يبنلا عمست ملأ :هبحاصل امهدحأ لاقف [أ 7١8/ /1] ءاّنوطبم لجرلا

 . ىلب : لاق ؟«هربق يف بذعي مل هنطب هلتق

 . هلثم « عماج نع ؛ "”دلاخ نب بويأو «ةسينأ يبأ نب ديزو « ةبعش هاور #

 . راسي نب هللا دبع نع «عوشأ نبا نع ؛ديعس نب ةسبنعو «يروثلا هاورو #

 ندي

 عفان وبأ :يعازخلا عفان نب دلاخ ] (2. ناد مس مانأللا فاك 1

 . عفان هنبأ دنع هثيدح ءاهب ةعيبلا دهشو «ةرجشلا ةعيابم نم ناك

 نبدمحم انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثلح 5

 . 0[ هني دمحم باحصأ نم هوبأ نمم ناكو] ؛ هيبأ

 « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « '""[نسحلا نب] دمحأأ نب دمحم انثدح 7 3

 . ح ليضف نب دمحم انث :الاق ؛ ىلعألا دبع نب لصاوو « ينامحلا ىيحي انث

 «ناميلس نب ديعس انث « "![بدؤملا] سابعلا نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدحو

 .(ه) : نم ةدايزلا )١(
 .(ه) نم تبثأ امو .دغلاك : لصألا يف (؟)
 | .رباج : لصألا يف (*)
 :.(415 )١/ ةباصإلا ٠١8(« /؟) ةباغلا دسأ 3١(« /؟) باعيتسالا (5)
 . هلي يبنلا باحصأ نم ةرجشلا تحت عياب «ةبحص هل تناكو :(ه) ظفلو . لصألاب اذكه 2(
 .(ه) يف سيل[ ]نيبام (1)
 .(ه) يف سيل [ ]نيبام (0)



 .ح ماوعلا نب دابع انث

 ءديعس نب هللا ديبعةمادق وبأ انث ءنايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 « يعازخلا دلاخ نب عفان انث «يعجشألا كلام يبأ نع : مهلك اولاق ؛ ''”[ةيواعم نب ناورم انث]

 اموي هّلَع هللا لوسر سلج :لاق ةرجشلا تحت عياب نمم ناكو «ةبحص هل تناكو- هيبأ نع

 نم عرف املف « هيلع لزني هنإف ؛ '"”اوتكسا نأ ضعب ىلإ انضعب أموأ ىتح «سولجلا لاطأف

 هنأ ؛ ضعب ىلإ انضعب أموأ ىتح سولجلا تلطأ !هللا لوسر اي: موقلا ضعب هل لاق ةالصلا

 اهيف '”[لجو زع] هللا تلأس . "”ةبهرو ةبغر ةالص اهنكلو ؛ال» :لاق «كيلإ ىحوي
 ناك نم هب بذع باذعب مكبذعي الأ هللا تلأس :ةدحاو ينعنمو نيتنثا يناطعأف ءاثالث
 .اهيناطعأف_ اهحيبتسي اودع مكتماع ىلع طلسي الأ هتلأسو .,اهيناطعأف مكلبق

 .«يلع '”اهدرف- مكنيب مكسأب لعجي الأ هلاسو

 د دع د

 ”يناَوَدَعلا لبج يبأ نب دلاخ [ ]/1 68١

 . نمحرلا دبع هنبا هنع ىور . زاجحلا لهأ يف ف هدادع . ليج نبا : لبقو

 نب ىيحي انث «نامشع يبأ نب ىسوم نب هللا دبع انثدح «دالخ نب ركب وبأ انثدح خلا

 دلاخ نبا نمحرلا دبع نع «يفئاطلا نمحرلا دبع نب هللا دبع انث «ةيواعم نب ناورم انثإ 2 نيعم

 :أارقي وهو سوق ىلع امئاق فيقث : فيقث "”قرشم يف هَ يبنلا رصبأ هنأ ؛ هيبأ نع «لْبَج يبأ نبا

 مث كرشم انأو  ةيلهاجلا يف اهتيعوف :لاق .اهمتخ ىتح ١[ : قراطلا] 4 قراطلاو ِءاَمّسلاَو

 اهتأرقف ؟لجرلا اذه نم تعمس اذام :تلاقف ؛فيقث ينتعدف :لاق .مالسإلا يف اهتأرق

 . هانعبتال اًقمح لوقي ام ناك ول ءانبحاصب ملعأ نحن .: شيرق نم مهعم نم لاقف «مهيلع

 .ه يف سيل[ ]نيبام )١(

 .اونكسا :لصألا يف (5) ٠
 . ةحيحص يهو . ءارلا مضب ب ؛(ه) يفاذك فرز

 ")نم ةدايزلا 42

 .(مه) نم تبثأ امو .أطخ وهو .اهرف : لصألا يف )2(

 .(4 7 ( )١/ ةباصإلا «(41 /1) ةباغلا دسأ 4 /؟) باعيتسالا (1)
 : هقرشم : :(ه) يف 4فز



 ةباحصلا ةفرعم 414

 .هوحن «نمحرلا دبع نب هللا دبع نع ءمصاع وبأ هاور *

 «ناورم انث «ميحد انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدح] 468

 .[ب 608/1 00[

 دع دع د

 ("”ديز نب دلاخ ]8١[

 . يراصنألا ةثراح نب ديز يخأ:نب ةيراج نب ديزي نبا : ليقو ت

 نب ''*”[بوقعي] انث ءمصاع يبأ نب "”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح

 نب دلاخ همع نع « عمجم نب ليعامسإ نب ميهاربإ نع .بوقعي نب ةلاضف انث ءبساك
 نم :هسفن حش يقو دقف هيف نك نم ثالث» :لاق هلل هللا لوسر نأ ؛ *ةيراج نب ديزي

 .«ةبئانلا يف ىطعأو «فيضلا ىرقو ,ةاكزلا ىدأ

 : ةيراج نب ىيحي نب عمجم نع «يمدقملا يلع نب '"”رمع هاورو *

 دمحم انث « '"”[عماج نب] قيزر نب دمحم انث ؛«"”[دمحأ نب] ناميلس انثدح - ١

 ؛"/[ةيراج نب ىيحي نب] عمجم نع 2 "”[يمدقملا] يلع نب رمع انث «يسودسلا ماشه نبا

 .هلثم «.. . يمع تعمس : لاق

 ا د

 .(ه) نم طقس[ 1نيبام )١(
 1١(. /5) ديناسملا عماج «(5 )١/ ٠05 ةباصإلا 5 /؟)دسألا (؟)

 .(ه) نم ةدايزلا (*)

 .(ه) نم ةدايزلا (5)

 . (719/5) ت ١848(« /5) ريبكلا مجعملا :رظنا «ةثراح» لصألا يف (5)

 .(5907)ت )5١5( ص بيرقتلا :رظنا ءرمع باوصلاو أطخ وهو ءورمع (ه) يف (5)
 .(ه) يف سيل (0)



 ةباحصلا ةفرعم

اصنألا كلام نب سيق نب دلاخ]] ([م9١8)]
 (720ير

 يردب « يبقع « ةضايب ينب نم ان

 انث ءدمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 1

 «جرزخلا نم «راصنألا نم ««ردب» دهش نم ةيمست يف « قاحسإ نبا انث ءدعس نب ميهاربإ

 نب نالجعلا نب كلام نب سيق نب دلاخ : ةثراح دبع نب قيرز نب رماع نب ةضايب ينب نم

 . ةضايب نب رماع

 نب ميهاربإ انث «باجنم انث نامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب دمحم هانثدح 7 407

 . [هلثم ءقاحسإ نبا نع «هللا دبع نب دايز انث ءفسوي

 دع دع د

 ماشه نب صاعلا نب دلاخ [5 ]٠

 "”'يموزخملا ةريغملا نبا

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انئدح ١4

 يبأ نبا نع «راتخملا نب ىسيع انث «نمحرلا دبع نب ركب انث «دمحم نب مساقلا : يمع
 عيب نع هَ هللا لوسر لثس :لاق ؛هيبأ نع 7[ يموزخملا] دلاخ نب ةمركع نع «ىليل

 . "«اهنمث اولكأو اهوعابف موحشلا مهيلع تمرح ؛دوهيلا هللا نعل» :لاقف رمخلا

 نب ناسغ انث «تيمكلا نب نيسحلا انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثئدح -0

 ءافرع نم فيرع  دلاخ نب ةمركع نع «بابحخ نب لاله نع ءديزي نب تباث انث «عيبرلا

 اًنسو ؛ناضمر رهش ماص نم» : لاق هلي هللا لوسر يف نم عمس هنأ ؛ ي يبأ ينثدح « شيرق

 .(ه) نم تتبثأو . لصألا نم تطقس ةلماك ةمجرتلا هذه )١(
 )١/ 41١١(. ةباصإلا /١٠١7(« /؟) ةباغلا دسأ ١77(« /؟) باعيتسالا (؟)

 .(5048 )١/ ةباصإلا ١17(« /؟) ةباغلا دسأ ١6(« /7) باعيتسالا (*)

 .(ه) نم ةدايزلا (5)

 . اهنمث اولكأف موحشلا مهيلع تمرح :(ه) يف (5)



 ةباحصلا ةفرعم 466
0 

 .«ةنجلا لخد سيمخلاو ءاعبرألاو ء.لاوش نم
 دنع دنع د ٠

 8 بح | "'يراوحلا نب دلاخ[71]

 . ةبحص هل ون

 نب ليعامسإ انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -7

 نم الجر  يراوحلا نب دلاخ تيأر :لاق ؟ثراحلا وبأ :قاحسإ انث ءينامجرتلا ميهاربإ

 :لاقف «ةافولا هترضح غرف املف ؛هلهأ ىتأ لَ يبنلا باخصأ نم ةشبحلا "”[لهأ]

 .توملل ةلسغو «ةبانجلل ةلسغ : نيتلسغ ينولسغا

 يبأ نب نامثع نب دمحم انث :لاق ؟؛ نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدحو]-١

 . "”[«خيراتلا» يف ءهلثم «ميهاربإ نب ليعامسإ انث «ةبيش

 دع دع د

 ”ينهجلا يدع نب دلاخ[1]

 نمحرلا دبع وبأ انث ء,ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح -.

 الو لاؤس ريغ نم فورعم هيخأ نم هءاج نمو :لاق هلي هللا لوسر نأ ؛ ينهجلا يدع نبا

 .«هيلإ هللا هقاس قزر وه امنإف ؛ هلبقيلف سفن فارشإ

 ,"'[ةبيش يبأ نب] ركب وبأو « ''"[لبنح نب] دمحأو «ينيدملا نب يلع : هاور

 . هلثم « ”ئرقملا نع ؛ ""[نيرخآ يف] ميحدو «يربنعلا .سايعو

 .يراوح :(ه) يف )١(

 )١/ 4١4(. ةباصإلا «(97 /؟) ةباغلا دسأ 7١(« /7) باعيتسالا (؟)
 .(ه) نم ةدايز_ (9)

 .(ه) ىف طقس[ ]نيبام (4)
 .(504 /1) ةباصإلا ١١7(« /؟) ةباغلا دسأ «(14 /7) باعيتسالا (5)
 .(ه) نم ةدايز (0)

 .ئرقملاوهو .نمحرلا دبع (ه) يف (0)



 "'هازح نب ميكح نب دلاخ ]*83١[(

 .2"”[يشكلا] ملسم وبأ انث :الاق ؛ نسحلا نب بيبحو «يباطخلا قوراف انثدح - 4

 .[أ 5١9/ /١]ح يبنعقلا انث

 .ح ينيدملا

 :اولاق ؛ركب وبأ انث ءمصاع يبأ نبا انثدح ءدمحم نب هللا دبع : "”[ركيوبأ] انثدجو

 نأ ؛ ميكح نب دلاخ نع «حيجن يبأ نبا نع «رانيد نب ورمع نع « "''[ةنيبع نب] نايفس انث
 :لاقف !ةديبع ابأ تبضغأ :هل ليقف «دلاخ هاهنف ءماشلا لهأ نم الجر برض ”ةديبع ابأ

 موي اًباذع سانلا دشأ نإو :لوقتي هّللَي هللا لوسر تعمس نكلو ءهبضغأ نأ درأ مل ينإ

 .«ايندلا يف سانلل اًباذع مهدشأ ةمايقلا

 :رانيد نب ورمع نع «ةملس نب دامح هاورو *

 ورمع نب ديوس انث «بيرك وبأ انث « يمرضحلا انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح-

 رم ميكح نب دلاخ نأ ؛ ””حيجن يبأ نع «رانيد نب ورمع نع «ةملس نب دامح, نع ؛يبلكلا

 كي هلا لوسر تعمس امأ :هل لاف ؛ةيزجلا يف سانلا بذعي وهو حارخلا نب ةديبع يبأب
 («”بهذا :لاقف .«ايندلا يف ””اًباذع مهدشأ ةمايقلا موي اًياذع سائلا دشأ نإ» :لوقي

 . مهليبس لخف
 د د

 )١( /؟) باعيتسالا ١9(« ةباصإلا 97(2 /1؟) ةباغلا دسأ )١/ “15٠7(.

 )( .(ه) يف سيل[ ]نيبام

 . (ه) نم تبثأ امو .ديبع ابأ : لصألا يف ()

 ش .(ه) نم ةدايز (4)
 . (ه) نم تبثأ امو .ديبع ابأ : لصألا يف (0)
 .نبا :ريغب طوطخملا يف اذكه (3)
 . قباسلا ثيدحلا يف امك سانلل : ريغب طوطخملا يف اذكه (0)

 .(ه) نم تبثأ امو . أطخخ وهو . بها : :لصالا يف 2(



 "”يملسلا جاجحلا نب هللا ديبع نب دلاخ [814]

 نبا باهولا دبع انث ,مصاع يبأ نب ركب وبأ انث :لاق ؛دمحم نب هللا دبع انئدح 0١

 هيبأ نع «يملسلا هللا ديبع نب '''دلاخ نب ثراحلا نع .كردم نب ليقع انث «شايع نبا انث .كاحضلا

 .«مكلامعأ يف ةدايز مكلاومأ ثلث مكتافو دنع مكاطعأ هللا نإ : لاق هع هللا لوسر نأ ؛دلاخ

 دع داع

 "'يندملا ديزي نب دلاخ 1]

 ناميلس نب نوراه نب نسحلا انث :  ةءارقو ءالمإ  نايح نب دمحم وبأ انثدح 5

 دلاخ نع «ينزملا ذاعم نع «سايلإ نب دلاخ انث ءرمع نب دمحم انث «ينوكذاشلا ناميلس انث

 حورت تيب لهأ نم ام» :لاق هي هللا لوسر نأ ؛ ةبحص هل تناكو '؟”يندملا ديزي نبا

 .«اوحبصي ىتح مهمويو مهتليل مهيلع يلصت ةكئالملا تناك الإ منغلا نم '”'دلات مهيلع

 داع دع

 ©0يرومألا ديسأ نب دلاخ[]

 . ديسأ نب "”[باتع وخأ]

 ةيواعم نب زيزعلا دبع] انث ء.قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح 7577

 :لاق ؛ديسأ نب باتع نب نمحرلا دبع نب دلاخ نب ةيمأ نب دمحم نب زيزعلا دبع /”[نسبا
 )١( /؟) باعيتسالا /١79(« /؟) ةباغلا دسأ 1 ١٠١(« ةباصإلا )١/ 809(.

 .لصألاب رركم (؟)
 .ينزملا ديزي نب دلاخ :الاقو 27 )١/ ةباصإلا *١١(.« /7) ةباغلا دسأ (*)

 .ينيدملا :(ه) يف (:)

 ةباغلا دسأ يفو «ةثالث» :دعس نبا تاقبط يف دروو ةباصإلا يف امل قفاوم وهو ةيطخلا خسنلاب اذكه (5)

 . «نمدلاب»

 )١( /؟) باعيتسالا ١6(.« ةباصالا «(84 /؟) ةباغلا دسأ )١/ 5٠3١(.
 ش .(باتع اوخأ) لصألا يف (0)
 .ه يف سيل [ ]نيبام (4)



 ةباحصلا ةفرعم

 تام دقو ةكم حتف موي هليَي يبنلا مدق «همأو هيبأل ديسأ نب باتع وخأ وه '"”ديسأ نب دلاخ

 . ديسأ نب دلاخ

 نب دمحم انث «يبالغلا ايركز نب دمحم ''”نع تثدح . ديسأ نبا نع هانثدح -5

 ىيحي نع .رانيد نب ورمع نع "”[نامسلا] عيبرلا وبأ دعس نب ثعشأ انث «يمورلا رمع

 . «ىنم ىلإ حار نيح لهأ هّتَع يبنلا نأ ؛ هيبأ نع ديسأ نب دلاخ نب نمحرلا دبع نسع «ةدعج نب

 د د

 (طيعم ىبأ نب ةبقع نب دلاخ [617]

 كردأ هنإ :لاقي .ةياور هل فرعي ال «ةبقع اهبو ةقرلا لزن «ديلولا وخأ « ةملس وبأ
 .[ب ٠١9/ /1] هلع ءيبنلا

 520 ظ

 «!هازح نب دلاخ [1]
 ””[مازح نب] ميكح وخأ فيلا 5

 جرحي نمو : "”تلزنهيفو «قيرطلا يف تامف ةيح "”هتشهن «ةشبحلا ةرجاهم نم
 .ةيآلا ٠٠١[ :ءاسنلا] 4 هِلوُسَرَو هللا ىَلِ ارجاَهُم هِتْيَب نم

 يلع نب دمحمانث «يراخبلا ورمدع يبأ نب دمحم نع مانثدح] 56

 نع «ىمازحلا ةريغملا نب نمحرلا دبع نع «ىندملا ةبيش نب نمحرلا دبع *”[انث ءيراصنألا

 .أطخاوهو .ديزي :هىف )١(

 .دمحم انث :لصألا يف (؟)
 .(ه) يف تسيل[ ]نيبام ()
 )١/ 5٠١(. ةباصإلا ٠١(« 5 /؟) ةباغلا دسأ ١60(« /؟) باعيتسالا (4)
 8٠7(. /1) ةباصإلا «(97 /؟) ةباغلا دسأ ١6(« /؟) باعيتسالا (6)
 .هتسهنف :لصألا يف (1)
 . هيف تلزنف :(ه) يف (0)

 .[ 1نيبام طقسو «نمحرلا دبع هاور اذك :(ه) يف (4)



 ةباحصلا ةفرعم ظ 10: ري

 ىلإ مازح نب دلاخ رجاه :لاق ؛ ريبزلا نع هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع هللا دبع نب رذنملا

 هِجْيَب نم ْجُرْخُي نمو :هيف تلزنف ؛قيرطلا يف تامف ةيح هتشهنف «ةشبحلا ضرأ
 .ةليوط ةصق يف ؛ةيآلا 1٠٠١ :ءاسنلا] # . . . اًرِجاَهُم

 د دع د

 '"”يملسلا ٌيراصنألا بعك يبأ نب ورمع نب دلاخ [1]

 نع هاكح ؛ةياور هل فرعي ال "”[هنأ]و «ةبقعلا دهش هنأ معزو « نيرخأتملا ضعب هركذ

0 

 (9”بشان نب ليلاي دبع نب ريكبلا نب دلاخ ]٠

 دلاخو .اردب دهش .رماعو «سايإو «لقاع : وخأ «ثيل نب دعس نب '.”ةزنع نبا ه

 . شيرق ريع ىلإ اًئيع شحج نب هللا دبع عم هلق يبنلا هئعب
 .بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 65

 :  مهئافلح نم_يدع ينب نم اردب دهشو :لاق ؛ قاحسإ نبا نع .دعس نب ميهاربإ انثدح

 . ثيل نب دعس نب ةزنع نب بشان نب ليلاي دبع نب ريكبلا نب دلاخ

 '"”رمع وبأ انث ءحرف نب دمحأ انث « ””[ئرقملا] دمحأ نب ميهاربإ انثدح ١7

 يبأ نع «يبلكلا بئاسلا نب دمحم نع . "”[يّدَسلا] ناورم نب دمحم انث «يرودلا

 نب هللا دبع  نيرهشب ردب لبق ةنيدملا همدقم ُهْقلَي ىبنلا ثعب :لاق ؛؟ سابع نبا نع ءحلاص

 )١/ 83١(. ةباصإلا ١٠١6(« /؟١7) ةباغلا دسأ ١١(« /7؟) باعيتسالا )١(

 .(ه) نم ةدايز[ ]نيبام (6)

 .(507 )١/ ةباصإلا 4١(. /17) ةباغلا دسأ ١١(2 /؟) باعيتسالا (*)

 .ةوّيغ هباوص :(ه) شماه يف (4)
 1 .(ه) نم ةدايز (©)

 .(ه) نم تبثأ امو . . .ورمع وبأ : لصألا يف (7)

 .(ه) يف سيل[ ]نيبام (10)



 ةباحصلا ةفرعم

 هيلإ دهعو اًباتق هل بتكو ؛مهريمأو مهعسات هللا دبع ءرفن ةينامث نيرجاهملا نم طهر يف شجح-

 يف هللا "7لزن امو «يمرضحلا نب ورمع ةصق ركذف .ريكبلا نب دلاخ ةينامثلا دحأ ناكو ءادهع

 . ةيآلا [؟17 :ةرقبلا] © .. هيف لاَِق مارَحْا رّهّشلا نع َكَنوُلَعْسَي ط : هلوق

 ا ظ

 (”بوسنم ريغ : دلاخ يبأ نب دلاخ 717

 نب رارض انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثئدح -4

 عم دهش نم ةيمست يف ؟ ؛ عفار يبأ نب هللا ديبع نب دمحم نع ءمشاه نب يلع انث ءدرص
 .دلاخ يبَأ نب دلاخ : هلع هللا لوسر باحصأ نم "”[بلاط يب أ نب] يلع

 ع

 «يجلْدُمْلا ةَلَمْرَح نب هللا دبع نب دلاخ [87؟]

 . هتبحص يف فلتخم ن

 انث « "”[يفقثلا] قاحسإ نب دمحم انث .قاحسإ نب هللا دبع نب ميهاربإ انثدح .- 8

 . ح ديعس نب ةبيتق

 لحس انث : [الاق] ؛ ؛يَنحَفلا انث « غئاصلا يلع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثو

 . ح يملسألا ىبحي يبأ نب دمحم نبا

 . [أ ]١/ 5١١/ ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثو

 . حرماع وبأ انث .ةشبك يبأ نب ليعامسإ نب نيسح انث

 نامثع انث «ينارحلا ماشه نب ورمع انث .قاحسإ نب نيسحلا انث ,دمحأ نب ناميلس انثو

 . يندملا دمحم نب لبحس انث :الاق ؟ نمحرلا دبع نبا

 .لزنأ :(ه) يف )00

 )١/ 5٠5(. ةباصإلا ,(9 /؟)ةباغلا دسأ (؟)

 .(ه) يف سيل[ ]نيبام (7)
 . (717 /4) ديناسملا عماج :.(4 )١/ ٠8 ةباصإلا 2١ /؟) ةباغلا دسأ (*)

 .(ه) نم ةدايز )6(



 لِي هللا لوسر فقو :لاق ؛ىجلأملا ةلمرح نب هللا دبع نب دلاخ نع «هيبأ نع :اولاق

 نم لجر موقلا يفو ؟جلّدم ينب نم لبإلا مدأو ءاسنلا لئاقع يف كل له : لجر لاقف «نافّسع :ب

 .«مثأي مل ام هموق نع عفادملا مكريخ» : هلع هللا لوسر لاقف .ههجو يف كلذ فرعف «جلدم ينب

 .(هتريشع نع» : ةبيتق لاقو

 «”يرافغلا كردم نب "”ليفطلا نب دلاخ [87]

 ةزمح نب "”كلام نب ةزمح ينثدح «يعيتملا انث ,يفيرطغلا دمحأ وبأ انثدح

 نب ليفطلا نب دلاخ نع « ديز نب ريثك نع «ةزمح نب نايفس : '”[يمع] ينثدح ؛يملسألا

 ناك لاقو . ةكم نم اهب '”يتأي ؛هتنبا ىلإ اكردم هدج ثعب هلك هللا لوسر نأ ؛ يرافغلا كردم

 كوفعب ذوعأو , كطخس نم كاضرب ذوعأ ينإ مهللا» :لاق ؛عكرو دجس اذإ هَ هللا لوسر

 .«كسفن ىلع تينثأ امك تنأ ؛ كيلع ءانث غلبأ ال كنم كب ذوعأو ,كتبوقع نم

 دنع دع

 ةذوه نب دلاخ [8715]

 ©بطخي ُهْنِيَع ىبنلا ىأر

 : ")هنبا ءادعلا هنع ىور ص

 «ميهاربإ نب دمحأ انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم ان '(. .. .)انثدح "ا

 «يبأ عم تجرخ :لاق ؛دلاخ نب ءادعلا نع ورمع يبأ -ديمحلا دبع نع «ىفاعملا '”نسع

 .ليقط :(ه) يف )١(
 .(15 /5) ديناسملا عماج «(501/ )١/ ةباصإلا ١١٠١(« /؟) ةباغلا دسأ (؟)

 .(ه) نم تبثأ امو . كردم نب ةزمح : لصألا يف (*)

 .(ه) نم ةدايزلا (5)

 (ىتأف» :(ه) يف (5)
 .(517 )١/ ةباصإلا ١١(« /؟) ةباغلا دسأ ١5(« /؟) باعيتسالا (5)
 . ؟ءادعلا هنبا» :(ه) يف (19)

 . . .دمحم نع تثدح :(ه) ىفو . لصألا يف ضايب (4)
 00 هاتف :(ه) يف (9)



 ؟0ا/ ةباحصلا ةفرعم
 58 ا
 . '7[ديجملا دبع نع ءادعلا نع ؛ يرادلاو ديمحلا دبع لاق اذك] بطخي هلع يبنلا تيأرف

 «”يراصنألا ةَناَجُد ىبأ نب دلاخ 6]

 نب رارض انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح - 7

 نم ةيمست يف ؛هيبأ نع ؛ عفار يبأ نب هللا ديبع نب دمحم نع « مشاه نب يلع انث ءهدرص

 يبأ نب دلاخ : هلع هللا لوسر باحصأ نم ء[هنع هللا يضر ] بلاط يبأ نب يلع عم دهش

 ' .ةناجد

 هي دي

 (””ثيغم نب دلاخ [1]

 . ةباحصلا يف مصاع يب أ نبا هركذ ه

 : هللا دبع نب ليعامسإ انث ,مصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 7837

 نع «ثراحلا نب ورمع ينثدح «بهو نبا ينثدح «َيِفْعَجْلا ديعس وبأ ينثدح ءرشب وبأ
 ؛  ةباحصلا نم وهو  ثيغم نب دلاخ نع ؛هثدحةملس مأ ىلوم حاصن نب ةيبش نب ديعس
 موي لغ دوسأ ديري ؛ «رانلا يف هتليمخ يف اًعفلتم نامرق تيأر» : لاق هم هللا لوسر نأ

 . (ربيخلا

 نب ةبيش نع «لاله يبأ نب ديعس وهو «ةبيش نب ديعس : يباتك يف عقو اذك]
 . ؟9[حاصن

2 33 
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 :لدب .يدروابلا :اهيفف ؛(417 )١/ ةباصإلا :رظناو .(ه) نم تبثأو . لصألا نم طقس 00(
 . يرادلا

 .(405 /1) ةباصإلا «(47 /؟) ةباغلا دسأ (؟)
 . (70 /4) ديناسملا عماج (0 )١/ ةباصإلا ١٠١8(« /؟) ةباغلا دسأ ()
 .(ه) نم طقس ]نيبام قد



 بالغ نب دلاخ ]
 (1)ةبحص هل

 «ةرصبلا» نكسو اهنم لقتنا مث «هنع هللا يضر نامشع ةفالخ يف ناهبصأ يلو

 .[ب ]١/ 1٠١/

 نب صوحألا انث ,نادبع نب دمحم ركذ :لاق ؟رفعج نب دمحم نب هللا دبع انئدح - 4

 نب ذمحم ينثدح «بالغ نب دلاخ نب ورمع نب ةيواعم نب ورمع نب دلاخ نب ناسغ نب لضفملا

 هيبأ نع ءورمع نب ةيواعم هيبأ نع «ةيواعم نب ورمع هينأ نع ءورمع نب دلاخ ينثدح «ناسغ

 ناكو هرصن ديري يبأ جرخ هنع هللا يضر نافع نب نامثع "”رصح امل :لاق ؛دلاخ نب ورمع

 يف تمدقو .«فئاطلاب هلزنم ىلإ فرصناف ؟؛هلتق هب "”لصتاف ناهبصأ نم جرخف  ناهبصأ يلوتي

 نينمؤملا ريمأ نإ الأ :نولوقي ةفوكلا لهأ نم اموق تعمسف «لمجلا ةعقو '*”تفداصف يبأ لقث

 انب ضما :لاقف ءاذكو اذك :تعمس ينإ !معاي : تلقف «فنحألا تيتأف ؛ مهءاسن انيف مسقي

 . اذكو اذكب ينربخأ يخأ نبا نإ :لاقف «بلاط يبأ نب يلع ىلع انلخدف «نينمؤملا ريمأ ىلإ

 :لاق ؟بالغ نبا :لاق .دلاخ نب ورمع :لاق ؟اذه لاق نم :لاق مث ءفنحأ اي هللا ذاعم :لاقف

 عدا !هللا لوسر اي :لاقف «نتفلا ركذو هَ هللا لوسر يدي نيب هابأ تيأر ينأ دهشأ :لاق . معن

 .«نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا هفكا مهللا» :لاقف «نتفلا ينيفكي نأ هللا

 : كلذ يف ليقو

 0 دع ُهلاَتاَم 2 لم هر مح سا هع م هش مث ىيعمس ا 4م
 رسخ ِهَلاَث ام سانلا يف اهب َراَمَف دّمحأ ةوعدب ايندلا نتف ىَفَك

 ٌرْهَجْلاَو "”ٌرّسلا هرْمأ يف ُهَلمَّصَق اًعم ©[اهُبطاَبَو] اعمج اهرهاوظ

 ٌرتلا هب بطي اذه ٍلْئم يفق دمحم نع ىضتربُملا يلع هوَ
 )١/ 51١(. ةباصإلا 2١١5 /؟)ةباغلا دسأ )١(

 .(ه) نم تبثأ امو .رضح :لصألا يف (؟)
 .«لصتاو» :«لصألا» يف ()
 .لصألاب رركت (4)
 .(ه) نم تبثأو . لصألا نم طقس (0)

 .(ه) نم تبثأ امو .رسيلا لصألا يف (7)



 ةباحصلا ةفرعم

 . هنع هدالوأ هب درفتي « '"”زيزع ثيدحلا اذهو .ةأرما بالغو

 د ظ

 ”يِلَدَجلا دلاخ نب دبعم وبأ : دلاخ [878]

 .رظن هيفو «هتبحص يف فلتخم 0

 رذنملا نب ميهاربإ انث ءديز نب دمحأ انث «نمؤملا دبع نب دمحأ نع «هانثدح ١

 ينإ :لاق "'ديسأ نب ةفيذح . ةحيرس يبأ نع «دلاخ نب دبعم نع «هركذ نمع «يمازحلا

 . ماّشلاب ءارذعلا ةنيدم باب ىلع افقو نيملسم لوأل كوبأو

 دك دع

 ©: ناّنسَغلا حيطس نب دلاخ [879]

 .رظن هثيدح دانسإ يفو هّنفَع يبنلا كردأ ه

 دع دع

 ةئعيبّسلا قاحسإ وبأ هنع ىور : سايإ نب دلاخو []

 ضعب هنع هركذ اميف] ؛ثيدح هل فرعي الو . ةباحصلا ىف ةدقع نبا هركذ

 ْ . '"[نيرخأتملا

 .بيرغ :(ه) ىف )١(
 .(430 /1)ةباصإلا 2١8(« /؟9) ةباغلا دسأ (0)
 )١/ ةباصإلا : رظناو . ديسأ نب ةفيذح : باوصلاو .أطخ وهو .ديسأ يبأ نب ةفيذح : لصألا يف (*)

 )١1584(. ت )١1205( ص بيرقتلاو .("7
 .(559 )١1/ ةباصإلا «(917/ /؟) ةباغلا ذسأ (8)

 )١/ 501١(. ةباصإلا 4٠(« /؟) ةباغلا ذسأ (4)

 .(ه) نم تبثأو . لصألا نم طقس (1)



 ”هيرش وبأ :ٌيعارخلا ورمع نب دِلّيَوَخ 3]

 . تام اهبو ةنيدملا لزني ناك ءاًضيأ بعك :ليقو «ئناه : ليقف : همسا يف فلتخم ن

 ؛ريكب نب ىبحي انث «جرفلا نب حور : "'[عابنزلا وبأ] انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5١571

 .[أ/كا١ 11 . ةنيدملاب نيتسو نامث ةنسدليوخ همساو  يبعكلا حيرش وبأ يفوت :لاق

 انث «لماك نب سودبع نب دمحم انث « شيبح نب ىلع نب دمحم انثدح ]1

 . "2[نيتسو نامث ةنس تام يعازخلا حيرش وبأ :لاق ؛ريمن نب هللا دبع نب دمحم

 نع ىبنعقلا انث ,'"”[برح نب] بلاغ نب دمحم انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح ١

 :لاق هيَ هللا لوسر نأ ؛ يبعكلا حيرش يبأ نع « يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نع كلام

 لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم .هراج مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمد

 .هتليلو هموي هتزئاج هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم .تمصيل وأ اريخ

 ىتح هدنع يوني نأ هل لحي الو ,ةقدص وهف كلذ دعب ناك امف ,مايأ ةثالث ةفايضلاو

 .(هجرحي

 . هلثم «كلام نع «ناطقلا ديعس نب ىيحي هأور #*

 «ديعس نب ىيحي انث «ءددسم انث « يبرلا ميهاربإ انث «رفعج نب دمحم هانثدح "84

 . هلثم « . . . هللَي هللا لوسر لاق :لاق ؛ حيرش يبأ نع «ديعس ينثدح «كلام انث

 ديعس نب هللا دبعو . "”بئذ ىبأ نباو دعس نب ثيللاو «نالجع نب دمحم : هاور #6

 . (*![محيرش يبأ نع] «يربقملا ديعس يبأ نع «ريثك يبأ نب ىبحي هاورو *

 حيرش يبأ نع «ريبج نب عفان نع «رانيد نب ورمع نع « ةنييع نب نايفس هاورو *

 )١( /5؟) ةباغلا دسأ ء(9”7/ /؟) باعيتسالا ١897(« ةباصإلا )1/ 408(.

 .(ه) : نم طقس[ ]نيبام (؟)
 .دعس نب ثيللا ىلع بئذ يبأ نبا مدق :(ه) يف ()
 . (ه) يف سيل )2



 9 كد ةباحصلا ةفرعم

 . يعازخلا

 انث :الاق ؛يدامرلاو يبنعقلا انث ,ملسم وبأ انث :الاق ؛قورافو بيبح هانثدح-

 هلع هللا لوسر نأ ؛ يعازخلا حيرش يبأ نع «ريبج نب عفان نع «رانيد نب ورمع نع « نايفس
 ّ .هلثم .. :لاق

 . هلثم «عفان نع ءورمع نع «قاحسإ نب ايركز هاورو *

00 

 ©يراصنألا ورمع نب دلّيَوُخ [8؟]
 نب رارض انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح 0١

 نم ةيمست يف «هيبأ نع «عفار يبأ نب هللا ديبع نب دمحم نع «مشاه نب يلع انث ءدرص

 ورمع نب دليوخ : هلع هللا وسر باحصأ نم « هنعهللا يضر يلع عم دهش
 . ةملس ينب نم يردب «يراصنألا

 دع دع د

 "”يرْمّضلا دليوخ "]

 . ردب ريغ يف نايفس ابأ ىأرو ٠ ُهللَ يبنلا كردأ هنأ معزو « نيرخأتملا ضعب هركذ ه

 نب نامثع نع «تباث يبأ نب زيزعلا دبع نع « يمازخلا رذنملا نب ميهاربإ نع « هاور] *
 . ””[اذهب «دليوخ نع «هيبأ نع «يرمّضلا ديعس

 دع دع د

0 

 .(508 )١/ ةباصإلا ( /؟) ةباغلا دسأ )1(

 .(508 )١/ ةباصإلا ١0١(« /7)ةباغلا دسأ (؟)

 .(ه) نم طقس (')



 ©”يراصنألا دالَخ نب بئاّنملا نب دالخ [84]

 . جرزخلا نب ثراحلب نم 0

 . بطنح نب هللا دبع نب بلطملاو «راسي نب ءاطعو «بئاسلا : هنع ىور

 نب ميهاربإ انث ءنايفس نب نسحلا انث «'"”نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح - 5

 [ب /عط١١ ]1١/ «بعك نب دمحم ىنربخأ «ديز نب ةماسأ انث «نوع نب رفعج انث « بوّقعي

 .مكدحأ عرز نم بيصي ءيش نم ام» : هيي هللا لوسر لاق :لاق ؛بئاسلا نب دالخ ينربخأ

 .«رجأ هل ناك الإ عبس الو ريط نم هرمث وأ

 «بئاسلا نب دالخ نغ «بطنح نب هللا دبع نب بلطملا نع ؛ةماسأ نع «عيكو هاور

 . هلثم « ُهَللَع ىبنلا نع

 نب دمحم انث «ىبايرفلا رفعج انث :الاق ؛رفعج نب دلخمو ءنوراه نب ىلع انثدح <87

 نع ءراسي نب ءاطع نع « ميرم يبأ نب ملسم نع «ديعس نب ىيحي انث «ديز نب دامح انث «ديبع

 ةنيدملا لهأ فاخأ نم» :لاق ُهْنِلَ# ىبنلا نأ ؛ةبحض هيبألو هل تناكو  دالخ نب بئاسلا نب دالخ

 . «لدع الو فرص هنم لبقي ال ؛نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعو هللا هفاخأ

 .بئاسلا نب دالخ :وأ «دالخ نب بئاسلا :"”لاقف ؛ديز نب دامح نع «مراغ هاور *

 نب] بئاسلا نع «ءاطع نع ملسم نع «ديعس نب ىيحي نع «ةملس نب دامح هاورو #

 .كشي ملو «''””[دالخ

 . دالخ نب بئاسلا نع «ءاطع نع .ردكتملا نب ركب ىبأ نع «ديعس نب ىيحي هأورو

 بئاسلا نع 7[ راسي نب] ءاطع نع ءردكتملا نب ركب يبأ نع .داهلا نب ديزي هاورو #

 .دالخ نبا

 )١( /؟) ةباغلا دسأ «(76 /؟) باعيتسالا ١57(« ةياصإلا )١/ 505(.

  (00.نادمح نب ورمع وبأ :(ه) يف

 .«لاقو» :(ه) يف قرف

 .(ه) يف تسيل (4)



 ةباحصلا ةفرعم

 انث «يديمحلا انث «ورمع نب فلخ انث «شيبح نب ''7[ ىلع نب] دمحم هانثدح

 نع ءردكتملا نب ركب يبأ نع ءداهلا نب '"”[هللا دبع نب] ديزي نع «مزاح يبأ نب زيزعلا دبع

 . هِيَ يبنلا نع «دالخ نب بئاسلا نع ءءاطع

 هس اس

 . هلثم داهلا نبا نع «يدرواَردلا هاور "' [دق]و

 . هلثم «بئاسلا نع ,9[راسي نب] ءاطع نع «ةعصعص يبأ نبا نع .ةفيصخ نب ديزي هاورو

 5 . : فيلا 'آ
 .ةرمض وبأو ءرفعج نب ليعامسإ ''”هاورو

 دجاج د

 '”سيقلا ْئِرْما نب دْيَوُس نب دالخ [86]

 .اردب دهش «ثراحلب نم د

 انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث , ””[يباطخلا] قوراف انثئدح .06

 نم اردب دهش نم ةيمست يف «باهش نبا نع ءةبقع نب ىسوم '"[انث] .حيلف نب دمحم

 . سيقلا ئرما نب ديوس نب دالخ : جرزخلا نب ثراحلا ينب نم ؛جرزخلا نم «راصنألا

 «مصاع يبأ خ نب "[ورمع نب دمحأ]]انث هدمحم نبوللا دبع : "اةركبوب أ] انثدح .-5
 نب دمحم انث «عصضاو نب ىبحي ٌدوبأ] انث : : : "[لاق] ؛ديمح نب بوقعي ا . ليم

 :لاقف ”"[ يبنلا ىلإ مالسلا هيلع ليربج ءاج : لاق ؛ ؛هللا ءاش هاهي ءديوس

 .اجاجث اجاجع نك ؛لمحماي

 هع دع د ظ

 .لصالاب رركت )١(
 .(ه) نم طقس (؟)
 .هنع هاور :(ه) يف (9)

 .(504 )١/ ةباصإلا ١47 /1؟) ةباغلا دسأ 2(" 5 /؟) باعيتلمالا (:)

 . (ه) نم ةدايزلا )0(

 .«نع» :(ه) يف (1)

 .(ةليمث) وبأ : لصألا يف (0)



 ©"”يراصنألا نمحرلا دبع وبأ : دالخ [("6]

 ١417 - نابأ نب زيزعلا دبع انث .ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث « دالخ نب ركب وبأ انثدح «

 هلع هللا لوسر نأ ؛هيبأ نع دالخ نب نمحرلا دبع نع « عيمج نب هللا دبع نب ديلولا نع
 .نذؤم اهل ناكو « اهراد لهأ ُمْوَت نأ ةقرو مأل نذأ

 دالخ نب نمحرلا دبعو « '”[هتدج] نع «عيمج نب ديلولا نع «عيكو هاور #

 .٠ ©”ةقرو مأ نع ,يراصنألا

 .[أ 7١7/ /١]ديلولا نع ؛مهلك ؛ميعنوبأو ءيِبْيَرْخلاَو «“'”ليضف نبا هاورو *

 دإج ذآ د

 كلام نب عفار نب دآلخ [877]

 «”يراصنألا نالجعلا نبا

 .دلاخ :ليقو ةعافر هوخأ هنع ىور «ىيحي ابأ : ىنكي ءاردب دهش «ةعافر وخأ «يقرزلا مث

 انث ءبويأ نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح .--4

 . عفار نب ةعافر وخأ «نالجعلا نب كلام نب ''"”عفار نب دالخ : قيرز نب رماع نب ورمع نب نالجع

 نب دمحأ انث :لاق ؛ قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ انث « "”(. . . .) انثئدح-8

 ىيحي نب ةعافر نع «نارمع نب زيزعلا دبع نع «يرهزلا دمحم نب بوقعي انث .روصنم

 .(171 /5) ديناسملا عماج ؛.(504 )١/ ةباصإلا ©« ٠ /؟) ةباغلا دسأ )١(

 .(هثدح) : لصألا يف )١(
 .ةقرو مأو دالخ نب نمحرلا دبعو :(ه) يف فرق

 .«ليضفلا نبا» :ه يف (4)
 .(447 )١/ ةباصإلا ١41١(« /؟) ةباغلا دسأ «(" 14 /؟) باعيتسالا (6)

 .تبثأ ام باوصلاو .« مفان» :(ه) يف (7)

 راصتتخاب .«. . .روصنم نب دمحأ انث رازبلا ركب يبأ نع تئّدَحو» :(ه) يفو . لصألاب ضايب (0)
 . دمحأ نب ناميلس دانسإ ميدقت عم دنسلا



 نانس نب دمحأ انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثو

 نب ةعافر انث «نارمع نب زيزعلا دبع انث «يرهزلا دمحم نب بوقعي انث ,"”[يطساولا]

 . هيبأ نع «عفار نب ةعافر نب ذاعم نع '"7[يراصنألا] ىيحي

 عضومب انك اذإ ىتح .ءفجنعأ انل ريعب ىلع ردب ىلإ دالخ يخأو انأ تجرخ :لاق
 ةنيدملا انيتأ نعل ؛انيلع كل مهللا : '”تلقف « انريعب انب كرب ءاحورلا فلخ يذلا ديربلا

 كرب هنأ ؛هانربخأف ؟«امكل ام» :لاقف هلع هللا لوسر انب رم ذإ كلذك نحن انيبف نرَحْنتَل

 «ريعبلا مف هل انحتفف انرمأ مث ,هئوضو يف قزب مث . ًأضوتف هيَ هللا لوسر لزنف ءانيلع

 ىلع مث «هقنع ىلع مث «ركبلا سأر ىلع بص مث «هئوضو نم ركبلا فوج يف بصف
 اًمفار لمحا مهللا» :لاق مث ؛هبنذ ىلع مث ؛هزجع ىلع مث «همانس ىلع مث ؛هكراح
 سأر ىلع هني هلي يبنلا انكردأف انلحتراف «لحترن انمقو هلي هللا لوسر ىضمف «اًدالسخو

 «ردب انيتأ ىتح انيضمف .كحض هلي هللا لوسر انآر املف «بكرلا لوأ انركبو ؛فصنملا

 .همحلب انقدصتو «هانرحنف فلل دمحلا : انلقف ؛انيلع كرب ردب. يداو نم اًبيرق انك اذإ ىتح

 .رصتخم يمرضحلا ظفلو « «”ةرآربْلل قايسلا

 020 ظ

 ©0يراصنألا دالخ []

 : سامش نب سيق نب تباث ثيدح يف ركذ هل .«ةظيرق» موي دهشتسا 0

 انث  غئاصلا ركاش نب دمحم نب رفعج انث «دمحم نب رفعج نب دمحم انثدح] ©”

 .(ه) نم ةدايز )١(

 .(ه) يف سيل ()

 . لصألاب رركت ةيفإ

 .لاقف : (ه) يف (4)
 .روصنم نب دمحأل قايسلا :(ه) يف (0)
 ١5٠(. /؟)دسألا .(75 /؟) باعيتسالا .(505 )١/ ةباصإلا (5)



 نب سيق نب تباث نب سيق نب ريخلا دبع ''"[نع «ةلاضف نب جرفلا انث «ناميلس نب ديعس
 :هل لاقي ««ةظيرق» موي راصنألا نم باش دهشتسا :لاق ؛هدج نع ءهيبأ نع .سامش

 نأل» :لاق !؟ هللا لوسر ايمل :اولاق .«نيديهش رجأ هل نإ امأ» : هلع يبنلا لاقف ؛دالخ

 1 .(هولتق باتكلا لهأ

 ؛ "”هءامإلا نب رفعج نب دمحم انث «ةبتع نب نسحلا نب دمحأ نع ةهانئثثدح 20١

 انث ءرواسم نب مساقلا نب دمحأ انث «رداونلا يف "'[دمحأ نب] ناميلس هانثدحو

 لتق دقو (؟[نيَقنَت] :اهل ليقف «ةبقنتم تءاجف همأ تيعدو :دازو «هب «ناميلس نب ديعس

 .[ب 7١7/ /1] .يئايح اَرْرأ الف ؛مويلا ادالخ تئزر نئل :تلاقف ء!؟دالخ

 د 1

 )١( سيق نب ريخلا دبع هنع هاور : اهيفو .(ه) نم طقس .

 مامإلا رفعج نب دمحم :(ه) يف (؟) .

 ْ .(ه) نم طقس (9)

 .(ه) يف طشك (:4)



 ©” ةجراخ همسا نم باب ]

 '"”يودعلا ةَفاذح نب ةَجراَخ [89]

 نب يدع نب جيوع نب ديبع نب فوع نب هللا دبع نب مناغ نب ةفاذح نب ةجراخ وهو ت

 هيلع عباتي ملو «ةفاذح نب هللا دبع وخأ :يمهسلا ةفاذح نب ةجراخ : مصاع يبأ نبا لاقو

 ءدمحم نب سنوي انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدالمخ نب ركب وبأ انثدح-5

 .ح مساقلا نب مشاه :رضنلا وبأو « ””ينيحّلّيَسلا قاحسإ نب ىبحيو

 . ح '*”[راكب نب ركب انث] هللا دبع نب ليعامسإ انث :لاق ؛ رفعج نب هللا دبع انثو

 . ح ''”[راكب نب ركب انث] «نادعس نب ميهاربإ انث «قاحسإ نب دمحم انثو

 .ح يلع نب مصاع انث « صفح نب رمع انث « نسحلا نب بيبح انئدحو

 ديلولاوب أانث .نايح نب دمحم نبدمحمانث « ءملسم نب يلع نب دمحم انثو

 .حيسلابطلا

 . ح"”[ديعس نب] ةبيتق انث «يباّيرفلا ””[رفعج] انث «رفعج نب دلخم انثو

 . ح حلاص نب هللا دبع انث « بيعش نب بلطم انث .دمحأ نب ناميلس ائثو

 .(ه) نم ةدايز )١(
 . 099 )١/ ةباصإلا ملا“ /5) ةباغلا دسأ «5(2 /؟) باعيتسالا (؟)
 :(14949) ت (0817) ص بيرقتلا يف امك تبثأ امو .نيسلا حتفب . ينيحلّيَّسلا :(ه) يف طبض (

 مث ةنكاس «ةيناتحت مث ةلمهملا رسكو «ماللا حتفو . ةنكاس ملأ ريست دقو ةلامُم ةلمهمب «ينيحّليسلا

 .قودص .ركبوبأوأ ءايركزوبأ . نون
 . (راكب نب ركب انن :الاق» نيذه نيدانسإلا عمج : (ه) يف قفز

 .(ه) نم ةدايز (4)

 .(ه) يف تسيل ()



 . حريكب نب ىيحي انث «ناحلم نب ميهاربإ نب دمحأ انث « دالخ نب ركب وبأ انثو

 انث :اولاق مكحلا دبع نب هللا دبع انث «يسيطارقلا ديزي وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انو

 يبأ نب هللا دبع نع «يفوّزلا دشار نب هللا دبع نع «بيبح يبأ نب ديزي نع دعس نب ثيللا

 مكدمأ دق هللا نإ» : للي هللا لوسر انل لاق :لاق هنأ ؛ةفاذح نب ةجراخ نع «يفوزلا ةرم
 نأ ىلإ ءاشعلا ةالص نيب اميف مكل هللا هلعج ,معنلا رمح نم مكل ريخ يه ةالصب
 .«رجفلا "”علطي

 . هلثم « ديزي نع .ةعيهل نبا هاور #

 ورمع نب دمحأ انث «يرمعملا ''”[يلع نب نسحلا] انث « دالخ نب ركب وبأ انثدح 977 ١

 نع « بيبح يبأ نب ديزي نع ؛ثيللاو «ةعيهل نبا ينربخأ «بهو نبا انث «حرسلا نبا
 « . . . هلله هللا لوسر تعمس :"”[لاق] "”[يودعلا] ةفاذح نب ةجراخ نع ءةرم يبأ نب هللا دبع
 .هوحن ركذف

 :ديزي نع «قاحسإ نب دمحم هاورو #*

 نب ديزي انث «'"”[راطعلا] رفعج نب سيردإ انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح - 5
 . ح قاحسإ نب دمحم أبنأ «نوراه

 انث ءيضاقلا ليعامسإ انث «"”[يراهبربلا رثوك نب] نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثو
 يبأ نب ديزي نع «قاحسإ نب دمحم نع ءءاجر نب '””ىجرم انث «يضوحلا رمع نب صفح
 نب ةجراخخ نع «يفوزلا ةرم يبأ نب هللا دبع نع «يفوزلا دشار نب هللا دبع نع «بيبح
 ةليللا هللا مكدمأ دقل » :لاقف ؟حبصلا ةالص هلي هللا لوسر انيلع جرخ :لاق ؛ةفاذح
 .«رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص نيب اميف ءرتولا :معنلا رمح نم مكل ريخ يه ةالصب

 .(ه) نم تبثأ امو . «علطت» : لصألا يف )01(
 .(ه) نم ةدايز (؟)

 .(ه) يف تسيل ةرهز

 بيرقتلا :رظنا . مهو امبر قودص «يرصبلا ءاجر وبأ ءيركشيلا ءاجر نبا «ميجلا ديدشتب .اذك ()
 .(5060) ت(0؟5) ص



 نب دئرم نع «بيبح يبأ نب , ديزي ''”[نع] : هثيدح يف ىجرم لاقو . ناميلس ظفل

 . ةجراخ نع « هللا دبع

 تن اي عل

 ©” رّيَهُز يبأ نب ديز نب ةجراخ [84]

 . جرزخلا نب ثراحلب وخأ 0

 بابش انث .يرتستلا ايركز نب ىسوم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -06

 نب ثراحلب يخأ «فاسأ نب بيبخ ىلع ركب وبأ لزن : لاق ؛ميلس نب ركب انث .يرفصعلا
 نب ثراحلب يخأ ءريهز يبأ نب ديز نب ةجراخ ىلع لزن لب :لاقيو . حنسلاب ؛جرزخلا
 . جرزخلا

 نب دمحأ انث ؛””[يزورملا] ىيحي نب دمحم انث ,نسحلا نب بيبح انثدح -75

  قيدصلا ركب وبأ لزن :لاق ؟قاحسإ نب دمحم انث ءدعس نب ميهاربإ انث «بويأ نب دمحم

 ناك :لئاق لوقيو . جرزخلا نب ثراحلا ينب يخأ .فاسأ نب بيبخ ىلع هنع هللا يضر

 هللا لوسر ىخآ املف « جرزخلا نب ثراحلا ينب يخأ ءريهز يبأ نب ديز نب ةجراخ ىلع هلزنم
 :لاق ؛راصنألاو نيرجاهملا نيب هع[ /1/11

 ثراحلا ينب وخأ ريهز يبأ نب "ديز نب ةجراخو ,قيدصلا ةفاحق يبأ نب ركب وبأو»
 .«ناوخأ  جرزنملا نبا

 2م" 205 6 داو دام هو

 .لصألاب سيلا ]نيبام )١(

 5٠9(. /1) ةباصإلا ,(86 /؟) ةباغلا دسأ «(7 /؟) باعيتسالا (؟)

 .(ه) يف سيل ()
 .«ديزي» لصألا يف (4)



 "”يجّرزخلا ديز نب ةجراخ [841]

 فلتخم «(''توملا دعب هناسل ىلع ملكت يذلا وهو «نامثع مايأ يف يفوت ءاآردب دهش

 . ركب يبأ بحاص ءمدقتملا "'هارأو .ديز نب ةجراخ : ليقو .ةجراخ نب ديز : ليقف ؛ هيف

 دمحم انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح 07

 (؛![راصنألا نم] اًردب دهش نم ةيمست يف ءباهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا

 . سيقلا ئرما نب ريهز يبأ نب ديز نب ةجراخ : جرزخلا نب ثراحلا ينب نم

 .بويأ نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح ١6

 نم «راصنألا نم ءاردب دهش نم ةيمست يف «قاحسإ نب دمحم انث «دعس نب ميهاربإ انث

 ئرما نب كلام نب ريهز يبأ نب ديز نب ةجرامخ : جرزخلا نب ثراحلب نم مث ءجرزخلا

 .سيقلا

 ديلولا انث «رامع نب ماشه انث «ىلعملا نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -8

 . ح ملسم نبا
 نب ديلولا نب سابعلا انث «ناميلس نب ةمثيخ انث «ينامثعلا دمحم نب نامثع انثدحو

 نب ريمع تعمس :'7[لاق] ؛رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع انث :الاق ؛ يبأ ينثدح «ديزم

 .ديز نب ةجراخ : هل لاقي انم لجر تام :لاق ؛هثدح ريشب نب نامعنلا نأ ؛ثدحي ئناه

 :لاقف ؛كرحتي هب انأ اذإف تفرصناف هأضوض تعمس ذإ ؛يلصأ تمقو «بوثب هانيجسف

 هللا رمأ يف يوقلا ءهمسج يف يوقلا «نينمؤملا ريمأ رمع :هللا دبع مهطسوأو موقلا دلجأ

 تيقبو ناتليل تلخ «ةريثك بونذ نع وفعي يذلا .ففعتملا فيفعلا «نينمؤملا ريمأ نامثع

 هلاوعمساو «مكمامإ ىلع اولبقأ سانلا اهيأي : مهل ماظن الف سانلا فلتخاو «عبرأ

 مث .هابأ : ينعي ؟ةجراخ نب ديز لعفام : لاق مث .ةحاور نباو «هللا لوسر اذه ءاوعيطأو

 5٠0١(. /1) ةباصإلا مم /؟) ةباغلا دسأ )١(

 . «هناسل ىلع توملا دعب» :(ه) يف (؟)

 .هارنو :(ه) يف فرفز

 .(ه) نم ةدايز (غ)



 .توصلا تفخ مث .املظ «سيرأ رئب» تذعأ :لاق

 تاياورلا رثكأو .ديز نب ةجراخ مساب «نامعنلا نع ءريمع نع «رباج نبا هب درفت
1 

 . ةجراخ نب ديز ىلع تدرو

 :نب ديز انم ')[لاق ؛ريشب نب نامعنلا نع «ىبعشلا نع ءدنه ىبأ نب دواد هاور] *

 .يراصنألا ةجراخ

 د «- عفان نب ديزي :وأ- عفان نب ديز نع «دنه يبأ نب دواد نع «ةمقلع نب ةملسم هاورو

 . ةجراخ نب ديز امنيب :لاق ؟""”[ريشب نب] نامعنلا نع «ملاس نب بيبح نع

 امل : لاق ؛نامعنلا نع «ملاس نب بيبح نع .رجاهم نب ميهأربإ نع «كيرش هاورو *

 .ةجراخ نب ديز يفوت

 نب نامعنلا هبتك « "”[ملاس نب] بيبح دنع اًباتك تأرق : ريمع نب كلملا دبع لاقو

 . ةجراخ نب.ديز :لاقفا ؛ريشب

 نب ديز نأ ؟بيسملا نب ديعس نع «ديعس نب ىيحي نع :لالب نب ناميلس لاقو]

 هوجسف « نافع نب نامثع نمز يف يفوت [ب 7١/ /1] ؛"”[جرزنلا ينب نم «ةجراخ

 .هركذف ؛ "'”[بوثب]

 ملو ءراصنألا نم ًالجر نأ ؛بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا نع ؛يديبزلا هاورو +»

 مهءاج ريشب نب نامعنلا نب ديلولا نأ ؛دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع :ريهز لاقو .همسي

 يف عجو هذخأ هنأ ةجراخ نب ديز رمأ نم نأ ركذو «ريشب نب نامعنلا اهيف بتك «ةفيحصب

 . ””[هوحن] ركذف | ءهقلح

 نامعنلا نع ملاس نب بيبح نع عفان نب ديزي وأ - عفان نب ديز نع دنه يبأ نب دواد هاور» :(ه) يف )١(
 .2(... :لاق



 تام امل :لاق ,20[كلام نب] سنأ نع «هيبأ نع : ةنوميم يبأ نب ءاطع نب حور لاقو

 . ةجراخ نب ديز

 ع

 (”ورمع نب ةجراخ [41]

 ظ . بشوح نب رهش هنع ىور ا[

 انث ءيمرضحلاا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحأ نب دمحم نب دمحم انثدح 0

 ناكو  ورمع نب ةجراخ ينثدح «بشوح نب رهش نع «مارهب نب ديمحلا دبع انث ؛ةرابج
  ءابضعلا ىلع هلحر يتبعش نيب هلي يبنلا امنيب :لاق ؛ةيلهاجلا يف نايفس يبأل اًميلح

 .«يتيب لهأل "”[الو] ,يل لحت ال ةقدصلا نإ ؛ سانلا اهيأ اي» :لاقف  رتجتل اهنإو

 :لاقف ؛نيرخأتملا ضعب هيف ''”أطخأو . رهش نع «ديمحلا دبع نع «يبايرفلا هاور

 . ”[رفعج نباب سيلو] . مارهب نبا وهو «رفعج نب ديمحلا دبع نع « يبايرفلا

 دم د6 د

 2")يرذعلا ءزج نبا : ليقو .يزج نب ةجراخ [ *]

 :ريفن نب ريبجو «يشرجلا ةعيبر هنع ىور

 انث «ميكح نب ''”[دمحم نب] قاحسإ انث «نايح نب دمحم وبأ هانثدح ١

 .(ه) نم طقس )١(
 )١/ 40١(. ةباصإلا «(810/ /؟) ةباغلا دسأ (؟)

 . لصألا نم طقس (6)
 .مهوو :(ه) يف (4)
 . (ه) نم تبثأو . لصألا نم طقس (0)

 )١( ةباصإلا «(87 /؟) ةباغلا دسأ «(5 /7؟) باعيتسالا )١/ 89"( ,



 ةعيبر نع «نانس نب ديعس :يدهملا وبأ انث ءيظاحولا حلاص نب ىيحي انث «متاح وبأ

 !هللا لوسر اي :لوقي كوبتب ًالجر تعمس :لاق ؛ يرذعلا يزج نب ةجراخ ينثدح « يشرحلا

 رشكأ "'[ دحاولا] مويلا يف ةوقلا نم مهنم لجرلا ىطعي» :لاق ؟ةنجلا لهأ '”[عضابيأ]

 .(مكنم نيعبس نم
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 ””تلصلا نب ةجراخ[ 1] ظ

 دنع هثيدح . هري ملو هلع يبنلا كردأ هنأ نيرخأتملا ضعب معز . نييفوكلا يف ف هدادع

 . ىبعشلا
7 

 ال

 انث ل «كردم نب دامح انث ءردب نب دمحم انثدح 50

 :لاق همع نأ ؛تلصلا نب ةجراخ نع « يبعشلا نع «ءايركز نع « ىجرم نب ءاجر

 ! ىبارعأ اي: :لاقف «ديدحلاب قثوم ىبارعأب تررم تعجر املف هدي ىلع تملسأف هني يبنلا

  هللَع هللا لوسر : نونعي  ''”ريخب ءاج دق مكبحاص نإف ؛ ؟انبحاص هب.يوادت ءيش كعم

 نم ةئام يل اوعمجف ءأربف  ةيشعو ةودغ موي لك «باتكلا مأب مايأ ةثالث هتيقرفا : لاق]

 ؛ هللا مساب اهلك» :لاقف ءهتربخأف هتيتأف ؛ هيَ يبنلا يتآ ىتح اهديرأ ال : تلقف '*””[ةاشلا

 .(«قح ةيقرب تلكأ دقل ,لطاب ةيقرب لكأ نم يرمعلف

 ؛ سانلاو «ديبع نب ىلعيو .رهسم نب يلعو «نوراه نب ديزيو ؛كرابما نبا ءاورا#

 )١( لصألاب ضايبا ]نيبام .

 .(ه) نم طقس قفز

 .(508 )١/ ةباصإلا ,(85 /؟) ةباغلا دسأ «(0 /؟) باعيتسالا (9)

 .(ه) نم تبثأ امو . ربخب : : لصألا يف 0

 .(ه) نم تبثأو . لصألا نم طقس (0)



 00010 نب ةجراخ [846]

 ةجراخ :لاقف ؛كيرش ثيدح هل جرخأو «مهو هنأ مكحو «نيرخأتملا ضعب هركذ ص

 . "”ةثراح نب ةلبج : وه امنإو . ةلبج نبا

 نب ديعس انث «ىناولحلا ىيحي نب دمحأ انث « شيبح نب ىلع نب دمحم انثدح 60

 نب ةلبج نع «لفون نب ةورف نع «قاحسإ ىبأ نع [أ 7١5/ /1] «كيرش انث « '”ناميلس

 لق» :ًارقاف تمن اذإ» :لاقف . ينعفني اًئيش ينملع :تلقف ؛ هَ يبنلا تلأس ؛ةثراح

 .«كرشلا نم ةءارب اهنإف ؛ 4 ...َنوُرِفاَكْلا اَهيَأَي

 ىلع فلتخاو . ةلبج نب ةجراخ :لاقو ؛كيرش نع «ديلولا نب رشب ىور :لاقف «هركذ]

 ضعب ركذو] ”7[فيحصتو مهو ةجراخو .ةثراح نب ةلبج : حيحصلاو هيف قاحسإ يبأ

 «يدراطعلا ثيدح نم .«ةعمجلا موي مايألا ديسو» :رذنملا دبع نب '"ةبابل يبأ ثيدح نيرخأتملا

 :وه اغإف ؛ فيحصت وه امنإو «رذنملا دبع نب ةجراخ :لاقف ؛تباث نب ورمع نع « ليضف نبا نع

 هلقي ملف ةجراخ : امأف «ةعافرو «ريشب :يف همسا يف فلتخا امنإو رذنملل دبع نب ةعافر
 , 9[دحأ

 دنع دنع دع

 «يراصنألا نامعنلا نب رّيَبْج نب تاوخ[84]

 ريبج نب هللا دبع وخأ هنإ :ليقو .هللا دبع ابأ :ليقو . حلاص ابأ : ىنكي «همهس يردب

 )١( ةباصإلا ,(87 /؟) ةباغلا دسأ 2( /؟) باعيتسالا )1١/ 550(.

 . ةجراخن نب ةلبج : ميعن يبأ نع ًالقن (81 /؟) ةباغلا دسأ يف تدرو (؟)
 .(ه) نم تبثأ امو . ةيراج : لصألا يف ()

 . ةملس نب ديعس :(ه) يف (:4)

 .(ه) ىف تسيل (4)
 .ةمامأ يبأ :لصألا يف ()
 اهتبثأ دقو .(847) ةمدقتملا يرج نب ةجراخ :ةمجرت يف ركذ امنإو .(ه) يف انه ركذي مل [ ]نيب ام (0

 . لصألا يف امك عضوملا اذه يف
 .(401/ )١/ ةباصإلا ١5/8(« /؟) ةباغلا دسأ «(584) باعيتسالا (8)
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 هلو «نيعبرأ ةنس «ةنيدملاب» ىفوت .هدحو ةيرس هع يبنلا هثعب ''[دحأ موي ةامرلا ىلع رمؤملا]

 .ديعس نب رسبو «يليدلا ورمع ''”[نب ةعيبرو] ء حلاص هنبا دنع هثيدح «ةنس نوعبسو عبرأ

 كلملا دبع انث « ميحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 ريبج نب تاوخ :لاق ؛قاحسإ نب دمحم نع ءهللا دبع نب دايز انث «يسودسلا ماشه نبا

 .فوع نب ورمع نب ةبلعث نب  سيقلا ؤرما : كربلا مساو كربلا نب ةيمأ نب نامعنلا نبا

 برض

60 

 .هرجأو همهسب 'ردبا موي هِي هللا لوسر هل

 نب]دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 6
 ا

 نم ««اردب» دهش نم ةيمست ىف ؛قاحسإ نب دمحم انث «دعس نب ميهاردإ انث ,"0[بويأ

 .همهسب هلع يبنلا هل برض «نامعنلا نب ريبج نب تاوخ :فوع نب ورمع نب ةبلعت ينب

1 
 دمحم انث « لماك نب سودبع نب دمحم انث « شيبح نب ىلع نب دمحم انثدح 0

 « ىفقثلا قاحسإ نب دمحم انث «نيسحلا نب "”[دمحم نب] دمحأ انثدح 09 7

 ةيمأ نب نامعنلا نب ريبج نب تاوخ :لاق ؛رذنملا نب ميهاربإ انث «ينيدملا سنوي وبأ ينثدح

 ةنس («ةنيدملا» ب تام «كلام نب فوع نب ورمع نب ةبلعث نب سيقلا ئرما نب كربلا نبا

 . متكلاو ءانحلاب بضخي ناكو ءحلاص ابأ :ىنكيو «نيعبسو عبرأ نبا وهو 4 نيعبرأ

 يفوت :لاق ؛ ريكب نب ىيحي انث ء عابنزلا وبأ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح

 .نوعبسو عبرأ :هنسو « نيعبرأ ةئس ريبج نبا

 ىسوم انث «ىيحي وبأ انث ءجارسلا سابعلا وبأ انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح

 نب تاوخل لاق هلع يبنلا نأ ؛ملسأ نب ديز ينثدح «مزاح نب ريرج انث «ليعامسإ نبا

 . هللا دبع ابأ ايد : ريبجح

 ؛ءالعلا نب رابجلا دبع انث ءجارسلا سابعلا وبأ انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح ١

 «ةظيرق» ينب ىلإ ريبج نب تاوخ ثعب هلي يبنلا نأ ؛ةمركع نع «ورمع نع «نابفس انث

 . (ه) نم تبثأو . لصألا نم طقس )١(
 . فورح لا ضعب يف (ه) يف طشك ()

 .(ه) يف تسيل (6)



 . حانج :هل لاقي سرف ىلع

 :[ب /؟4١ /1١دنسأ امو«

 ليعامسإ انث « غئاصلا دمحم نب رفعج انث ,دمحم نب رفعج نب دمحم انثلح ١

 حلاص نع . .ماوعلا نب ريبزلا ىلوم -نامور نب ديزي نع «سيوأ وبأ انث «قارولا نابأ نبا
 «فونلا ةالص «عاقرلا تاذ» ةوزغ يف هي هللا لوسر انب ىلص :لاق ؛هيبأ نع ؛تاوخ نبا
 اوفرصنا مث ءىرخألا مهسفنأل اولص ىتح تبث مث ؛ةعكر نيقيرفلا ىدحإب ىلصف ءاعيمج انربكف

 اوماقف «سلج مث] ةيناثلا ةعكرلا مهب ىلصف ودعلا وحن اوناك نيذلا ءاجو ءاوملسي ملو ءودعلا وحن

 .اعيمج مهب ملسف ودعلا وحن نيذلا سلجو ءاوسلج مث « ''"[ةيناثلا ةعكرلا اولصف

 نب حلاص نع « ”[نامور نبآ ديزي نع ؛ ,كلام نع «يعازوألا "'[هب] ثدح

 نب مساقلا هاور و + "”[هركذف] .٠ . هلع يبنلا عم ىلص نم ينث ثدح : "'لاق ؛تاوخ

 ءديعس نب ىيحيو «رمع نب هللا ديبع : مساقلا نع هاور ؛تاوخ نب حلاص نع ءدمحم

 هللا ديبع هيخأ نع «يرمعلا هاورف ؛ ©"”[هيف] مهنيب فالتخا ىلع ؛ مساقلا نب نمحرلا دبعو

 . ادوجم «هيبأ نع .تاوخ نب حلاص نع « مساقلا نع

 . لجر نع «2"'”[تاوخ نب] حلاص نع .مساقلا نع «هللا ديب نع ءرمتعملا هاورو *

 .اًفوقوم «تاوخ نب حلاص نع .مساقلا نع «هللا ديبع نع « ناميلس نب ةدبع هاورو

 «ديعس نب ىيحي هاورو .'”عوفرمو ءافوقوم «هيبأ نع ء«مساقلا نب نمحرلا دبع هاورو

 . ةمثح يبأ نب لهس نع «تاوخ نب حلاص نع ءمساقلا نع

 ؛ىفيرطغلا دمحأ نب دمحم دمحأ وبأو «شيبح نب ىلع نب دمحم '”انثدح -5

 نب ديز نب هللا دبع انث ءرهاط نب رضنلا انث «رايرهش نب "”نيسحلا نب دمحم انث :الاق
 ىلصأ اًمئاق تنك :لاق «ريبج نب تاوخ نع «ىليدلا ورمع نب ةعيبر نع «هيبأ نع « ملسأ

 .(ه) نم طقس )١(

 .(ه) نم ةدايز (9)

 .«لاقف» :(ه) يف (*)

 .«اًقوقومو اعوفرم» :(ه) يف (4)

 . هيقيرطب . مارح هليلقف هريثك ركسأ ام» : ثيدح . ةمجرتلا هذه يف ثيدح رخآ مدقت (ه) يف (0)
 .«نيسح» :(ه) يف (9)



 «ةجاح كيلإ انل نإف ؛ كتالص ففخ» :لاقف هيَ يبنلا ءاجف «دجسملا يف

 . هلثم

 «ديز نب هللا دبع نع «رهسم نبا نمحرلا دبع نع «يكربلا ميهاربإ نب ىسيع هاور

 :الوطم «تاوخ نع «ملسأ نب ديز نع « مزاح نب ريرج هاورو #

 ءروصنم نب دواد انث :''”لاق ؛دلاخ نب مثيهلا انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 701

 لهس نب دمحأ :ناسغ وب أ انث ل)[دمحأ ٠ نبا ناميلس انثدحو «ح مزاح نب ريرج انث

 ديز تعمس :لاق ؛ يبأ انث «مزاح نب ريرج نب بهو انث «دلخم نب حارع ءلا انث .يزاوهألا

 :لاق «نارهظلا رم" ب هلا لوسر عمانلزن :لاق رج نب تاوخ نأ ؛ ثدحي ملسأ نب

 يئابخ نم تجرخف

 تن رختساف ؛ى نبيع

 تجرختساف تعجرف ُّ ””يننبجعأف « نثدحتي ةوسنب (9[ان[] اذإف «

00 

 هلع هللا لوسر جرخو « نهعم تسلجف تئجو ءاهتسبلف َةَّلح اهنم 247

 ؛ هئبه هل هللا لوسر تيأر اًملف .«؟نهعم كسلجي ام ؛هللا دبع ابأ» :لاقف ؛هتبق نم
 «هتعبتاو ىضمف . اديق هل ىغتبأ انأف ؛درش ىل لمج !هللالوسراي :تلق ؛تطتتح 18 اف

 ىضقف «كارألا ةرضخ يف ”هنتم ضايب ىلإ رظنأ ينأك «كارألا لخدو هءادر يلإ ىقلأف

 ىلع هتيحل نم رطقي :لاق وأ هردص ىلع هتيحل نم ليسي ءاملاو لبقأف أضوتو .هتجاح

 يف] ينقحلي ال لعجف انلحترا مث ؟كلمج دارش لعف ام ؛هللا دبع ابأ):لاقف ؛هردص

 .(؟لمجلا كلذ دارش لعف ام [أ ١١5/ /1] ؛ هللا دبع ابأ كيلع مالسلا» : لاق الإ '”[ريسملا

 املف هلع يبنلا ىلإ ةسلاجملاو دجسملا '""تبنتجاو ««ةنيدملا» ىلإ تلجعت كلذ تيأر املف

 نم هلي هللا لوسر جرخو :يلصأ تمقق دجسملا تينأف ؛؟دجسملا ةولخ ةعاس تنيحت كلذ لاط

 .(ه) نم تطقس )١(

 .(ه) نم ةدايز (؟)

 :لاقف «ينعديو بهذي نأ ءاجر "”هتلوطو نيتفيفخ نيتعكر ىلصف ءاجف «هرجح ضعب

 . (ه) نم تبثأ امو ينتبجعأف : لصألا يف (*)
 .تجرخأف :(ه) يف (5)
 . هنطب ضايب :(ه) يف (5)

 . (ه) نم تبث. ام باوصلاو . فيحصت وهو .(تيتاو) :لصألا يفو (ه) يفااذك (1)
 .تلوطو :(ه) يف (0)
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 .«فرصنت ىتح اًمئاق تْسسَلَف ؛ ِلوُطُت نأ تعش ام هللا دبع ابأ لوط

 «تفرصنا املف ءهردص نئربألو هلع هللا لوسر ىلإ نرذتعأل هللاو : يسفن يف تلقف

 .2؟ "!لمجلا كلذ دارش لعف ام ؛ هللا دبع ابأ كيلع مالسلا» :لاق

 «! هللا كمحرو» :لاقف « "”تملسأ ذنم لمجلا كلذ درش ام ؛قحلاب كثعب يذلاو :تلقف

 . ناك امم ءيشل دعي مل مث اًنالث

 نب دمحم ينثدح «نايفس نب دامح نب دمحأ انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح -.-4

 . ح يعطّقلا ىيحي

 (*[طايخ] نب بابش انث «'”[جارسلا] قاحسإ نب دمحم انثدح «ةلبج نب دماح وبأ انثدحو

 نب ةعيبر نب '””[سابعلا نب هللا دبع] نب لضفلا نب قاحسإ نب هللا دبع انث :الاق ؛يرفصعلا

 «هيبأ نع «؟"”ريبج نب تاوخ نب حلاص نب تاوخ نب حلاص ينثدخ « بلطملا دبع نب ثراحلا

 .«مارح هليلقف هريثك ركسأ ام» : لاق هَ هللا لوسر نأ ؛ريبج نبا تاوخ نع «هدج نع

 ني ع ب

 "”يِدّسألا كتاف نب مّيرخ [47]

 ةميزخ نب دسأ .يدسألا كتاف نب ورمع نب دادش نب مرخألا نب كتاف نب ميرخ :وهو

 . "7[كتاف نبا] '؟”ةربس هوخأو وه «ًاردب» دهش . (8![رازن نب رضم نب] سايلإ نب ةكردم نبا

 .«كلمج دارش# :(ه) يف )١(

 .ملسأ ذنم :(ه) يف ()
 .نيقيرط نم )١517( مقر «ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ ثيدحلا اذه ()
 * .(ه) نم تطقس (4)

 .(ه) نم تبثأ امو «ةعيبر نب نمحرلا دبع نب لضفلا : لصألا يف (0)
 . حلاص نب :ريبج نب : لبق داز (ه) يف (5)

 (57 5 )١/ ةباصإلا ٠*١7(« /؟) ةباغلا دسأ «(759 /؟) باعيتسالا ()
 :(ه) : نم تطقس ()
 .ةرمس :(ه) يف (9)

 .(ه) يف سيل(١)



 ««ةقرلا» لزن . ةليوط تناك نأ دعب ةريصق ةمج اذ ناك .نميأ ابأ : ليقو . ىيحي ابأ : ىنكي

 سنأو «سابع نباو «ةريره وبأ هنع ىور . '''هترامإو ةيواعم دهع يف اهب تام هنإ : ليقو

 .دبعم نب ةصباوو ,29[كلام نبا]

 "”[قاحسإ نب دمحم] "”[سابعلا وبأ] انث «نيسحلا نب دمحم نب دمحأ انثدح -606

 :لاق ؛ يبعشلا نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث «نايفس انث «حابصلا نب دمحم انث «يفقثلا

 ادهش يمعو يبأ نإ : لاقف ؟انعم لتاقتف جرخت الأ : ميرخ نب نميأل «جرملا» موي ناورم لاق

 .هللا الإ هلإ ال نأ دهشي دحأ لتاقأ الأ ينايصوأ امهنإو « « لَ هللا لوسر عم «ردب»

 حلاص نبهللا دبع انث ءسابعلا نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انئدح -5

 .ح قاحسإ يبأ نع « '؟”ليئارسإ انث « يلجعلا

 ىبحي انث « '”[ةبيش يبأ نب] نامثع نب دمحم انث ,29[دقانلا] دمحم نب دعس انثدحاو

 نع «ةيطع نب رمش نع ؛قاحسإ يبأو «نيصح ىبأ نع «سيق ”"”انث «ديمحلا دبع نبا

 :تلق ! "”كيف ناتلخ الول تنأ لجر يأ» : هلع هللا لوسر يل لاق :لاق : كتاف نب ميرخ

 :دوعأال ؛مرجال : تلق (كرعش يخرتو ؛كرازإ لبستو : لاق ؟امهام !هللالوسراي

 نب ةملسو «قيزر نب رامعو «شايع نبركب وبأ هاور .هرازإ عفرو «هرعشزجف :لاق

 هآورو .هب « ميرخ نع «رمش نع «شمعألا هاورو . قاحسإ يبأ نع ؛مهريغو .«حلاص

 .[ب /؟6١ ]١/ .هيبأ نع « ميرخ نب نميأ نع «ريمع نبا كلملا دبع نع «يدوعسملا

 نب دمحم ان «داعز نب ميهارب نب دمحم ان «بيدللا ىسيع نب دمحم انئدح ديلا

 ميهاربإ نب دمحم انث ؛:نايفس نب نسحلا انثدح :تانمح نيورمع وب اشلحأو

 . هترمإو :(ه) يف )0غ(

 .(ه) يف سيل (؟)
 .(ه) نم تبثأ امو . لصألا نم طقاس [ ]نيب ام (*)

 . (ه) نم تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «ليعامسإ» : ىلإ لصألا يف تفرح (4)
 .(ه) نم ةدايز (0)

 .(ه) نم هانتبثأ امو «نع» : لصألا يف (1)
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 نع «قاحسإ نب دمحم نع « "”ينارادنكسإلا ىسوم نب هللا دبع انث :الاق ''”[يم اسلا]

 اي :باطخلا نب رمعل كتاف نب ميرخ لاق : لاق ةريره يبأ نع «يربقملا ديعس يبأ نب ديعس
 ريعب بلط يف انأ امنيب :لاق «ىلب :لاق ؟يمالسإ ءدب ناك فيك كربخأ الأ !نينمؤملا ريمأ

 ذوعأ :يتوص ىلعأب تيدانف ««فازعلا قربأ» :ب ليللا يننج ذإرثأ ىلع اهنم انأ اذإ يل

 ىب فتهي فتاه اذإف «هموق ءاهقفس نم .يداولا اذه  بحاص زيزعب

000 
 قفز

 فرق
20 

)0( 

00 
0200 
 كل

 لالجلا يذ هللاب ذع !كحيو

 لافنألا نم تايآرتقاو

 : فرق

 لاضفألاو ءامعنلاو دحملاو

 (لابتالو هلاتنحوو

 : تلق يسفن ىلإ تعجر املف ءاديدش ًارعذ ترعذف :لاق

 ؟ليلضت مأ كدنع دشرأ ؟لوقتامفتاهلااهيأ اي

 !؟ليوحلا ام تيده.-انل نيب

 : "[لاق]

 : 27 اقف ؛ 5 ارا0 8 تاف :لاق

 .٠ يع 029

 تيده الشر يندشرأ

 ل 0

 00 تيقبادبييس تحربالو

 :لوقي وهو ينعبتاف :لاق

 اكسفن ملسو ىفللا كيحاص

 .(ه) نم «الاق» تطقسو . [يماشلا] لصألا يف

 .يناردنكسإلا (ه) يف

 ةاجينلا ىلإو عدي برشيب

 تانهلا نع سانلا عزنيو

00 

 تيتوأ يذلا ريخلا ىلع نرثؤت

 !اكلحر ىّدأو ءلهألا غلبو

 2( /47 يناربطلل ريبكلا معلا : ساو ا (ه) نم ؛يب» تطقس

 ه0 نم ةدايز

 تثعبناف :(ه) يف
 . طوطخملا يف اءاج اذكهو . نزولا يف نافلتخم ناتيبلا ناد
 .(ه) نم تبثأ امو «تيضم . لصألا يف



 !اًئرصن يبر زعأ « هرصناو اكقح يبرر حلفأ هب نمآ

 (”[يلإ] جرخف ءدجسملا يف تعلطاف «ةعمجلا موي كلذو ««ةنيدملا» تلخدف :لاق

 «كمالسإ انغلب دق هنإف ؛ هللا كمحر  لخدا :لاقف  هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ

 ءربنملا ىلع] هلي هللا لوسر تيأرف دجسملا تلخدو «ينملعف «روهطلا نسحأ ال : تلق
 ىلص مث .ءوضولا نسحأف "”اضوت ملسم نم ام» :-لوقي وهو ءردبلا هنأك "'[بطخف

 . (ةنجلا لخد الإ_اهلقعيو اهظفحي ةالص

 يل دهشف :لاق . كب نلكنأل وأ ةنيبب اذه ىلع ينيتأتل :باطخلا نب رمع يل لاقف

 ءدمحم ظفلو] «نايفس نب نسحلا ظفل . هتداهش زاجأف «نافع نب نامثع : «شيرق» خيش
 . ""![اًرصتخم #7

 نب دمحم انث :الاق ؛دمحأ نب ناميلسو «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انئدلح -

 نب نسحلا انث .يدسألا ةفيلخ نب دمحم انث «مينست نب دمحم انث «ةبيش يبأ نب نامثع

 : ساسبسع نبال موي تاذ-هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع لاق :لاق ؛هيبأ نع «دمحم
 : يل لبإ ءاعد يف تجرخ : لاق ؛ كتاف نب ميرخ ينثدح : لاق «هب ينبجعت ثيدحيي ينثدح

 هنم دئسملا ركذي ملو ءهوحن '“ ![ثيدحلا] ركذو « . . .اهتلقعف .«فازعلا قربأ» :ب اهتبصأف

 .ةالصلاو ءوضولا : يف

 يلع نب دمحأ انث «دالخ نب ''7[فسوي نب دمحأ] '”[ركب وبأ] انئدح -4
 .حأ ؛يلجبلا رفعج نب «””ةملس انث «مدآ نب رشب انث «زازخلا

 ؛ ©ةملس انث ءناسغ وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلع انث .دمحأ نب ناميلس انثدحو :''[لاق]

 .(ه) نم طقس[ 1نيبام )١(
 .ربنملا ىلع بطخي :(ه) يفو «لصألا يفاذك (؟)
 . (ه) نم تبثأ امو .اضوتي : لصألا يف (*)

 ..(مه) نم ةدايزلا قفا

 رفعج نب ملس :هباوص :لاقو (747) ص «بيرقتلا» يف رجح نبا هركذ .ةملسم : لصألا يف (0)
 .ةملس :(ه) يفو . يواركلا

 .(ه) نم تبثأ امو . ةملسم : لصألا يف (7)
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 لاق :لاق ؛ كتاف نب ميرخ نع «يبأ نع «يمع ينثدح «- عيبرلا ابأ-نيكرلا تعمس :لاق

 نم :ناتبجوم لامعألاف :ةتس لامعألاو [أ ١١5/ /١]ةعبرأ سانلا» : هلع هللا لوسر

 لمعي دبعلا ؛لثمب ًالشمو ءرانلا هل تبجو اًكرشم تام نمو ةنجلا هل تبجو اًنمؤم تام

 ,فاعضأ ةرشعو ةنسح هل بتكيف ةنسحلاب مهي دبعلاو ءاهلثم الإ ىزجي الو '”ةئيسلا

 يف ةقفن قفني '"”دبعلاف .فعض ةئامعبسو ارشع بتكيف ةنسحلا لمعي "'دبعلاف

 عسوم ايندلا يف هيلع عسومف :ةعبرأ سانلاو .فعض ةئامعبس هل فاضي هللا ليبس

 يف هيلع ٌعسومو ؛ةرخآلا يف هيلع ٌروتقم ايندلا يف هيلع عسومو ,ةرخآلا يف هيلع
 .«ةرخآلاو ايندلا يف هيلع ٌروتقمو ءايندلا يف هيلع ٌروتقم ةرخآلا

 نب نيكرلا نع «يئاللا سيق نب ورمع هاورف : هيف '”[عيبرلا نب] نيكرلا ىلع فلتخا

 : هّمع نع «هيبأ نع «نيكرلا نع نابيش هاورو . ميرخ نع « ''”ةليمع نب عيبرلا نع « عيبرلا

 نع «هيبأ نع «نيكرلا نع ؛ةدئازو « يروشلا هاورو . ميرخ نع «ةليمع نب ”ريسبي

 . ميرخ نع ءريسأ همع نع «نيكرلا نع «قيزر نب رامع هاورو . "”[ميرخ نع] ؛'”ريسن

 نع قاحسإ نب دمحم هاورو . ميرخ نع ءهمع نع «نيكرلا نع «ديمح نب ةديبع هاورو

 . ارصتخم « ميرخ نع «- ةليمع نب ريسأ  همع نع «هيبأ نع «نيكرلا نع « '”[ةبعش]

 د دع د

 0 يئاطلا مال نب ةثراح نب سوأ نب مُيَرْخ 3

 . ءاحل ابأ : ىنكي «ملسأف -2كوبت» نم هعوجر دعب هّيَع هللا لوسر يقل

 .دبعلاو :(ه) ىف (؟) .«الفه :(ه) يف )١(
 ١ . لصألا نم ظقاس [ 1نيبام (7)
 .ةقث يفوك :لاقو .(ةليمع) رغصم مالو ةلمهمب )١8917(. «بيرقتلا» يف رجح نبا ظفاحلا هطبض (4)
 )9/8١8(.. بيرقتلا :رظناو ءدحاو امهالكو ءريسأ همع :(ه) يف (4)

 .(ه) نم طقس (5)

 .لصألاب رركم[ 1نيبام (0

 /؟) ةباغلا دسأ :رظناو «(ه) يف امك تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «يفئاطلا لصألا يف تعقو (4)
 .(454 )١/ ةباصإلاو ,(85 /4) (579) ديناسملا عماجو («(89

 .(878 )١/ ةباصإلا ١79(. /؟) ةباغلا دسأ ٠# /؟) باعيتسالا (9)



 نب ]ىسوم نب دمحمو «دمحأ نب نادبع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح --0

 دح :7'2[لاق] ؛ نصح نب رمع نب ىيحي نب ايركز : نّيَكَسلا وبأ انث :الاق ؛'"7[دامح

 ةثراح نب سوأ نب ميرخ لاق :لاق ؛بهنم نب ديمح ؛هدج نع ءنصح نبرحز : يبأ مع

 هل لاقف ءكحدتمأ نأ ديرأ ىنإ !هللا لوسراي : سابعلا هل لاقف « هّْيَع يبنلا دنع انك : مال نب

 : ؟؟اهلوقي سابعلا أشنأف 2"![لاق] «! كاف هللا ضضفي ال «.تاه» : هلع يبل

 قرولا فصخُي ثيح عدوتسم يفو لالظلا يف تبط اهليق نم

 َقَلَعالوة تضم الو تنأ رشَبال دالبلا تطبه مث

 قرغلاهلهمأو ارت مل دقو .نيفسلا بكرت ةفطن لب

 قيطانبْلاعىضصاتإ 0 محرىلإبلاص سال قمت
 قّطْنلااهتحت ًءايلع فدنخ نم نميهملا كتيب ىوتحا ىتح
 ققألا كرونب تءاضو ء«ضرأ لا تقر شأ تدلو امل تنأو

 "”"قرتخت- داشرلا لْبَسورو لا يفو ءايضلا كلذ يف نحنف

 دق ٌءاضيبلا ٌةريحلا هذه» :لوقي هلي هللا لوسر تعمسو :لاق[ب 3575 /1

 رامخب ةرجتعم  ءابهش ةلغب ىلع ةيدزألا ''!ةليقُب تنب ءاميشلا هذهو يل تعفر
 يهف  ةفصلا هذه ىلع اهتدجوو «ةريحلا» انلخد نحن نإف !هللا لوسر اي :تلقف .«دوسأ

 «اسيق» لتاقن انكو ««ئيط» نم دحأ دتري ملف «برعلا ؟”دترا مث .«كلل يه» :لاق ؟يل

 دليوخ نب ةحيلط مهيفو دسأ ينب لتاقن انكو ءنصح نب ةنييع مهيفو مالسإلا ىلع

 :انيف لاق اميف ناكو «ديلولا نب دلاخ انحدتماو «يسعقفلا

 )١( نئسلاو ديناسملا عماج : يف رعشلا رظنا () .(ه) يف تسيل )1/ 7'9(.

 . ةلمهملا ءاحلاب . قرتحن : لصألا ىف (6)

 ثيدحلا رظناو «ءفيحصت هلعلو (91“ /4) ديناسملا عماج اذكو «ةليفن :(574 )١/ ةباصإلا يف هيينت (5)
 يف يناربطلا قيرط نم ريثألا نبا هاور كلذكو 20777 /4) « (51719/) «ريبكلا يناربطلا مجعم# يف

 .(191 /؟) «ةباغلا دسأ»

 .تدترا مث :(ه) يف ()



 ءازجج ريخ 27لاطبألا كرتعمب اهراد يف ائيط انع هللا ىزج

 ءابخ لكب تولأابصلا اماذإ ىدنلاو ةحامسلا تايار لهأ مه

 ءامعو ةملظ 2” يدانملا اوباجأ اًمدعب نيدلا ىلع اّسْيَق اوبرض مه

 ىلإ انلبقأ «هباحصأو ةمليسم نم انغرف املف « هعم انرسف «ةمليسم ىلإ دلاخ راس مث

 برعلل ىدعأ دحأ نكي ملو «ميظع عمج يف «ةمظاك» :ب زمره انيقلف .فةرصبلا» ةيحان

 هل زربف ءزمره نم رفكأ تنأ : برعلا لوقت ؛لثملا برضي هبو :نيكسلا وبأ لاق ءزمره نم
 ركب يبأ ىلإ كلذب بتكو «دلاخ هلتقف ءهزمره هل زربف ءزاربلا ىلإ هاعدو دلاخ
 تناكو «مهرد فلأ ةئام زمره ةوسنلق تغلبف «هبلس هلّقنف «-هنع هللا يضر قيدصلا

 فطلأ قيرط ىلع انرس مث «مهرد فلأ ةئامب هتوسنلق اولعج لجر اهيف "”فرش اذإ سرفلا

 اهل ةلغب ىلع «ةيدزألا ةليقب تنب ءاميش اهيف اناقلت ام لوأ *”ناكف «ةريحلا» انلخد ىتح

 يل اهبهو هذه : تلقو اهب تقلعتف] هَ هللا لوسر لاق امك ؛دوسأ رامخب ةرجتعم «ءابهش

 اهوخأ انيلإ لزنو «يلإ اهملسف ءاهب هتيتأف ٠ ةنيبلا اهيلع دلاخ يناعدف «*”[ هل هللا لوسر

 يلإ عفدف ءاّئيش ةئام رشع نم .هللاو  اهصقنأ ال :تلقف ءاهينعب : يل "”لاقو «حيسملا دبع

 نم رثكأ الام نأ بسحأ ام :تلقف !كيلإ اهعفدل  فلأ ةئام :تلق ول : ليقف «مهرد فلأ

 . ةئام رشع

 نب دمحم :اناك نيدهاشلا نأ : ثيدحلا اذه ريغ يف ينغلبو : ””[خيشلا لاف]

 .رمع نب هللا دبعو «ةملسم

 .(ه) نم تبثأ امو يدانم لصألا يف (7) 2 .(ه) نم تبثأ امو .لادبألا :لصألا يف )١(
 .(ناكو) :(ه) ىف (:) .فرشأ (ه) يف (5)
 .ىل لاقف .(ه) ىف )١( .(ه) نم طقس[ 1]نيبام (0)
 ١ ١ . (ه) نم ةدايزلا (0)
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 . مساقلا يبأ :مسقمو ؛"'هنبا : ثراحلاو «ةلمرح نب هللا دبع

 يورفلا نوراه انث « ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثدلح 205١

 ريثك ىنثدح «نايفس نب دامح نب دمحأ انث ءىحلطلا ركب وبأ انثدحو ء[أ 7 /1١1ح

 نب ىلع نب ةلظنح نع «ةلمرح نبا نع « ضايع نب سنأ : ةرمض وبأ انث : ؟)الاق ديبع نبا

 ؛ ةبوتكم ةالص ىلص هي هللا لوسر نأ ؛يرافغلا ةضحر نب ءاميإ نب فافخ نع ءعقسألا

 رفغ رافغ .هلوسرو هللا تصع ةّيصْعو ,ناوكذو العر نعلا مهللا» :لاقف ؛عفرو .عكرف

 نبا نع ؛يدرواردلا زيزعلا دبعو «لالب نب ناميلس هاورو ««هللا اهملاس ملسأو ءاهل هللا

 .هلثم « ةلمرح

 . ح نوراه نب ديزي انث «راطعلا رفعج نب سيردإ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 5

 ؛نوراه نب ديزي انث ءروث وبأ انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 نب فافخ نب ثراخلا نع «ةلمرح نب هللا دبع نب دلاخ نع «ةمقلع نب ورمع نب دمحم أبنأ

 :نعلا مهللا» :لاقف ءهسأر عفر مث «ةالصلا يف هَ هللا لوسر عكر :لاق ؛ هيبأ نع «ءاميإ

 رفغ رافغو « هللا اهملاس ملسأ ,هلوسرو هللا تصع ةيصعو ,ناوكذو ًالعرو ؛نايحل ينب

 . كلذ لجأ نم ةرفكلا ةنعل تلعجف : فافخ لاق .دجسو ربك مث اهل هللا

 . هلثم .ورمع نب دمحم نع ؛امهريغو «رشب نب دمحمو « رفعج نب ليعامسإ هاور #

 هللا دبع نب دمحم انث '”[ئرقملا] دمحم نب دمحم '*”[رفعج وبأ] انثدح ١077

 ثلاثلا دمحأ ةخسن يف : هشماه يفو . نالحق نب ةضحار : هيفف .(116 /5) يناربطلا مجعم :رظنا ()

 .فالخ نب ةبرخ نب ةصخر : ةباغلا دسأ يفو «(فالح) وأ (ةبرخ) نب ةصخر : ةمطاف ةياور يف

 ! ملعأ هللاف . نالج نب ميذح نب ةصخر : طايخ نب ةفيلخ دنعو

 .(567 )١/ ةباصإلا ١8(.« /؟) ةباغلا دسأ «(77 /؟) باعيتسالا (؟)

 ش . «هنبا ثراحلا» نم الدب «ثراحلا هنباو» :(ه) يف (9)

 .(ه) نم «آلاق» تطقس (4)

 . لصألا نم طقس [ ]نيبام (0)



 .ح ريكب نب سنوي انث « شيعي نب ديبع انث ءيمرضحلا

 , ةيرك يبأ نب ليعامسإ انث ءنايفس نب نسحلا انث ءنادمح نبورمع وبأ انثدح ''”[و]

 «سنأ يبأ نب نارمع نع «قاحسإ نب دمحم نع :الاق ''7[ينارحلا] ةملس نب دمحم انث

 رخآ يف سلج اذإ ُهّلَق يبنلا ناك :لاق ؛ةضحر نب فافخ نع «  مساقلا يبأ . مسقم نع

 ءاهب رحسي :'”نولوقي نوكرشملا ناكف :لاق .ةبابسلا هعبصأب ريشي  ملسيل هتالص

 ىنثدح « مسقم نع : ةملس نب دمحم لاقو « شيعي نب ديبع ظفل .ديحوتلا هنكلو ؛اويذكو

 . هلثم ؛لاق افافخ نأ : «ةنيدملا» لهأ نم لجر

 ع

 «يىفقثلا ةلدُهَب نب ورمع نب ةلمطن نب فاقخ ]

 ىلع دزي ملو «نيرخأتملا ضعب هركذ «ليفط نب لايذ هنع ىور . هلَع يبنلا ىلع دفو ت

 .ركذالو ةياور هل فرعيالو «هنع تيكحام

 د د

 (©9 200[ يراصنألا] يدع نب بيبخ []

 لوأو «مالسإلا يف هللا تاذ يف بلص نم لوأو «عيجرلا ةعقو يف نيروسأملا دحأ ح

 - لجو زع هللا ناك «لفون نب رماع نب ثراحلا لتاق ءيردب «بلصلا دنع ةالصلا نس نم

 ]١/ ءاصرب نب ثراجلا هنع ىور ءرامشلا بيطأ هل اماركإ  راسإلا يف وهو .همعطي

 . آب /"

 نع «قازرلا دبع انأ «ميهاربإ نب قاحسإ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح -64

 .(ه) نم تطقس )١(
 .(ه) نم تبثأ امو .لوقت : لصألا يف (؟)
 .(107 )١/ ةباصإلا ١8(, /؟) ةباغلا دسأ (؟)

 .(514 )١/ ةباصإلا ١7١( /؟) ةباغلا دسأ «(77 /؟) باعيتسالا (:)



 ثعب :لاق ؛ ةريره يبأ نع «يفقثلا نايفس يبأ نب ورمع نع «يرهزلا نع ءرمعم

 نب مصاع دج وهو .حلقألا يبأ نب] تباث نب مصاع مهيلع رمأو ءاّئيع ةيرس هي هللا لوسر

 يحل اوركذف 2'”[اولزن] «ةكمو» «نافسع# نيب قيرطلا ضعبب اوناك اذإ ىتح اوقلطناف "”[رمع

 .مهراثآ اوصتقاو «مار لجر ةئام نم بيرقب مهوعبتف «نايحل ونب : مهل لاقي « «ليذه» نم

 نم اذه :اولاقف ؛«ةنيدملا» رمت نم هودوزت رمت '''[ىون] هيف اودجوف «هولزن ًالزنم اولزن ىتح

 اوتجلا هباحصأو ""![تباث نب] مصاع مهسنآ املف .مهوقحل ىتح ؛مهراثآ اوعبتاف ««برثيا رمت

 ديزو «يدع نب بيبخ يقبو «ةعبس اولتق ىتح مهب اوطاحأف '"”[موقلا ءاجف] « ””«دفدف» ىلإ
 . مهيلإ اولزنف «مهيلإ اولزن نإ قاثيملاو دهعلا مهوطعأف ؛رخآ لجرو «ةئئدلا نب

 متلزن نإ :قائيملاو دهعلا مكل :اولاقف ءرخآ لجرو ةنثدلا نب] ديزو بيبخب اوقلطناو

 انع ربخأ ؛مهللا ءرفاك ةمذ يف لزنأ الفانأ امأ :مصاع لاقف .ًالجر مكنم لتقن الأ انيلإ

 يدع نب بيبخ يقبو ءرفن ةعبس يف امصاع اولتق ىتح مهومرف مهولتاقف :لاق .كلوسر
 «لفون نب رماع نب ثراحلا ونب ابيب ىرتشاف «ةكمب "'امهوعاب [2١7 ىتسح ةئثد نب ديزو :
 راعتسا هلتق ىلع اوعمجأ اذإ ىتح] (ًريسأ مهدنع ثكمف ؛«ردب# موي ثراحلا لتق ناكو

 هيلإ جردف يل ّيبص نع تلفغف :تلاق اهب دحتسيل هتراعأف ثراحلا تائب ىدحإ نم ىسوم

 ىسوملاو يف هفرع اعزف تعزف هتيأر املف «هذخف ىلع هعضوف هذخأف :تلاق .هأتأ ىتح

 ىدحإ تلاقف] : "لاق .هللا ءاش نإ لعفأل تنك ام ؟هلتقأ نأ نيشختأ :لاقف هدي يف

 امو « ©”بنع نم اًمطق لكأي هتيأر دقل ؛بيبخ نم ًاريخ اًريسأ تيأر ام : '9[ثراحلا تانب

 . هايإ هللا هقزر '"”[قزر الإ] ناك امو «ديدحلا يف قثومل هنإو «ةرمث ذئموي ةكمب
 همس سل

 .(ه) نم تبثأ امو لصألا نم طقس[ 1نيبام )١(

 وه : شماهلا يف لاقو .ددرق : تءاج .(417١)ت ١7١( /؟)دسألا يفو . طوطخملا يف اذكه (؟)

 .هب نصحتي ضرألا نم عفترملا عضوملا
 .(ه) نم تبثأ امو «مهوعاب» : لصألا يف ()
 .لوقت ناكف :(ه) يف (4)
 .بنع فطق نم :(ه) يف (5)
 .(اقزر الإ) : لصألا يف (7)



 ةباحصلا ةفرعم هدد مه

 يلصأ ينوعد :لاقف «هولتقيل مرحلا نم هب اوجرخ ''”[هلتق ىلع اوعمجأ اذإ ىتح]

 . تدزل توملا نم عزج يبام نأ نورت نأ "”[الول] :لاق مث «نيتعكر ىلصف «نيتعكر

 :لاق مث .اًددع مهصحأ مهللا :لاق مث ."'[وه] لتقلا دنع نيتعكرلا نس نم لوأ ناكف

 يعرصم هللا يف ناك قش يأ ىلع املسم لتقأ نيح يلابأ تسلو

 عزمم ولش لاصوأ ىلع كرابي ًأئشيزنإو هلإلا تاذ يف كلذو

 اوتؤيل تباث نب مصاع ىلإ شيرق تثعبو :لاق] «هلثقف ثراحلا نب ةبقع هيلإ ماق مث

 لثم هيلع هللا ثعبف «ردبا موي مهئامظع نم اًميظع لتق ناكو «هنوف رعي هلسج نم ءىشب

 دعس نب ميهاربإ : هاور . "”[هنم ءيش ىلع اوردقي ملف مهلسر نم هتمحف «ربدلا» : ةّلّظلا

 . يرهزلا نع ؛امهريغو «ةرمج يبأ نب بيعشو

 داع د

 (”ورمع نب (”ةبتغ نب فاّسإ نب بْيَبْخ [8801]
 نمحرلا دبع وبأ '”[دواد ىبأ نبا هلاق ؛ًًردب دهش . مشج نب رماع نب عدنج نبا]

 . "”نييندملا يف دعي... يراصنألا

 انث .يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « دمحم نب دمحم ''”[رفعج وبأ] انثدح -06

 (07قاحسإ انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب "””[دمحأ نيب دمحم] ورمع وبأ انثدحو

 نب نمحرلا دبع نب بيبخ انث ءديعس نبا ملسم انث «نوراه نب ديزي انث : الاق ميهاربإ نبا

 ..نأ ول :لصألا يف )١( .[ ]نيب امم الدب (مث :لاق» :(ه) يف )00(

 .(ه) نم تبثأ [ :]1نيبام (")
 /4) نئسلاو ديناسملا عماج :رظناو . . . ةبنع نبا ءفاسي :ليقو ١14(: /7) ةباغلا دسأ :رظنا 2(

 . ةنييع نب فاسي نبا : لاقيو : 47

 .(514 )١/ ةباصإلا ١1١48(« /؟) ةباغلا دسأ 2(؟6 /7) باعيتسالا (0)

 هيبن ىلع هتاولصو . : .هلل دمحلاو هللا ءاش نإ هدعب يذلا ءزجلا يف هولتي» :هصن ام اهدعبو :(ه) يف (7)
 مث «تاعامسلا ركذو رشع ثلاثلا ءزجلا ركذاهدعبو «. . .هبحصو هلآ ىلعو «هقلخ ريخ دمحم

 .«نمحرلا دبع وبأ ورمع نب ةبتع نب فاسأ نب بيبخ . ميحرلا نمحرلا هللا مسب» : ءزجلا أدتبا
 .أطخ وهو .لوخم : لصألا يف 200 .(ه) نم ةدايز (0)



 انأ هلع هللا لوسر تيتأ [أ 7١١8/ /1] :لاق «هدج نع ءهيبأ نع ءيراصنألا بيبخ

 ال ادهشم انموق دهشي نأ يبحتسنل انإ :انلقف «-ملسي نأ لبق يموق نم لجرو

 نيعتسن ال انإ» :لاق . ال : انلق ؟؟متملسأ دقو» : هلي هللا لوسر لاقف .مهعم هدهشن

 ' ينبرضف :لاق هلي هللا لوسر عم اندهشو ءانملسأف :لاق .«نيكرشملا ىلع نيكرشملاب

 تمدعال : لوقت تناكف «كلذ دعب هتنبا تجوزتو «هتلتقف يقتاع ىلع نيكرشملا نم لجر

 ظفل .رانلا ىلإ كابأ لجع ًالجر تمدعال :لوقأف ؛حاشولا اذه كحشو ًالجر

 ١ ١ قاحسإ

 . ارصتخم '”[ديعس نب] ملتسملا نع ؛يزارلا رفعج وبأ هاورو

 5200 ظ

 '”ينهجلا هللا دبع وبأ : ْبْيَبْح 0 ]

 نع :هارأ :هيف لاقو :؛كيدف يبأ نبا ثيدح هل جرخأو «نيرخأتملا ضعب هركذ ل

 .مهووهو .هدج

 نب دمحأ انث «فافنخلا نسحلا نب ليعامسإ انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح -5

 هللا دبع نبا ذاعم نع « ””داربلا ديسأ يبأ نع «بئذ يبأ نبا انث .كيدف يبأ نبا انثأ ءحلاص

 هلي هللا لوسر بلطن ؛ةديدش ةملظو رطم ةليل يف انجرخ :لاق ؛هيبأ نع «بيبخ نبا

 ءاًئيش لقأ ملف ««لق» : لاق مث ءاًئيش لقأ ملف .«لق» :لاقف «هتكردأف :لاق .انل يلصب

 4« دحأ ُهَّللاَوُه لق»#» : لاق ؟لوقأامو !هللالوسراي :تلق ««لق» :لاق مث

 .«كيفكي تارم ثالث حبصت نيحو يسمت نيح .نيتذوعملاو ١[.« : صالخإلا]

 .(ه) يف سيل[ 1نيبام )١(
 .(519 /١)ةباصإلا ١١9(« /7) ةباغلا دسأ (؟)

 . 0741470 )01١(« بيرقتلا .ديسأ يبأ نب ديسأ ديعس وبأ : هباوصو :بيرقتلا يف لاق



 :هارأ : هيف لاقف . كيدف ىبأ نبا نع .دوعسم ىبأ ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هجرخأ

 .هدج نود نم .هيبأ نع هللا دبع نب ذاعم :حيحصلا روهشملاو .مهووهو .هذج نع

 هللا دبع نب ذاعم نع «ملسأ نب ديز نع ؛ةرسيم نب صفحو .مساقلا نب حور : هاورو

 . هدج نود نم . هيبأ نع

 نت ع

 "”يِدَع نب سيق نب ةفاذُح نب سينخ 1
 لكدهس «غ يمهش «بعك نب  صيصم نب ورمع نب مهس نب دعس نب ع :(5) : م” فا 597 1 . فلا . 1

 اهيلع فلخف] . باطخلا نب رمع تنب ةصفح جوز ناسك ,؛هل بقع ال ءاردب

 . "7[هنيي هللا لوسر

 نب دمحم نب دمحأ انث «يزورملا ىبحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح ١7

 نب دعس نب يدع نب سيق نب ةفاذح نب سينخ : مهس ينب نم «نيملسملا نم هلع هللا لوسر

 . *”[لجر] مهس

 (”بيعش نب رشب انث :لاق ؛ رباج نب نمحرلا دبع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح_ ١078

 ؛ .هنع هللا يضر رمع نع «هيبأ نع «ملاس نع «يرهزلا نع «هيبأ نع «ةزمح يبأ نبا

 ءركب ايأ تيقلف ؛كلذل تممتغا- ىمهسلا ةفاذح نب سينخ نم ةصفح تهأت امل :لاق

 اهجوزت املف «ينلخد ام كلذ نم ينلخدف «ينع [ب ]١/ 7١8/ تكسف هيلع اهتضرعف

 )١( ةباصإلا 1410 /؟) ةباغلا دسأ ,("86 /؟) باعيتسالا )1/ 65[(.

  (0لصألا نم تطقسو . (ه) نم ةدايزلا هذه .

 . ةمجرتلا رداصم رظناو .باوصلا وهو «(ه) نم تبثأ امو . يملسلا : لصألا يف 2

  .(ه) يف سيل (5)

 .(ه) نم تبثأ ام باوصلاو .فيحصت وهو .ديعس نب رشب : لصألا يف (1)



 هيلع هللأ لوسر تعمس :لاق ؟تعنص ام ىلع كلمح ام : ركب يبأل تلق هْلكَع هللا لوسر

 . هلع هللا لوسر رس يشفأ نكأ ملو ؛

 د6 د

 اهركذي

 ,عاجر

 سّينُخ وبأ :ليقو .يراقغلا ُسّيَنْح [864]

 )2( ينك نبا : ليقو

 : ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ دنع هثيدح

 نب هللا دبع انث «يلع نب ماشه انث ء«رصن نب دمحم نب يلع نع هانئدح] - 4

 ميهاريإ نع «نمحرلا دبع نب رمع نب ركب وبأ انث «ماسحلا يبأ نب ةملس نب ديعس انث

 عم انجرخ :لوقي يرافغلا اًسينخ عمس هنأ ؛ "”[ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نبا

 عوجلا انباصأ :اولاقف ؛ هباحصأ هءاج نافسعب انك اذإ ىتح «ةماهت» ةوزغ يف هيَ هللا لوسر

 يبأ نب ةملس نب ديعس هنع هب درفتيو] ثيدحلا « . . .هلكأن نأ "”رهّظلا يف انل نذأف

 .٠ ”[مهو سينخو سينخ نبا :روهشملاو 00 ماسحلا

  2د

 ] ]88ىملسلا ةمالس وبأ : ةمالس نب شادخ

 ةمالس يبأ نبا : ليقو 2

 انث ءيشكلا ملسم وبأ انث :الاق ؛نسحلا نب بيبحو «يباطنخلا قوراف انثدح -

 .(501ل )١/ ةباصإلا ١548(« /1؟) ةباغلا دبسأ )١(

 .(ه) نم طقس [ ]نيب ام (؟)
 يتلا لبإلا ينعي :هشماه يف ليقو )١1188(.: ت(4 /؟) ةباغلا دسأ : يف تءاج اذكهو ()

 .اهتوبكري
 . لصألا نم طقس 2(

 57١(. /1) ةباصإلا ,(177 /7؟)دسألا «(75 /؟) باعيتسالا (6)



 نع «ىملسلا ةطفرع نب ىلع نب هللا ديبع نع « روصنم نع «نابيش انث ءءاجر نب هللا دبع

 ىصوأ .همأب اًءرما ىصوأ .همأب اءرما ىصوأ» :لاق هّْتفَ ىبنلا نع « ةمالس ىبأ  شادخ

 .«هيذؤي ةاذأ هيف هيلع تناك نإو .هيلي يذلا هالومب أارما ىصوأ ,هيبأب اًءرما

 .هلثم ءروصنم نع «ريرج هاور *

 «ةبيش يبأ نب نامثع انث «يبرحلا ميهاربإ انث ءرفعج نب دمحم هانثدح ١-

 ؛ةمالس ىبأ :شادخ نع ىلع نب هللا ديبع نع «روصنم نع «ريرج  انثدح :2 )لاق

 ؟روصنم نع «ةناوع وبأ ىورف : هيف روصنم ىلع فلتخاو ."”[هلثم] هلل «يبنلا نع

 . هللا ديبع نب ىلع نع :لاقف

 انث ءددسم انث «قاحسإ نب ميهاربإ انث « مثيهلا نب رفعج نب دمحم هانثدح :

 .هلثم « . . . هلع هللا لوسر

 : شادخ نع «ةطفرع نع « يلع نع ءروصنم نع «ةناوع يبأ نع-اًضيأ -يورو

 نب نسحملا انث .نادمح نب (0(دمحأ نب دمحم) "””[ورمع وبأ] هانثلح _ ”< 073395

 نع «ةطفرع نع ؛هللا ديبع نب ىلع نع ءروصنم نع «ةناوع وبأ انث «لماك وبأ انث ءنايفس

 . هلثم « . . . . هلي هللا لوسر لاق :لاق ؛ةمالس يبأ  شادنت

 : ”![ةمالس يبأ نع «ةطفرع نب يلع نب هللا ديبع نع] ءروصنم:نع :ديمح نب ةديبع لاقو

 نب ةرابج انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح -

 5 هدا 0 8 فئز .
 يبا نع .ةطفرع نب يلع نب هللا ديبع نع ءروصنم نع «ديمح نب ةديبع' '' نع «سلغم

 .(ه) يف تسيل 000

 . (ه) نم هانتبثأو لصألا نم طقس [ ]نيبام (؟)

 .لصألا نم طقس [ 1نيبام (*)
 .(ه) نم طقس ( )نيبام (:)

 . (كيرش ةياورك روصنم نع) :(ه) يفو «لصألا يف يذلا وه[ 1نيبام (5)
 . «ديمح نب ةديبع انثدحا» :(ه) فو ءلصألا يفاذك (7)



 يبأ نع لماك يبأ ةياورك روصنم نع] كيرش هاورو فلثم «... هلع يبنلا نع ؛ةمالس

 انث «ىنامحلا ىيحي انث «قاحسإ نب ميهاربإ انث «مثيهلا نب ركب وبأ هانثدح "6

 يبأ شاد نع «يملسلا ةطفرع نع «يلع نب هللا ديبع نع ءروصنم نع .كيرش

 . هلثم « . . . هلع ىبنلا نع ؛ةمالس

 . هلثم «ةمالس ىبأ نع «ىلع نب هللا ديبع نع ءروصنم نع «يروثلا هاورو 975

 يبأ  شادخ نع ءةظرق نب هللا دبع نب يلع نع «روصنم نع : (”رسسيقلاقو

 .[أ ]١/ 5١9/ مهو وهو "”ةمالس
| 

 دلع داع داع

 '*”يكملا شادخ يبأ نب شادخ [6/] ظ

 .ةيؤر هلَع يبنلا نم هل ””[نإ :ليق] ه

 انث ءدلخم نب يلع نب دمحم انث «باهولا دبع نب دمحأ نب دمحم انثدح] 77

 تباث نع] «دنه يبأ نب دواد تنب نب ''”[ىسيع نب قاحسإ ان «دواد نب ناميلس بويأ وبأ

 شادخ يمع ىأر : تلاق  "ةيرحب تنب ةيفص : ليقو  ةيرحب نع « ""”[يكملا ناسيك نبا

 0 .هنم اهيهوتساف ةفحص يف لكأي هلع هللا لوسر

 .(ه) نم هانتبثأ امو . لصألا نم طقس[ 1نيبام )١(
 . عيبرلا نب سيق نع يورو :(ه) يف (5)
 . (ةمالس ىبأ نب شادخ :٠) (ه) يفو «لصألا يف اذك (9)
 220177 /؟9دسألا 57١(. /1) ةباصإلا (5)
 .(ه) نم ةدايزلا هذه (6)

 . ىسيع نب قاحسإ دنع هثيدح :اهيف لاقو .(ه) نم طقس (1)

 . (يكملا تباث نب بويأ نع) :(ه) يفو ١ لصألا يف اذك 237

 1 .رحب تنب ةيفص :لاقيو :(ه) يف (8)



 ةباحصلا ةفرعم 14

 «تباث نب بويأ نع ؛هريغو «ىناه نب ذاعم هاورو «ةفحص هلي يبنلا نم شادخ يمع

 .هوحن «رحب تنب ةيفص نع

 ه6 د

 "'حومجلا نب ورمع نب ةّمّصلا نب شارخ [58]
 .«اردب» دهش . ةملس نب '"”[بعك نب منغ نب] بعك نب مارح نبا

 نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثلح -8

 نم «ًاردب» دهش نم ةيمست يف «قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث « "”[بويأ]
 نب ورمع نب ةمصلا نب شارمخخ :ةملس ينب نم مث ءمشج ينب نم «جرزنلا نم «راصنألا

 . مارح نب حومجلا

 دم

 '”يعازخلا يبعكلا ''”[ لضفملا نب ]] ةّيمأ نب شارخ [1]

 وهو ««ةيبيدحلا» نم «ةكم» ىلإ ًالوسر هلي يبنلا هثعب . ةياور هل فرعي الو ءركذ هل

 .ذئموي '"”هفلاخ

 نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثلح

 موي :ينعي-”![ذئموي] يعازخلا "”[لضفلا نب] ةيمأ نب شارخ اعد هني هللا وسر

 )١( /7؟) باعيتسالا (577 /1) ةباصإلا /717( الأسد)؟/١77(.
 (ه) نم تبثأو . لصألا نم طقس قفز .

 .(ه) نم طقس[ ]نيبام (©)

 .(ه) نم طقس (:)
 ١706(. /؟)دسألا (”ا/ /7؟) باعيتسالا )١/ 57١( ةباصإلا (6)

 .فيحصت وهو (هقلاخ) :(ه) يف يذلاو ءلصألا يفاذك (7)
 . قبس امل هتفلاخم حضاوو «لصألا نم طقس [ ]نيب ام (10)



 ؛ "'بلعنلا :هل لاقي ؛هل لمج ىلع هلمحو «ةكم» : ب «شيرق» ىلإ هثعبف  «ةيبيدحلا»

 هعلمف +« هلتق اودارأو هلي هللا لوسر لمج هباورقعف هب ءاج ام مهفارشأ هنع غلبيل

 0 هللا لوسر ىتأ ىتح «هليبس اولخو . شياحألا

 دع دع

 بْيَبْخ نب رمعم نب ثراحلا نب باَّطَخ 1 فرقا ىفإ

 . بطاح نب دمحم دلاو «ثراحلا نب بطاح وخأ .حمج نب ةفاذح نب بهو نب 0م

 تمدق «راسي تنب ةهيكف : هتأرما ءبقع هلو ءاملسم ىفوت '.'اهبو .«ةشبحلا» ةرجاهم نم

 . ةنيفسلا يف

 دمحيم انث .رذنملا نب ب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح 0١<"

 : «ةشبحلا» ضرأ ىلإ رجاه نم ةيمست يف «باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «جيلف نبا
 قيرطلاب باطخلا كلهو « ""ةأزجت ىبأ : راسي تنب ةهيكف : هتأرماو «ثراحلا نب باطخلا

- 

 !.املسم

 انث ءدمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث .نسحلا نب بيبح انثدح 520:5

 : «ةشبحلا» ضرأ ىلإ رجاه نم ةيمست ىف .«قاحسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهأربإ

 ءراسي تنب ةهيكف : هتأرما هعم « '"”بطاح وخأ [ب / 7١9 /1] «؛ثراحلا نب باطخ
 . نيتنيفسلا ىدحإ ىف ةهيكف هتأرما تمدق «بقع هل ءاملسم كلانه كله
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 )١( (بلعث :هل لاقي) :(ه) يف يذلاو ءلصألا يفاذك .

 .(4448 /1) باعيتسالا (170/ /؟)دسألا .(4ال١ )١/ ةباصإلا (؟)
 نم اطوبضم تبثأ امو ١07(. /؟) ةباغلا دسأ يف ءاج امك «ةلمهملا ءاحلاب . «بيبح :لصألا يف (9)

 .(ه)

 .اهيف :(ه) يف ()
 .ءارلاب (ةأرجت) :(ه) يفو لصألا يف (65)
 . ءاخلاب (بطاخ وخأ) :لصألا يف يذلاو (ه) يف اذك (5)



 "”يدَع ينب فيلح : َيِلَوَح يبأ نب ْيِلَوَخح 7

 .هل بقع ال ؛ هَ يبنلا نفد رضح "”[و] هلع يبنلا عم «اردب» دهش ه

 نب دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انثدح «قوراف "”انثدح 705

 : لَ هللا لوسر عم «ًاردب» دهش نم ةيمست يف .«باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف

 . مهل فيلح « يلوخ يبأ نب يلوخ : يدع ينب نم
 «دمحم نب دمحأ انث « '*”ىيحي نب دمحم انث « ؟'”[نسحلا نب] بيبح انثدح -4

 نسم لكي هللا لوسر عم «اردب» دهش نم ةيمست يف «قاحسإ نبا انث «دعس نب ميهاربإ انث

 . كلام وخأ .«يفعج نم . مهل فيلخ «يلوخ يبأ نب يلوخ : بعك نب يدع ينب

 نب دمحم] ليعامسإ وبأ '"”[انث «يزورملا نيسحلا نب هللا ديبع] نع «تثدح 06

 هيبأ نع ءكاحضلا نب سينأ انث «يرئابخلا رابجلا دبع نب هللا دبعانث « يذمرتلا "”[ليعامسإ

 بطأ !ةريره ابأ ايد :لاق هي يبنلا نأ ؛يلوخ يبأ نب يلوخ نع ءرمخم نب كاحمفلا

 .«مالسب ةنجلا لخدت ؛ماين سانلاو ليللاب دجهتو ,مالسلا شفأو ,ماعطلا معطأو :مالكلا

 دع داع

 (0ي رَسنَعلا بانج نب شاخشخ (855؟]

 . يربنعلا رحلا يبأ نب '”نيصحلا دنع هثيدح ««ةرصبلا» نكس . كلام نبا : ليقو ح

 )١( ةباصإلا )١/ ١8 4( /7)دسألا ١16١( باعيتسالا )1/ 075 .
 .(ه) نم واولا طقس (؟)
 انتم امهل عمجو «ريخأتو ميدقتب يباطخلا قوراف دانسإ مث . . . نسحلا نب بيبح دانسإ ركذ (ه) يف ةرفإ

 . كلام وخأ يفعج نم : قاحسإ نبا داز :لاق مث «رثألا مهدعبو «خلإ . . . ةيمست يف :الاق ادحاو

 ١6٠(. /:؟) ةباغلا دسأ :رظناو

 . (ه) نم هانتبثأو ءلصألا نم طقس : [ ]نيبام (5)

 .(دمحم نب دمحم) :(ه) يفو «لصألا يفاذك (5)
 . . . ليعامسإ ىبأ نع تثدح :اهيف ليقو «(ه) نم طقس (7)

 20 .(ه) نم تبثأو . لصألا نم طقس (0
 )8( ةباصإلا )١/ 578(. /؟)دسألا ١175(.

 .(ه) نم تبثأ امو «(نيصح) : لصألا يف (9)



 : ةهطف ةباحصلا ةفرعم

 «يطافسألا لضفلا نب "”سابعلا انثدح : '''[لاق] ؛دمحأ نب ناميلس انثئدح 7
 . ح يطساولا نوع نب ورمع انث

 ىيحي انثدح «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو
 .ح ينامحلا

 ؛ناميلس نب ديعس انث «يطقسلا لضفلا نب "”[دمحأ] انث دمحأ نب ناميلس انثدحو

 شاخشخملا نع رجلا يبأ نب نيصح نع «ديبع نب سنوي انث ءميشه انث :اولاق
 ال هنإ امأ» :لاقف . معن :تلقف (؟ كنبا اذه» : هلع يبنلا /7[يل] لاق :لاق ؛ ''”[يربنعلا]

 : لاق نم مهنمف ؛ *”[ثيدحلا اذه يف] ميشه ىلع فلتخا .«هيلع ينجت الو كيلع ينجي

 ىمس نم مهنمو «نيصح نع «ربخم نع «سنوي :لاق نم مهنمو «نيصح نع « سنوي

 . نيصح نع «- رشب يبأ .ديلولا نع :لاقف ؟ربخملا

 انث «ىبأ ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث .كلام نب ركب وبأ ' '"هانثدحف ١13

 ل

 شاخشتخللا نع ءرحلا يبأ نب نيصح نع ءربخم ينربخأ «ديبع نب سنوي انأ ( ميشه وك

 . هلثم ركذف « . . . ىل نبا ىعمو ُهّلفَ# يبنلا تيتأ :لاق !يربنعلا

 سانا درحر سا سس 1 يح لب وب ا ١٠:بناسح انث «ايركز ':مب دمحم ٠ هللا دنع انث «نابح ٠ دمحم أ انثدح 4

 حرش ١

 نب ليعامسإ ينثدح «مصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع ''[ ركب وبأ] انثددحو .٠ 0 0 ٠ 5 3
 ءرحلا يبأ نب نيصحلا نع ءملسم نب ديلولا نع ديبع نب سنوي انث ءميشه انث :الاق ؛ملاس

 :تلقف .(2؟كنبا» :لاقف «ىنبا ىعمو ُهْنيَي هللا لوسر تيتأ :لاق ؛ يربنعلا شاخشخلا نع

 .(ه) نم تطقس )00(

 .(ه) نم تبثأ امو «(سابع) : لصألا يف )2(

 .؟دمحمل :(ه) يف قرف

 . (ه) نم هانتبثأو «لصألا نم طقس[ ]نيبام (4)
 . (هيف ميشه ىلع فلتخا) : (ه) يفامو «لصألاباذك (6)

 .(انثدح) :(ه) يفو «لصألاب اذك (7)
 .(ه) نم وهو «لصألا نم طقس [ ]نيب ام (1)



 فل
 (هيلع ينجت الو كيلع ينجي الد :لاق . معن

 دلع دع د

 يدارمْلا ,ثراحلا ابأ : ىنكي : ثراحلا نب ةَّشَرَخ [85]

 :هدالوأ نمو .«رصم» حتف دهشو «-مالسلا هيلع  يبنلا ىلع دفو «ديبز ينب نم ص

 .[أ ]١/ ١٠١/ ةشرخ نب ةعيبر نب ثراحلا نب هللا دبع : ةشرخ وبأ

 . ح ينارحلا دلاخ نب ورمع انث «عابنزلا وبأ انث « ””[دمحأ نب] ناميلس انئدح -.4

 نب دمحأ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 «بيبح يبأ نب ديزي نع «ةعيهل نبا انث :الاق ؛ ليبحرش نب ديعس "”نع ,يمايلا فرصم

 ًاليتق مكنم دحأ دهشي ال» :لاق ِهلَع يبنلا نأ ؛ هلت يبنلا بحاص  ثراحلا نب ةشرخ نع

 لاق ''[و] .«مهعم هبيصتف مهيلع '*”ةطخسلا لزنيف اًمولظم لتقي نأ ىسعف ؛ اربص لتق

 . ةشرخ نع ءريخلا يبأ نع «ديزي نع : هثيدح يف ,فرصم نب دمحأ

 دج دع د

 بوسنم ريغ : يبراخملا ةَشَرَخ

 انث «يكاطنألا ىسوم يبأ نب دمحم نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انئدح -0

 ظ . ح ريمح نب دمحم انث «يبلحلا بعك نب بوقعي

 .مصاع يبأ نبا '”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع : "”[ركب وبأ] انثدحو : ")[لاق]

 )١( ةباصإلا )١/ 177( /7)دسألا .(758 /؟) باعيتسالا /١77(.

 .(ه) يف سيل (؟)
 .(انثدح) :(ه) يف يذلاو «لصألا يفاذك ()
 .(ه) نم تبثأ امو ء فيحصت وهو «ةطسلا» :«لصألا» يف (4)

 .(58 /؟) باعيتسالا .(477 )١/ ةباصإلا ١78[. 011717 /؟] ةباغلا دسأ يف هتمجرت رظنا (0)

 .(ه) نم انتبثأو «لصألا نم طقس [ 1نيبام (5)



 وب نرباديوس نسم : "0[لاق] ؛نالجع نب تباث انثدح :الاق ؛ زيزعلا دبع نب ديوس انث «رامع نب ماشه انث

 هنلَع هللا لوسر تعمس : لاق ؛ يبراحملا ةشرخ تعمسم : لاق ؛ يبراحملا ريثك وبأ ينثدح

 .مئاقلا نم ريخ ناظقيلاو ,ناظقيلا نم ٌريخ اهيف مئانلا :ةنتف يدعب نوكيس» :لوقي

 ءافصلا ىلإ هفيسب شميلف هيلع تتأ نم الإ ؛ يعاسلا نم ريخ اهيف مئاقلاو

 .«تلجنا امع يلجنت ىتح اهل عجطضي مث .هب "”رسكيف هب ''برضيلف

 نب ورمع انث « '”هصاع يبأ نب ورمع نب دمحأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثئدح 0١-

 : "2[لاق] ؛ ريثك وبأ انثدح :'"[لاق] ؛تباث نع ءدمحم نب كلملا دبع انثا ءنامثع

 . هلثم «نالجع نب تباث نع ؛ شايع نب ليعامسإو « '"”رجاهملا نب دمحم هاورو #

 0 ةيبتق و نب نسحلا نب دمحم انث . ميهاربإ نب دمحم انثدح نيف

 نع ؟ 8 جاهملا نب دمحم انث , ©9![رانيد] نب ريثك نب ديعس نب نامثع انث «يزغلا ورمع

 تي هللا لوسر تعمس :لوقي ةشرخ تعمس :''”[لاق] ريثك وبأ ينثدح «نالجع نب تباث

 . هلثم ركذف « «....ةنتف نوكيس» :لوقي

 .روصنم نب قاحسإ انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح 1601
 (١٠!نالج.علا نب تباث نب هللا دبع يبأ نع « شايع نب ليعامسإ انث « عفان نب مكحلا "'انث
 نوكي» :لاق هلَي هللا لوسر نأ ؛ هثدح ةشرخ نأ «هثدح يبراحملا ريثك ابأ نأ ؛يراصنألا

 نب دمحم ال «

 .(ه) يف سيل )١(
 .برضيف :(ه) يف )١(
 . هرسكيف : (ه) يف 2

 . كاحضلا نب ورمع نب دمحأ : (ه) يف قف
 .(ه) نم هانتبثأو «ءلصألا نم طقس[ ]نيب ام (6)
 .(رجاهم) : لصألا يف يذلاو ء(ه) يفاذك ()
 . ينالقسعلا ةدايز نب دمحم انث : (ده) يف )30

 . (رجاهم) : لصألا يف يذلاو ء(ه) يفاذك (8)
 .(ابنأ) :(ه) يفو « لصألا يفاذك (9)

 ١ (نالجع) :(ه) يف يذلاو ءلصألا يفاذك .



 . هلثم ركذف «...ناظقيلا نم ريخ اهيف مئانلا :نتف يدعب

 '"”يراصنألا دلاخ نب ماذخ [856]

 ثيدح يف هركذ . ءاسنخ دلاو «جرزخلا نب فوع نب ورمعع ينب نم «ةعيدو وبأ ح

 : "”[ديزي ينبا] ؛عمجمو نمحرلا دبع نع «دمحم نبا مساقلا

 «يبنعقلا انث « ""[هللا دبع نب ميهاربإ] : ملسم وبأ انث «يباطخملا قوراف انثدح -5

 ديزي ينبا - عمجمو «نمحرلا دبع نع «هيبأ نع «مساقلا نب نمحرلا دبع نع «؛كلام نع

 كلذ تهركف «بيث يهو اهجوز اهابأ نأ ؛ةيراصنألا ماذخ تنب ءاسنخ نع «-يراصنألا

 [ب ]١/ 7١١/ .اهحاكن درف « . . .هل تركذف هلي هللا لوسر ىلإ تءاجف

 نمحرلا دبع نع «يروثلا نع «كرابملا نبا هاورو . هلثم «كلام نع « بهو نبا هاور

 : ءاسنخ نع «ةعيدو نب ديزي نب هللا دبع نع «مساقلا نبا

 انث .ىسوم نب نابح انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ هانثدح -0

 نب ديزي نب هللا دبع نع «مساقلا نب نمحرلا دبع نع «نايفس نع « «”[كرابملا نب] هللا دبع

 هلع يبنلا ىلإ ت وكشف «ةهراك انأو يبأ ينحكنأ :تلاق ؛ماذخ تنب ءاسنخ نع «ةعيدو

 .«ةهراك يهو اهحكمت الد :لاقف ركب انأو

 تنب ءاسنخ ْتَمآ :لاق ؛ريبج نب عفان نع «ثريوحلا يبأ نع يروشلا هاورو 7

 ١ يراصنألا ديعس نب ىيحي هاورو .ثيدحلا ركذف « .. .ةهراك يهو اهوبأ اهجوزف ماذخ

 نع : ةنييع نبا لاقو . ءاسنخ نع ؛ ديزي ينبا  نمحرلا دبعو .«عمجم نع «مساقلا نع

 هاورو «ةيراج نب عمجم ينبا ؛ديزيو « نمحرلا دبع نع «مساقلا نع « ديعس نب ىيحي

 .هدحو عمجم نع «مساقلا نع « ديعس نب ىيحي نع « "”[ريرضلا] ةيواعم وبأ

 )١( ةباصإلا )١/ 57١(. /؟) باعيتسالا .(١؟6 /؟)دسألا 47(.
 )( .«انبا» : لصألا ىف

 .(ه) نم طقس :[ ]نيبام (8)
 . (ه) نم هانتبثأو «ءلصألا نم طقس[ 1 نيب ام (5)



 رمع نب هللا دبع انث ''”[ىنثملا نب] ىلع نب دمحأ انث . ميهاربإ نب دمحم انثدح 26617

 نع «بئاسلا نب جاجح نع « قاحسإ نب دمحم نع «ناميلس نب ميحرلا دبع انث «نابأ نبا

 اهجوزف «لجر نم تمآ دق تناكو :لاق ."”[دلاخ نب] ماذخ تنب ءاسنخ : هتدج نع «هيبأ

 0[ هفتراف] «رذنملا دبع نب ةبابل يبأ ىلإ ””[تبطخف] :لاق . فوع ينب نم ًالجر اهوبأ

 . ةبابل ابأ تجوزتف ءاهاوهب اهقحلي نأ اهابأ لَ هللا لوسر رمأف ٠ هيَ يبنلا ىلإ امهنأش

 تدلوف :لاق .بئاسلا مأ : ءاسنخ ىمسف قاحسإ نبا نع «دعس نب ميهاربإ] '””هاور

 : ةريره يبأ نع «هيبأ نع «ةملس يبأ نب رمع هاورو 2" [ةبابل يبأ نب بئاسلا

 سنوي نب نمحرلا دبع انث «ىسوم نب رشب انث دمحأ نب ناميلس انثدح -8

 تنب ءاسنخ نأ ؛ةريره يبأ نع «هيبأ نع «ةملس يبأ نب رمع نع «ميشه انث «يلمتسملا

 .يرودلا سابع] "”ىورو .””اهحاكن درف هلع يبنلا تنأف ؛ةهراك يهو اهوبأ اهجوز ماذخ

 ءءاطع نع ؛ءاطع نب بوقعي نع « شايع نب ركب '''”يبأ ''”[نع «سنوي نب دمحأ نع
 تركذف هلع يبنلا تتأف ؛ةهراك يهو هتنبا ةعبر "'"'[مأ] ماذخ جوز :لاق ؛ سابج نبا نع

 . ةبابل وبأ "'””اهجورتف ءاهجوز نم اهعزنف هل كلذ
 . 21297[ سابع نبا نع «ىبارعألا نبا نع فىاتثدح] 48

 )١( (ه) نم هانتبثأو «لصألا نم طقس [ ]نيبام .

 ) )0.(ه) يف سيل

 . «بطخف» ىلإ لصألا يف تفحصت (9)
 .«عفتراو» :(ه) يف (5)
 . [دازو] (ه) ىفو لصألاب اذك (5)

 .هانعمب ريخأتو ميدقت (ه) يف (7)
 . «اكحاكن» لصألا يف تفخحصت (0)
 .(هاورو) :(ه) يف يذلاو «لصألا يفاذكه (4)
 .شايع نب ركب وبأ هاورو :لاقو .(ه) نم طقس (9)

 .(ركب وبأ) :(ه) يفو .لصألا يفاذك )٠١(

 ) )1١مالكلا يف ريخأتو ميدقت عم (ةعبر) : لصألا يفو .(ةعبر مأ) :(ه) يف اذك .

 )؟١1(هكناافي .(اهجوزتو) :(ه) ىفو ءلصألا
 ) )17(ه) نم طقس [ ]نيبام



 "”'يملسألا دوسألا نب يعازُخ 3

 .يعازخ نب دوسأ :ليقو .راصنألا فيلح ص

 نع «قازرلا دبع '"”ًأبنأ «ميهاربإ نب قاحسإ انث ,دمحأ نب ناميلس هانثدح -.

 اونذأتسا نيذلا طهرلا نأ ؛ ؟7[كلام نب] بعك نب نمحرلا دبع نع «يرهزلا نع «رمعم

 نب هللا دبعو «-موقلا ريمأ ناكو  كيتع نب هللا دبع : قيقحلا يبأ نب مالس لتق يف هِي يبنلا

 فيلح ملسأ نم لجر-*دوسأ نب يعازخو «ةداتق وبأو «نانس نب دوعسمو «سينأ

 يبأ نب مالس لتق يف هني يبنلا اونذأتسا ؛ةملس نب نالف :هل لاقي رخآ لجرو مهل

 الو اديلو اولتقت ال» :مهل لاقو «هلتق يف مهل نذأف «ربيخ» :ب روعألا عفار وبأ قيقحلا

 :لاق مهآر املف ,بطخي ربنملا ىلع هَ يبنلاو ةعمجلا موي اوءاجف «هولتقف اوبهذف . «ةأرما

 .[أ ]١1/ 7571١/ .ًالسرم يرهزلا باحصأ رثكأ هاور اذكه .«هوجولا تحلفأ»

 '"'يراصنألا ثراحلا وبأ : جرزخ ]

 ناميلس نب قاحسإ انث ء.مصاع يبأ نب ركب وبأ انث « "”رادنب نب دمحأ انثدح .-0

 . ح ”[نابأ نب ليعامسإ انث] «دايز نبا

 نب دمحم انث « [يرتستلا] فاوصلا دواد نب قاحسإ انث «دمحأ نب ناميلس انئدحو

 نب رفعج نع «يفعجلا رمش نب ورمع انث «نابأ نب ليعامسإ انث « ليقع نب ديبع نب هللا دبع

 )١( .(ىملسلا دوسأ) .(ه) يفو «ءلصألا يف اذكه '
 )1( /؟) ةباغلا دسأ ١١(« ةباصإلاو )١/ 4784(.

 )( .(انثدح) :(ه) يفو ءلصألا يف اذكه
 . (ه) نم هانتبثأو «لصألا نم طقس[ 1نيبام (5)

 .(دوسألا نب) :(ه) يف يذلاو «لصألا يف اذك (5)
 .(570 )١/ ةياصإلاو ١77(« /7) ةباغلا دسأ ()

 .«قاحسإ نب دمحأ» (ه) يف (0)

 .(ه) نم طقس[ 1نيبام (4)



 تعمس :لاق ؛يبأ ينثدح :لوقي جرزخلا نب ثراحلا تعمس :لاق ؛هيبأ نع ءدمحم

 لجر سأر دنع مالسلا امهيلع توملا كلم ىلإ '"” [هّلَي يبنلا] رظنو  لوقي هلع هللا لوسر
 : توملا كلم لاقف . «نمؤم هنإف ؛ يبحاصب قفرا !توملا كلم ايد :لاقف راصنألا نم

 ضبقأل ينأ دمحم اي-ملعاو «قيفر نمؤم ''1[لكب] ينأ ملعاو ءاّئيع رقو ءاّسفن بط»
 اذه ام :تلقف ءهحور يعمو "”راد يف تمق هلهأ نم حِراص خرص اذإف ؛مدآ نبا حور

 نم هضبق يف انل امو «هردق انلجعتسا الو «هلجأ انقبس الو «هانملظ ام هللاو ! ”خارصلا

 ام ءاورزؤتو اومثأت اوطخستو '''اونزحت نإو ءاورجؤت هللا عنص امب ”اوضرت نإف «بنذ

 تيب لهأ نم امو «رذحلا ''رذحلاف «ةدوع دعب ةدوع مكدنع انل نإو « ىبتع نم اندنع مكل
 موي لك يف مهحفصتأ انأو الإ ؛لبج الو لهس «رحبالو رب ء«ردم الو رعش دمحم اي

 نأ تدرأول ؛دمحم ايهللاو «مهسفنأب مهنم مهريبكو مهريغصب فرعأ انأل ىتح ؛ةليلو

 . «اهضبقب نذأ وه ![ىلاعت ]هللا نوكي ىتح كلذ ىلع تردق ام ةضوعب حور ضبقأ

 نمم توملا ادبع رضح اذإف ةالصلا تيقاوم دنع مهحفصتتي امنإ هنأ ينغلب :رفعج لاق

 هللا الإ هلإ ال : كلملا هنقليو «ناطيشلا هنع عفدو كلملا هنم اند-ةالصلا ىلع ظفاحي ناك

 نب ليعامسإ نع «فالعلا بهو نب قاحسإ هاور . ميظعلا لاح لا كلذو .هللا لوسر دمحم

 0[ هلغم] نابأ

 ف

 )١( (ه) نم هانتبثأو «لصألا نم طقس[ 1نيب ام .
 (ه) نم هانتبثأو «لصألا نم طقاس [ ]نيب ام (؟) .

 )( (رادلا يف) :(ه) يف يذلاو «لصألا يف اذك .
  (0).؟خراصلا» (ه) يف ١ ١

 .(انوضرت) :(لصألا) يف يذلاو «(ه) يفاذك (5)

 .(اوبرخت) : لصألا يف يذلاو «(ه) يفاذك ()
 .؟رذحلا رذحلاو» :ه يف (0)

 . (ه) نم ةدايز يهو « لصألا نم تطقس [ ]نيبام (6)



 ةباحصلا ةفرعم 3 .٠.٠٠6

 ©)نادْعَم همساو ,ربج وبأ :يدنكلا شيشفخ ([]

 ثيدح نم هثيدح ميحلا فرح يف] مدقت دقو ,"”روهشملا وهو . شيشفج :ليقو 0

 . "![هيبأ نع ملسم نب نسحلا

 انث «ةبيش ىبأ نبا نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثئدح-5

 نب ديعس نع «يرهزلا نع «-ةريبه نب ةدعج ىلوم فوفكملا نوراه وبأ انث ,باجنملا

 ىتح ؟هللا لوسر ايانم تسلأ :لاقف « هلق يبنلا ىلإ يدنكلا شيشفخلا ماق : لاق ؛بيسملا

 دلو نم انأ ءانيبأ نم يفتنن الو ءانمأ اوفقن الو : هلم هللا لوسر لاقف ءرارم ثالث اهلاق

 «ةنانك رضم نم يحلا اذه ةمجمجر : ُهْكَي هللا لوسر لاق مث :لاق .«ةنانك نب رضنلا

 ثيدح نم بيرغ .«سيق اهموجنو اهناسرفو ,دسأو ميمت هب ''”ضهني يتلا اهلهاكو
 (*”[حلاص نب نسحلا ثيدح نم هانركذ دقو] «- ميجلاب .شيشفج :روهشملاو .يرهزلا

 .[ب ]3/١١/

 تو ني جن

 يملّسلا قابرخ ]

 .نيديلا وذ هنإ : ليقو ص

 .هريغو «نيصح نب نارمع هنع ىور

 « عيرز نب ديزي انث «ددسم انث « يضاقلا فسوي انث « نسحلا نب بيبح انثدح 6

 ملس :لاق ؛نيصح نب نارمع نع «بلهملا يبأ نع «ةبالق وبأ انث .ءاذحلا دلاخ انث

 - قابرخلا :هل لاقي لجر هيلإ ماقف «لخد مث رصعلا نم تاعكر ثالث يف هيَ هللا لوسر

 :لاقف هءادر رجي اًبضغم جرخف ؟هللا لوسر اي ةالصلا ترصقأ :لاقف نيديلا ليوط ناكو

 )١( /؟)دسألاو ,(57“ /؟) باعيتسالا ١5٠(« ةباصإلاو )9/ 507(.
 .(ه) نم ةدايزا 1نيبام ف4رف] .«روهشم» :(ه) يف )2

 .(477؟ )١/ ةباصإلاو ١77(« /؟)دسألاو 4٠(« /؟) باعيتسالا (5) .(ه) يف سيل[ 1نيبام (5) .«ضهنت يذلا» :(ه) يف (4)



 . ملس مث اهيتدجس دجس مث ملس مث ةعكرلا كلت ىلصف ماقف . معن :لاق «؟ قدصأ» .

 : ""'[يملسلا] قابرخ نع «نيريس نب دمحم هاور *

 نب دمحم انث .يصيصملا نيسحلا نب هللا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح -4

 نأ ؛يملسلا قابرخ نع «نيريس نب دمحم نع «ةداتق نع «ريشب نب ديعس انث «راكب

 :قابرخ هل لاقف « "”نيتعكرلا يف ملسف  رصعلا وأ رهظلا مهب ىلص هلع هللا لوسر
 لاق مث ««ةالصلا ترصق الو تككش ام»:لاق ؟ةالصلا ترصق مأ «هللا يبن اي تككشأ

 مث ملس مث نيتعكرلا هَ يبنلا ىلصف . معن :اولاق .(«؟نيديلا وذ قدصأ» : هلي هللا لوسر

 . سلاج وهو « نيتدجس دجس

 ع دع

 ””ىزعلا دبع نب طوخ [ م١7 ]

 . 9[ةلمهملا ءاحلاب] ءطوح :لاقيو

 «ينامحل ا ىيحي انث « يمرضح ا هللا دبع نب دمحم انث دمحم نب دمحم انثدح 0

 هنأ ؛ىزعلا دبع نب طوخ نع «ةديرب نبا نع « ملعملا نيسح نع «ديعس نب ثراولا دبع انث

 ةقفر ةكئالملا برقت ال» : هَ يبنلا لاقف « سرج اهيفو ترم «رصم» نم ةقفر نأ : هثدح

 ظ .«سرحج اهيف

 . ثراولا دبع نع ددسم هاور
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 .(ه) نم طقس[ 1نيبام )١(
 .[نيتعكر يف] ه يفو لصألاب اذك (؟)

 .(56/8 )١/ ةباصإلاو ١6٠١ /؟)ةباغلا دسأ (*)

 .(ه) يف تسيل[ 1نيبام (5)



 «"”يراصنألا طوخ [(7]

 . مهو هنأ معزو «نيرخأتملا ضعب هركذ ص

 نع «قازرلا دبع '"”أبنأ «ميهاربإ نب قاحسإ انث ء.دمحأ نب ناميلس انثدح -7

 ملسأ هدج نأ ء«هدج نع هيبأ نع «يراصنألا ديمحلا دبع نع ؛يتبلا نامثع نع «نايفس

 انهاه بألا هلق يبنلا سلجأف «غلبي مل ريغص اهل نباب ءاجف ءملست نأ هتأرما تبأو

 . هيبأ ىلإ بهذف .«هدها مهللا» :لاقف ؛هريخ مث ءانهاه "'مألاو

 لاقو «قازرلا دبع نع ءدوعسم يبأ نع « *”[هل] خيش نع «نيرخأتملا ضعب هاور *

 .دوعسم وبأ "”[لاق] اذكه :لاق . '”[رهاظ مهو وهو] ملسأ هنإ طوخ هدج نع :هيف

 «يراصنألا نانس نب عفار نب مكحلا نب "”[هللا دبع نب ] رفعج نب ديمحلا دبع وه امنإو

 . لصأ انه اه طوخ ركذل سيلو «نانس نب عفار وه ملسأ يذلا هدجو

 | د دع

 (0يراصنألا ىّلعملا نب يدع نب ةفيلخ 1

 يردب

 نب رارض انث « "'”[ةبيش يبأ نب] نامثع نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 0177

 يف «هيبأ نع [أ /777 ]١1/ «عفار يبأ نب هللا ديبع نب دمحم انث ءمشاه نب يلع انث ءهدرص
 . يردب «ةضايب ينب نم «يدع نب ةفيلخ :راصنألا نم هنع هللا يضر يلع عم دهش نم ةيمست

 نك يد

 )١( /؟)ةباغلا دسأ ١59(« ةباصإلاو )١/ 419/9(.

 .«انثدح» :(ه) يف (؟)

 .«مهألا» : ىلإ لصألا يف تفحصت (9)
 .ه نم هانتبثأ امو لصألا نم طقسا 1نيبام (:)
 .«دوعسم يبأ» : هلؤق دعب ارخأتم :(ه) يف ركذ[ ]نيبام (4)
 .هلاق :(ه) ىفو لصألاب اذك (5)

 .ه نم طقاس [ ]نيبام (0

 .(465 )١/ ةباصإلاو ١546(« /؟)دسألاو « 4١( /؟) باعيتسالا ()



 '"'ةّيوَُس يبأ وبأ وهو «ليهس وبأ : ةفيلخ [ 877 ]

 . ةبحص هل حصي الو "”)[دمحم] همسا نميف ''”[هركذ] مدقت 0

 دك دع د

 «'!ةفصخ نبا وأ« ةفصخ [م1] ا

 :لاق ؛يفنحلا هللا دبع نب ةريغملا نع «ديزي نع '”[ةبعش هثيدح ىور] ءلوهجم ن

 :لاقف  ةفصخ نبا وأ ةفصخ :هل لاقي هلق يبنلا باحصأ نم لجر ىلإ اسلاج تنك

 دنع هسفن كلمي يذلا '؟[ديدشلا لك] ديدشلا نإ» : "2[لوقي] هلو هللا لوسر ثعمس

 .«بضخغلا

 . *”[هب ةبعش انث «ريرج نب بهو انث «ةبالق وبأ انث :لاق ؛هباتك يف ةمثيخ هانربخأ] -4

 هع دع د

 © ريخ [م41ا/6]

 .ريخ دبع '''[همسا] : ليقو ءهيلإ بهذو هَّي يبنلا دهع يف ملسأ

 تلق :لاق] ؛ 9[ ريخخ دبع نع «هيبأ نع .«علس نب كلملا دبع نب رهسم هاور] *

 ؛ يخأ نبا اي :لاقف ؟اذه كموي ىلإ كيلع ىتأ مك !مسجلا نسح كارأ ؛ةرامع ابأ اي : هل

 ال

 .ةنس ةئامو نورشع يلع ىتأ

 نب دمحم انث ىلإ بتك اميف  ىجاجحلا بوقعي نب دمحم نب دمحم هانربخأ -684

 )١( /؟) ةباغلا دلسأ ١56(« ةباصإلاو )١/ 1517(.

  220(ةمسأ» :(مه) يف .

 . لصألا نم طقاس [ 1 نيباام (*)
 .(879 )1١/ ةباصإلاو /١7(« /؟) ةباغلا دسأ (8)

 . ةبعش دنع هثيدح (ه) يفو لصألاب اذك (0)

 .(ه) ىف تسيل (0)

 .(47/7 )١/ ةباصإلاو ١68(« /7) ةباغلا دسأ 00



 نع «هيبأ نع «كلملا دبع نب رهسم نع «ديلولا نب دمحم انث ١ يمعثخلا صفح نب نيسحلا

 . ")[ريخ دبع

 ف دب

 انه مدقتملا نتملا دروأو «خلإ . . . يمعثنلا نسحلا نب دمحم نع تثدح» : (ه) يفو لصألاب اذك )0(
 .دنسلا دعب ًارخأتم



 0 ال

 لادلا باب

ب لالب نب دواد] [م81/5]
 (”ليلب ن

 ("7[يراصنألا ىليل وبأ . ةحيحأ نبا : ليقو

 «يناولحلا نع «غئاصلا هلاق ؛مهو "”[وهو] ءدوادو نمحرلا دبع هنبا هنع ىور

 (”لتق .راسي : ''7[ليقو] .نايفس : '[ليق :همسا يف فلتخم] ءروهشملا ؟””وهو

 . هللا دبع هنباو وه نيفصب

 «ىسوم نب هللا ديبع انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 17 .٠

 تيأر :لاق ؛هيبأ نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع «ىنانبلا تباث نع «ىليل ىبأ نبا انث

 «رانلا .٠

 لهأل ليو ءرانلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا» :لوقي هتعمسف ءاعوطت يلصي هلع هللا لوسر

 د د

 ©يرّيْمحلا زوريف نب مَلْيَذ 71
 نب بابح يذ نب دعس نب عسي نب زوريف وهو بقل مليدو ءزوريف وه : ليقو 0

 نب ثراح لا نب نارمت نب لبج نب دعس نب بهوم نب عشوه نب رحش نب زع نب دوعسم

 )١( ةباصإلاو «(6١ا /؟)دسألاو «(55 /7) باعيتسالا )١/ /41(.

 يبأ نب نايفس :ليقو ءراسي :اولاقو «لالب نب لالب : ليقو «لالب نب دواد] :ه يفو لصألاب اذك (؟)

 . [يراصنألا ىليل وبأ .ناجوعل

 . قايسلا اهيضتقي ةدايز ()

 .ه نم طقسا ]نيبام (5)

 .«لتقو» :(ه) يف (5)

 )١( /؟)دسألاو .(57 /؟) باعيتسالا ١77(., ةباصإلاو )١/ //41(.



 ىلع لبج نب ذاعم عم دفو . ينيعرلا نيعر نب لئاو نب '''”ناشيج وه ناربحو «ناربح

 . ىلعألا دبع نب "”[سنوي نب ] ديعس وبأ هركذ اميف ؛«رصم» حتف دهشو « هلع يبنلا
 يسنعلا دوسألا لتق . ينزيلا هللا دبع نب دثرمو ىللا دبعو كاحضلا : هينبا دنع هثيدح

 ١11/ . هنع هللا يضر ركب يبأ ىلع :ليقو . هَ يبنلا ىلع هسأرب مدقف ««ءاعنص» بحاص

 .[ب /1

 ريمع وبأ انث ءمصاع يبأ نب دمحأ انث ءدمحم نب هللا دبع "'[ركب وبأ] انثدح 0١-

 «يمليدلا نب هللا دبع نع «ينابيشلا ورمع يبأ نب ىيحي نع «ةرمض انث «ساحنلا "'”[نبا]

 دق !هللا لوسر اي :انلق باذكلا يسنعلا سأرب هلي هللا لوسر انيتأ امل :لاق ؛هيبأ نع

 اي : انلق - «هلوسر ىلإو هللا ىلإ» :لاق .نحن نيأ ىلإو ءنحن نيأ نمو «نحن نم :تملع
 ,؟بيبزلاب عنصن امو : انلق ««اَهوَُبّبَر» :لاق اهب عنصن اذامف ءابانعأ انل نإ ! هللا لوسر

 هوبرشاو ,.مكئاشع ىلع هوذبناو ,مكئاشع ىلع هوبرشاو ,مكئادغ ىلع هوذبنا» :لاق

 هلصأ ىلع رخأت اذإ هنإف ؛ كلهي ىتح هوعدت الو ,نانشلا يف هوذبناو .مكئادغ ىلع

 دوسأ سأر : ينعي .اًقلح اًقلح هسأر اولعج مهنأ ينغلب :ةرمصض لاق .(الخ لاح

 . يسنعلا

 . ح ليبنلا مصاع وبأ انث «يرضملا نسححلا نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5 ١

 وبأ انث , يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انثدح «كلام نب ركب وبأ انثدحو

 انث .بيبح يبأ نب ديزي ينثدح .رفعج نب ديمحلا دبع انث :الاق يفنحلا ركب وبأو ءمصاع
 انإو «ةدراب ضرأب انإ : لاق هّلكَي هللا لوسر لأس هنأ ؛"'مليدلا انث «ينزيلا هللا دبع نب دثرم

 يف امل قفاوم وهو (ه) نم هانتبثأ ام باوصلاو «ءابلاو ءاحلاب «ناشبح» ىلإ لصألا يف فحص 000
 نبال ديناسملا عماجو «(47/ا/ )١/ ةباصإلاو 17 /؟] ةباغلا دسأو «(55 /؟) ت باعيتسالا
 ١6١[. /5] ريثك

 .ه نم طقس[ ]نيبام (0)

 . ؟مليد» :(ه) يف ةشز



 هلق ممن لاق ,«؟ ركسيأ» : هلي هللا لوسر لاقف . حمقلا نم انل عنصي بارشب نيعتسن

 ٠ : لاق ءمعن : لاق «:؟ ركسيأ» : للي هللا لوسر لاقف «هيلع داعأف :«هوبرشت الف»

 :لاق «معن :لاق ؛:؟ ركسيأ» : هّلكَي هللا لوسر ''”[هل] لاقف «ةثلاثلا هيلع داعأف ««(هوبرشت

 .«مهلتقاف هنع اوربصي مل نإف» : لاق ءهنع نوربصي ال مهنإف : لاق .«هوبرشت الفو»

 «بيبح يبأ نب ديزي نع «قاحسإ نب دمحم هاورو .دمحأ ةياور . مصاع يبأ ظفل *

 .هلثم

 دمحم انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «مانغ نب ديبع انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح ١61/7

 . ح كيبع نبأ

 نب قاحسإ انث ءنايفس نب نسحلا انث :'”[لاق] ؛نادمح نبورمعروبأ انثدحو

 نع «بيبح يبأ نب ديزي نع «قاحسإ نب دمحم نع :الاق ناميلس نب ةدبع انث «ميهاربإ

 جلاعن انإ !هللا لوسر اي :تلق :لاق ؛يريمحلا عشوهلا نب مليد نع «هللا دبع نب دئرم

 لمد : هللَع هللا لوسر لاقف .انلامعأ ىلع هب ىوقتن اًبارش دختنو ءاديدش اجاللع اندنع

 « كلذ لثم لاقف ؛ةيناثلا هتلأس مث .(ةهوبنتجافو :لاق «معن :تلق : لاق .«؟ركسي

 .«مهولتقاف هكرتي مل نمف» :لاق «هيكرات ريغ سانلا نإف :  ةعبارلا وأ  ةثلاثلا "7[هل] تلقف

 :هوحن « . . .ريخلا يبأ نع « "”[سابع] نب شايع هاورو *

 «ديعس نب ةبيتق انث « ؟”[دمحأ] نب نادبع انث « "”[دمحأ نب] ناميلس انثدح - 4

 مليد نع ؛ريخلا يبأ نع .سابع نب شايعو «بيبح يبأ نب ديزي نع ؛ةعيهل نبا انث
 ةديدش ةدراب ””[ضرأب] انإ !هللا لوسر اي : تلقف هلع هللا لوسر تيتأ : لاق ؛يناشيجلا

 ىلب : تلق ««؟مكركسيأ» : لاق ؟هبرش '"”[لحيف] «حمقلا نم اًبارش اهب عنصي ءدربلا

 .(رمخ هنإف» :لاق ش

 .(ه) نم ةدايزلاو طوطخملا نم طقاس [ ]1نيبام (؟) .(ه) يف تميل )١(

 .(دمحم) ه يفو .لصألاباذك (5) . (سابعلا) ه يفو لصألاب اذك ()

 .ه نم طقاس[إ ]نيبام (6)

 .«لحيفأ» :(ه) يف (5)



 دمحم انث «ميهاربإ نب رمع نب نيسحلا انث ,.نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -60

 «هيبأ نع «يبأ ينربخأ «مليدلا نب ىسوم نب ناورم نب فيرطغلا انث «يخلبلا قاحسإ نبا

 هلو هللا لوسر ىلصف ءرفس يف هني هللا لوسر عم انك :لاق ؛زوريف نب "”[مليدلا] هدج نع

 فلاخ ,فلاخنا اذه نمد : لَم هللا لوسر لاقف «ضرألاب ىلصف لجر لزنف «هتلحار ىلع

 .[أ /777" ]١1/ مالسإلا قراف ىتح لجرلا كلذ تام امف :مليدلا لاق .«هب هلل

 د دع د

 "”يبلكلا ةفيلخ نب ةّيحد []

 . هتروص يف اروصتم '!![ هِي يبنلا نيياحألا يف] "”يتأي  مالسلا هيلع  ليربج ناك ح

 نب ديزي نب دلاخو «يبلكلا روصنمو ء«داهلا نب دادش نب هللا دبعو «يبعشلا : هنع ىور

 .ةيواعم

 « روصنم نع «ريخلا ىبأ نع «بيبح ىبأ نب ديزي نع دعس نب ثيللا انث , *”(بدؤملا)

 هنإ مث «ناضمر يف «ةبقع» ةيرق ىلإ "”«ةّزم» هتيرق نم جرخ هنأ ؛ةفيلخ نب ةيحد نع

 دقل «هللاو :لاق هتيرق ىلإ عجر املف ءاورطفي نأ نورخآ ربكأو «سان هعم رطفأف «رطفأ

 هلع هللا لوسر يده نع اوبغر اًموق "”[نإ] ؛هارأ نأ نظأ تنك ام ارمأ مويلا تيأر

 وبأ هاور] . كيلإ ينضبقا مهللا : كلذ دنع لاق مث .اوماص نيذلل كلذ لوقي .هباحصأو

 . "”[ثيللا نع سنوي نع ةبيش يبأ نب ركب

 .؟مليد» :(ه) يف )١(

 )١( /؟)دسألاو «(55 /7) باعيتسالا ١68(.« ةباصإلاو )١/ 4177(.
 )*( هلع يبنلا ىلإ ءاج :(ه) يف .

 .ريخأتو ميدقت (ه) يفو لصالاب اذك (4)
 .ه نم ةدايز (6)

 .نونلاب «ةَّرن» :ه ىف ()

 .ه نم ةدايز 4ففز



 دبع نب رضنلا دوسألا وبأ انث «دواد نب مادقملا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح أ 11

 ديزي نب دلاخ نع «هثدح سابع نب هللا دبع نأ ؛ريبج نب ىسوم نع «ةعيهل نبا انث «رابجلا
 :لاقف «ةيطبق ''”يناطعأف اًيطابق هني هللا لوسر ذخأ :لاق ؛ يبلكلا ةيحد نع «ةيواعم نبا

 .«اهب رمتخت كتأرما ىرخألا طعأو ءاصيمق "”امهدحأ عطقاف ,نيتعدص اهعدصا»

 . ؛اهفصي ال اًبوث اهتعدص تحت لعجت كتأرما رم» :لاق تربدأ املف

 ىسوم نع «بويأ نب ىبحي نع « ميرم يبأ نب ديعس نع «روصنم نب قاحسإ هاور *
 هثعب نيح ؛ةيحد نع «دلاخ نع «هثدح بلطملا دبع نب سايع "نب هللا دبع نأ ؛ريبج نبا

 . ؟[هلثم] ركذف « . . .ًةيطبق هي هللا لوسر هاطعأ عجر املف « لقره ىلإ هلكَي هللا لوسر

 نب قاحسإ انث ءنايفس نب نسحلا انث .نادمح نبورمع وبأ انثدح ب ”5ا//

 . هب ميرم يبأ نب ديعس انث ءروصنم

 انث] «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -

 ءدادش نب هللا دبع نع «هيبأ نع «ليهك نب ةملس نب ىبحي انث « '””[ديمحلا دبع نب ىبحي
 انأ :تلقف «بابلاب تمقف ءرصيق ىلإ باتكب يعم هّنيَي يبنلا ثعب :لاق ؛ يبلكلا ةيحد نع
 هنأ معزي بابلاب لجر اذه :لاقف نذآلا هيلع لخدف «كلذل اوعزفف هِكَ هللا لو سر لوسر

 هللا مسب» :هيلع ئرقف «باتكلا هتيطعأف هيلع تلخدف .يل نذأف هللا لوسر لوسر

 هل خأ نبا رخنف] ""«مورلا بحاص رصيق ىلإ هللا لوسر دمحم نم ؛ميحرلا نمحرلا
 «مورلا بحاص بتكو «هسفنب أدب هنأل ؛ مويلا باتكلا أرقت ال :لاقف ءطبس قرزأ رمحأ

 .هدنع نم اوجرخف مهرمأ مث «هنم غرف ىتح باتكلا ئرّشف :لاق .مورلا كلم بتكي ملو

 ناكو هيلع لخدف فقسألا ىلإ ثعبف «هتربخأف ينلأسف هيلع تلخدف يلإ ثعب مث

 يذلا هللاو وه :فقسألا لاق باتكلا أرق املف  هلوق نعو هيأر نع نوردصي مهرمأ بحاص
 ينإف :فقسألا لاق ؟ينرمأت امف :رصيق لاق .رظتتنن انك يذلا ىسيعو ىسوم هب انرشب

 .«امهيدحأ» :(ه) يف (؟) «يناطعأو» :(ه) يف )١(
 .[هوحن] (ه) يفو لصألاب اذك (5) . نب سابع لصألا يف (؟)
 .(ه) نم طقس[ ]نيبام (0)
 . ثيدحلا ركذف : لصألا يف (7)
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 كلذ تلعف نإ ؛لعفأ نأ عيطتسأ ال نكلو كلذك هنأ فرعأ :رصيق لاقف . هعبتمو هقدصم

 . يكلم بهذو مورلا ينلتق

 نب نيسحلاو يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انثدح .دمحأ نب ناميلس انئدح -49

 هاورو . "'[هل قايسلا ضعبو «هلوطب «ينامحلا ىيحي انثدح :الاق ؛يرتستلا قاحسإ

 . ةملس نع هدج نع ؛هيبأ نع « ةملس نب ىبحي نب "'”ليعامسإ نب ميهاربإ
 نب ميهاربإ انث «.نايفس نب نسحلا انث «.نادمح نب دمحأ نب دمحم هانثدح -

 نع «هللا دبع "'نب ةملس نع «هيبأ نع « يبأ انث «ليهك نب ةملس نب ىبحي نب ليعامسإ
 . "9[هوحن] هلوطب «ةيحد

 نب دمحأ نب دمحم انث «يطساولا نامثع نب دمحم نبدهللا دبع انئدح 0١-.-

 انثدح [ب /7177 /1] : يفعجلا بيلك نب يلع يدج باتك يف تدجو :لاق ؛حاضولا

 ؛يبلكلا ةيحد نع «هيبأ نع «ديز نب ةماسأ نب دمحم نع «يبلكلا نع «يدع نب مثيهلا

 هتعضوف «كعكو زولو قتسف نم ةسباي ةهكاف هع يبنلا ىلإ تيدهأف ماشلا نم تمدق :لاق

 «اذه نم يعم لكأي يلإ» :.لاق وأ «كيلإ يلهأ بحأب ينتنا مهللا» :لاقف «هيدي نيب
  «يلإ يلهأ بحأب ينيتأي نأ ىلاعت هللا تلأس ينإف ؛معاي ندا» :لاقف «سابعلا علطف

 . لكأف سلجف :لاق .«تيتأف اذه نم يعم لكأي»؛هيلإ» :وأ

 نب دمحم انث «ةدنم نب ىيحي نب دمحم انثدح «دمحأ نب ناميلس انثدح -0

 ةيحد نع «رماع نع «رباج نع «ديعس نب ةسينع نع «سيرضلا نب ىيحي انث ءديمح

 . ملو ءاقرخت ىتح امهسبلف «نيفخو فوص ةبج هلع هللا لوسرل تيدهأ :لاق ؛يبلكلا
 .ال مأ اتيكُذ : امهنع لأسي

 د دنع د

 . لصألا يف سيلو (ه) نم ةدايز[ 1نيبام )١(
 . ليعامسإ هاور :(ه) يف قفز

 .6نع» :(ه) يف (5)



 060م1 ةباحصلا ةفرعم

 ”ينابْيّشلا ةلظنح نب لْفْعَد ]

 «نسحلا دنع هثيدح . ىلهذ «ىسودس «نابيش نب ورمع ىنب نم «برعلا ةباسن 0

 هل ىرأ ام :.هللا همحر لبنح نب دمحأ "”[مامإلا] لاق . هتبحص يف فلتخم . نيريس نباو

 . للف يبنلا كردأ هنأ لَفْغَدَل فرعي ال :يراخبلا لاقو :ةبحص

 انث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث : ”7[ئرقملا] دمحم نب دمحم انئدح 101

 نع «نسحلا نع «ةداتق نع «يبأ انث .ماشه نب ذاعم انث ءيريراوقلا رمع نب هللا ديبع

 . ةنس نيتسو سمخ نبا وهو هيَ يبنلا ضبق : لاق ؛ةلظنح نب لفغد

 نب قاحسإ انث ,.نايفس نب نسحلا انث «.نادمح نب.دمحأ نب دمحم انثدح -14

 ؛ ةلظنح نب لفغد نع «نسحلا نع «ةداتق نع «يبأ ينثدح ءماشه نب ذاعم انث «ميهاربإ

 ضرمف كلم مهيلع ناكو , ناضمر رهش موص ىراصنلا ىلع ناك» :لاق هَ يبنلا نع

 هاف عجوف محللا لكأف هدعب كلم مهيلع ناك مث .ارشع نديزيل هللا هافش نثل : ىلأتف

 ةثالثلا هذه نم عدن ام : لاقف كلم هدعب ناك مث ,مايأ ةعبس نديزيل هللا نافش نئل : ىلأتف

 .«اًموي نيسمخ تراصف لعفف :عيبرلا يف انموص لعجنو اهمتن نأ '''مايأ

 ف

 ]20 ]88١ينزملا ديعس نب نّْيَكْذ 0

 مزاح يبأ نب سيق هنع ىور .«ةفوكلا» نكس «يمعثخ هنإ : ليقو د .

 نب رشب انث :"![لاق] ؛نسحلا نب دمحأ نب دمحم 2” [ىلع وبأ] انئدح -06

 . ح ةئييع نب نايفس انث «يديمحلا انث 2« ىسوم

 )١( /7؟)دسألاو «(56 /7) باعيتسالا ١59(« ةباصإلاو )١/ 80/6(.
 .(ه) يف تسيل (1)
 . «مايألا ةثالثلا» :(ه) يف (4) .(ه) نم ةدايز (9*)

 7٠١(« ١١ص بيذهتلا بيرقت يف هنأ الإ .هريغو ريبكلا مجعملا يف كلذكو «ينزملا : طوطخملاب اذكه (0)
 .يرملا :(1478)ت

 .(895 /١1)ةباصإلاو ١11(« /؟)دسألاو «(55 /7) باعيتسالا ()



 نب باجتنم انث «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 .ح رهسم نب يلع '''ابنأ ثراحلا

 انث :”للاق «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث كلام نب ركب وبأ انثدحو

 .ح ديبع انبا ىلعيو «دمحمو « عيكو

 دبع نب] ىيحي انث « "”[يعادولا] نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثو

 .ح ةنييع نباو «ةيواعم نب ناورم انث «ينامحلا "”[ديمحلا

 «يليفنلا رفعج وبأ انث «لاقع نب نمحرلا دبع نب دمحأ انث « دمحأ نب ناميلس انثو

 .ح سنوي نب ىسيع انثدح [أ /5 /3]

 7"©2[يربنعلا] ذاعم نب هللا ديبع انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثو

 . ح "”[ناميلس نب] رمتعملا انثدح

 هللا دبع انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث ء.مصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثو

 . حريم نبا

 ءورمع نب ديلولا انث «ديزي نب دلاخ نب دمحم انث «ناسغ يبأ نب دمحأ نب يلع انثو

 مزاح يبأ نب سيق تعمس :لاق ؛دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث :اولاق ؛رضنلا نب ورمع انث

 يف هلي هللا لوسر انيتأ : لاق ؟ يمعنخلا : عيكو لاقو  ينزملا ديعس نب نيكد ينثدح :لوقي

 :لاقف (مهطعأو مهمعطأف بهذا ! رمع ايد :لاقف «ماعطلا هلأسن بكار ةئامعبرأ

 !عطأو عمسأ : ركب وبأ لاقف . 7[ يلايع] يقي ام رمت عصآ الإ يدنع ام ؛هللا لوسر اي

 هتزجح نم اًمحاتفم جرخأف هل ةيلع ىتأ ىتح رمع قلطناف :لاق .ةعاطو اًعمس :رمع لاقف

 .«انربخأ» :(ه) يف )١(

 .(ه) نم ةدايزلا (؟)

 .(مه) نم طقاس[ ]1نيبام (")



 اذإف تفتلا مث تذخأف ءًالوخد موقلا رخآ تنكو ءاولخدف .اولخدا :موقلل لاقف ءاهحتفف

 . نايفس نع ''”[يديمحلا] ظفل . رمتلا نم ليصفلا لثم

 يف ظيقلا "”[و] :ميكو لاق .ةيبصلاو ينظيقي ام الإ يدنع ام : هثيدح يف عيكو لاقو
 هاورو .ةرمت هنم أزرُث مل انأك مهرخآ نمل ينإو تفتلا مث : لاقو .رهشأ ةعبرأ : برعلا مالك

 . ليعامسإ نع ؛ نيرخآ يف «ةيواعم وبأو ةدئاز يبأ نبا

 د ع

 2يراصنألا تباث نب يدع ٌدَج :يراصنألا رانيد [ى8ؤ)]

 هثيدح] . يمطخلا سيق : همسا : ىيحي ريغ لاقو . رانيد وه : نيعم نب ىيحي لاق تن

 . "”[ريمع نب نامثع ناظقيلا يبأ دنع

 نب ] قاحسإ انث «:ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح .-57

 . ح عابطلا """[ىسيع
 «باجنم انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمخم انثدحو

 نع «يراصنألا تباث نب يدع نع «ناظقيلا يبأ نع «كيرش انث :اولاق ميكح نب يلعو

 لستغت مث .اهئارقأ مايأ سلحجت ةضاحتسملا» : هي هللا لوسر لاق :لاق ؛هدج نع ءهيبأ
 .ريمع نب نامثع :همسا ناظقيلا وبأ .«موصتو يلصتو ةالص لكل أضوتو

 د دع

 (9ةبعش وبأ : ناخد 61

 ..نيرخأتملا ضعب هركذ 0

 . (ديمحلا) لصألا يف )١(
 .(ه) نم ةدايز[ 1 نيبام )00

 .(8ا/8 )١/ ةباصإلاو ١515(.« /؟)دسألاو «(55 /؟) باعيتسالا (©)
 ١6048(. /؟) ةباغلا دسأ (:)



 . مهو هثيدح دانسإ يفو «ةبحص الو ةيؤر هل حصي ال هنأ ركذو

 سابعلا انث «'''[ميهاربإ نب دمحم] (''[ةيمأ يبأ نع «ميكح نبا نع هانثدح] ١17

 ناخد نب ةبعش انث : "”[لاق] ؛يلهابلا دوعسم نب ليذه نع ءيرصبلا لضفلا نب

 هب ,برعلا مالك نم عجس رعشلا اذه نإ» : هلي هللا لوسر لاق :لاق ؛هيبأ نع «ىلهذلا

 يبأ نب ثراحلا هاورو .«مهيدان يف موقلا ىتؤي هبو ,ظيغلا مظكي هبو «لئاسلا ىطعي

 ةبعش نب دمحم نع «ليذه نع : '"”[لاقف هفلاخف] « "”[لضفلا نب] سابعلا نع «ةماسأ

 نع[ب 54 ]١/ ؛هيبأ نع « «ليذه) نم لجر نع ««نميلا» نم لجر نع «ناخد نب

 .باوصلا وهو . «'”[اذهب] هللَع يبنلا

 هع دلع د ش

 ("ةيواعم وبأ :مهْرد [88*]

 ناميلس انث «يطافسألا '"”لضفلا نب] سابع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح -4

 هلل يبنلا ىلإ ءاج اًمهرد نأ ؛مهرد نب ةيواعم نع «ةحلط نب دمحم انث .ءبرح نبا

 .«اهمزلاف» :لاق . معن :لاق « "'«؟مأ كلأ» :لاق .وزغلا يف كيتفتسأ كتثج :لاقف

 د ع

"20 
 دايز وبأ مهرد [885)]

 نوراه نيدمحماانث «يونغلا ثراحلا نب نمحرلا دبع دمحأ وبأ انثئدح -84

 مهرد انث «يشرقلا بويأ وبأ نوميم نب ىيحي انث « ىعطقلا ىيحي نب دمحم انث « يمرضحلا

 .[ميهاربإ نب دمحم ةيمأ يبأ نع تثدح] :(ه) يفو «لصألاب اذك قل

 .(ه) نم ةدايزآ 1نيبام ()

 .(ه) يف تسيل[ ]نيبام (*)
 .[هوحن] :(ه) يفو لصألاب اذك (5)

 .(51/5 /1) ةباصإلاو ١609(« /7) ةباغلا دسأ (6)

 ؟(مأ كل) :(ه) يف (5)
 .(14ا/5 )١/ ةباصإلاو ١69(« /١71)ةباغلا دسأ (90)



 ءانحلاب اوبضتخا» : هلل هللا لوسر لاق :لاق ؛هدج نع «هيبأ نع «مهرد نب دايز نبا

 .«مكحاكنو مكبابشو مكلامج يف ديزي هنإف ''[متكلاو ]

 ل

 "”يشرجلا مراد يبأ نب مراذ 6]

 ش .رظن هثيدح دانسإ يف ص

 انث ءهرجح نب يلع انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح

 لاق :لاق ؛هيبأ نع مراد نب بيشألا نع «حيلملا يبأ نع ءيرهفلا رهطم نب ميهاربإ

 نّمو انأ :ىلوألا ةقبطلا :ةنس نوعبرأ ةقبط لك ,تاقبط سمخ يتمأ» : هَ هللا لوسر

 «نينامشلا ىلإ ىوقتو معن لهأ :ةيناغلا ةقبطلاو ,نيعبرألا ىلإ نيقيو ملع لهأ يعم

 عطاقت لهأ :ةعبارلا ةقبطلاو «ةئامو نيرشعلا ىلإ محارتو لصاوت لهأ :ةئلاثلا ةقبطلاو

 ىلإ لتقو جرمو جره لهأ ةسمانخلا ةقبطلاو «ةئاملاو نيتسلا ىلإ_ربادت وأ ملاظتو
 .«هسفن ٌؤرما ظفح ,نيتئاملا

 دع دع

 . "ةعيبر نب ورمع نب زيزع نب ةماعد [885]
 . ةبحص هل حصياالو . يلع نب ورمع هبسن .ةداتق دلاو «يسودسلا ثراحلا نب نارمع نبا ل

 « مثيهلا نب دمحم '*”[صوحألا وبأ انث «يزورملا دمحأ نب ركب نع «هانثدح] ١

 نع «يسودسلا ةماعد نب ةداتق نع «نوميم نب سيبع انث «راطعلا عماج نب دمحم انث

 ظح «*يهو , ضرألا يف هللا نجس ىمحلا» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لاق ؛هيبأ

 .ه نم هدايزا 1نيباع )١(

 .(87/7 )١/ ةباصإلاو «(6١١ا/ /؟)دسألاو «(55 /7) باعيتسالا (0)

 )١/ 54٠(. ةباصإلاو ١69(« /؟) ةباغلا دسأ (*)

 .(. . .صوحألا ىبأ دنع هئيدح) (ه) يفو لصألاب اذك (5)
 ١54(. /5) ديناسملا عماجو ةباغلا دسأ نم تبثأ امو «وهو» لصألا يف (0)



 ةباحصلا ةفرعم ٠0

 . : "[كلام نب] سنأ نع «ةداتق :هباوصو "”[مهوو فيحصت وهو] .«رانلا نم نمؤملا

 ؛ريصن نب ''””[دمحمو] نوراه نب“ نيسح انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح 1

 :لاق ؛كلام نب سنأ نع «ةداتق ىنثدح «نوميم نب سيبع انث «دواد نب ناميلسانث :الاق

 «رانلا نم نمؤملا ظح ىمحلا» : ُهْنيَي هللا لوسر لاق

5 0 

 هاوي هللا لوسر ىلوم : سود [7]

 : ثيدح يف ركذ هل 0

 نب برح نب يشحو ''"[انث] :'"”[لاق] ينارحلا ناميلس نب دمحم هاور - 104

 :«ةكم» :ب وهو نامثع ىلإ بتك ُهَي يبنلا نأ ؛هدج نع ؛هيبأ نع [أ /75710 ]١/ ءيشحو

 - هلع هللا لوسر ىلوم اسود كيلإ تشعب دقو ,«ةكم» َلَّبِق "”[اوهجوت] دق دنجلا نإ»

 ةنميم نع '””[ريسلل] ديلولا نب دلاخ كيلإ تنعبو ,ءاوللاب كيدي نيب مدقتي نأ هترمأو
 .(كركسع

 ال .اسودهيف ركذي ملو . ("”(برح نب] ىشحو نع .دلاخ نب ةقدص هاور *

 3 5-5 : . )4(: 7 32 06 .٠
 دبع مسا هنأ ردقف سانلا ضعب هيف مهوو «'' سود هلي هللا لوسر يلاوم يف "فرعي

 . '*[ هلي يبنلا نع ىور نم ةلمج يف هركذف] . ةليبق مسا وه امنإَو

 .هفحصو صوحألا يبأ نود نم هيف مهو :(ه) يف لصألاب اذك )١(
 < .هنم طقس[ ]نيبام (؟)
 .«نيسحلا» :(ه) يف (9)

 .(ه) نم ةدايزلا ()
 .(87/5) ةباصإلاو ١57(.« /؟) ةباغلا دسأ (60)

 .(نع) :(ه) يفو ,ءلصألاباذك (5)
 .(هجوت) :(ه) يفو «لصألاب اذك (0)
 .(ه) نم هانتبثأ امو «رتتسيل . لصألا يف (8)
 .«فرعيالو» :(ه) يف (9)

 )٠١( .(ه) نم تبثأ امو «اسود» : لصألا يف .



 ميلُذ [884]

 "”ةبرشألا ضعب نع ُهّْيَع يبنلا لأس
 يف نايفس نب نسحلا هركذ '"'[ريخلا يبأ نع] «بيبح ىبأ نب ديزي دنع هثيدح 0

 . ةباحصلا نم نادحولا

 نامشع نب سابع انث ءنايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح -4

 لجر نع « مهثدح هنأ ؛ريخلا يبأ نع ديزي نع «ةعيهل نبا انثدح ءديلولا انث «يقشمدلا
 هاهنف :حمقلا نم هعنصي هنأ "”ربخأو ةكركّسلا نع هَ هللا لوسر لأس هنأ ؛ ميلد :هل لاقي

 نب ديمحلا دبعو «قاحسإ نب دمحم هاور "''[ دقو ] «ةعيهل نبا ””(نع) هاور اذلك .هنع
 . . . .مهل بارش نع هللَع يبنلا لأس هنأ ؛ *”مليد نع «ريخلا يبأ نع «ديزي نع ؛رفعج

 . "[روهشملا وهو] .هركذ مدقت دقو

 "سيق نب َةََذ 84]
 .ةبحص الو ٌةيؤر هل حصي ال :لاقو نيرخأتملا ضعب هركذ 0

 . "[يميتلا] ناميلس نع «كرابملا نبا نع «حضاو نب بيسملا هثيدح ىور :لاقو

 انث «ةبورع وبأ انث «ةزاجإ  يجاجحلا بوقعي نب دمحم نب دمحم هانربخأ -0
 - نب ةجلد نع «ةميمت يبأ نع «يميتلا ناميلس نع «كرابملا نبا نع .حضاو نب بيسملا
 متنحلاو ءابدلا نع هل هللا لوسر ىهن موي ركذتأ :يرافغلا مكحلا يل لاق :لاق ؛سيق

 )١( ديناسملا عماجو ( /؟) ةباغلا دسأ )5/ ١6١(. ةباصإلا )١/ /19/9(.

 )( .(ه) يف تسيل[ 1نيبام
 .«هربخأو» :(ه) يف (؟)

 .(مه) نم ةدايزا 1 نيبام عد

 . حيحصلا وهو «مليد :لاقف 5# /؟]دسألا يفو ء.(ه) يفو لصألا يف اذكه )0(
 . (ه) نم هانتبثأ امو لصألا نم طقس[ 1نيبام ()
 ١49(. /5) ديناسملا عماجو )١/ 58٠١( ةباصإلاو «57 /؟) ةباغلا دسأ ()



 ةباحصلا ةقرعم ٠١١ مف

 . كلذ ىلع دهاش انأو معن : تلق :لاق ؟ريقنلاو

 ًالجر نأ '"'[ةحلد نع ةميمت يبأ نع] يميتلا نع «كرابملا نبا نع ؛دحاو ريغ هاورو *

 : "'[ام وهو] ناطقلا ىيحي ةياورك « . . . "”[يرافغلا] مكحلل لاق

 « ينيدملا نب يلع انث «مركم نب دمحأ انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع هاتثدح -65

 لاق يرافغلا مكحلا نأ ؛ سيق نب ةحجلد نع «ةميمت يبأ نع «يميتلا انث «ديعس نب ىيحي انث

 متنحلاو ءابدلاو ريقملاو ريقنلا نع هّلكَع هللا لوسر ىهن موي ركذت امأ :-لجر هل لاق وأ - لجرل

 . كلذ ىلع دهشأ انأو «معن :لاق ؟امهدحأ وأ

 د4 دع د

 "””كلام نب مرخأ نب رهد ]84٠0[

 يف يراخبلا هركذ . ملسأ نب نامالس نب كلام نب ةيزخ نب ةظقي نب ةيمأ نبا ن

 .[ب /776 ]١/ ةياور هل ''”فرعأ الو . ةباحصلا

 2 ا

 .(ه) نم ةدايزاأ ]1نيبام )١(

 .(ه) ىف سيلا ]1نيبام (؟)

 .(47/5 /1) ةباصإلاو )١/ ١77(« ةباغلا دسأ (*)
 .(فرعتالو) :(ه) يف (4)



 لاذلا : باب

 : يعازخلا ةصيبق نب بْيَوُذ 37

 «هيقفلا بيؤذ نب ةصيبق وبأ

 2 ىصقأ نب كلام ينب نم «يملسألا بيبح نب بيؤذ : ليقو . «ةئيدملا» نكس ه

 نب هللا دبع هنع ىور .بعك نب ورمع نب '"'”[ةحلح] نب بيؤذ وه : ليقو . ملسأ هوخأ

 هثعب ..هنع هللا يضر-ةيواعم '"”[ةفالخ] ىلإ يقبو راد ةنيدملاب بيؤذلو] . سابع
 . "©[هدهع هيف هيلإ دهعو «ةندب ىلع هَ هللا لوسر

 «قازرلا دبع ابنأ «يمابشلا ديوس نب ميهاربإ ان «دمحأ نب ناميلس انثدح -017

 نأ ؛ يعازخلا بيؤذ نع « سابع نبا نع «ةملس نب نانس نع «ةداتق نع ءرمعم '”[انث]

 مث ءاهرحناف هتوم تيشخف ءيش اهنم بطع نإ» :لاقف ةندبب هعم ثعب هيي هللا لوسر

 لهأ نم دحأ الو تنأ اهنم معطت الو ءاهتحضص هب برضا مث اهمد يف اهلعن سمغا

 ش .«اهمسقاو .كتقفر

 يبأ نب ديعس نع ؛رشب نب دمحمو «ثراحلا نب دلاخو «عيرز نب ديزي :هاور #

 :سنأ نع «ةداتق نع «مزاح نب ريرج هاورو « "”[هلثم] ةداتق نب «ةبورع

 2ع /؟) باعيتسالاو 1/0

 .«ةلحلح» لس )0
 .«ةرامإ» :(ه) يفو لصألاب اذك ()
 .ريخأتو ميدقت (ه) يفو لصألاب اذك 2(
 .«انربخأ» :(مه) يفو لصألاب اذك (6)

 )١( (ه) نم ةدايزلاو لصألا نم طقس[ ]نيبام .



 نب دمحأ انث «نيعأ نب رفعج نب هللا ديبع انث «نايح نب دمحم وبأ هانثدح

 نب سنأ نع «ثدحي ةداتق عمس هنأ ؛مزاح نب ريرج نع «بهو نبا انث ءيرصملا ىسيع

 اهنم بطع نإ» :هرمأ هلي هللا لوسر نأ ؛هثدح هلي هللا لوسر ندب بحاص نأ ؛؟كلام

 .هوحن ركذف (...ءيش

 « . . . سابع نبا نع «ةملس نب ىسوم نع « حايتلا يبأ نع .ةملس نب دامح هاورو #

 . اذه نم متأ

 نب]هللا دبع نب دمحم انث ءيسمحألا ورمع نب دمحم نب رفعج انثدح 4

 نع «تايزلا ةزمح نع ء ماشه نب ةيواعم انث «ءالعلا نب دمحم انث «ىمرضحلا '7[ناميلس

 لكل !هللا لوسر اي : ةيفص تلاق رضح امل هيَي يبنلا نأ ؛بيؤذ ىنثدح :لاق ؛ قاحسإ ىبأ

 :لاق ؟نم ىلإف ثدح ثدح نإف «يلهأ تيلجأ كنإو «مهيلإ أجلي لهأ كئاسن نم ةأرما

 د دع د

 (""[ فانم] نب طرق نب '''ىشعش نب بيؤذ 1

 ربنع نب '*”بيبخ نب يدع نب ةيزخ نبا : ليقو . ةمهج نب ثراحلا نب بابح نبا ن

 :يربنعلا ميمت نب ورمع نبا

 نب] يلع نب نسحلا انث : ”2[لاق] ؛ ىصيصملا دمحأ نب ىلع هتبسنب انثدح

 نب مثعش نب بيؤذ نب حيدر نب هللا دبع نب ريبزلا نب دلاخ نب ءاطع انث «يدادغبلا ””[رمع

 .(ه) يف سيل[ 1نيبام )١(
 فرعي .ميملاب مثعش نب بيؤذ : متاح يبأ نبا لاقو .نونلاب وه :لاقو :نثعش :دسألا يف ركذ (؟)

 .(187 /؟) حالكلاب

 .( 3187-189 /؟)دسألا لا/١ /5) ديناسملا عماج 594٠(« /؟) ةباصإلا (48 /7) باعيتسالا (*)

 .ءاحلا ةلمهم . بيبح : لصألا يف تركذ (:)

 .(ه) يف تسيل (4)



 هيبأ نع « ءحيدر هيبأ نع «هللا دبع هيبأ نع «ريبزلا هيبأ نع «دلاخ هيبأ نع ءطرق

 ديعس وبأ انث : '"”[لاق ؛ىصيصملا] قارولا ''[ يلع نب] دمحأ نب يلع انثدح.-١
 ح ةصيصملاب يدادغبلا رمع نب يلع نب نسحلا

 0 . 5 35 5 .٠

 نب ريبزلا نب دلاخ نب ءاطع انث :اولاق ؟ '”[ةبورع وبأ انث «ميهاربإ نب دمحم انثدحو]

 نع ءريبزلا هيبأ نع «دلاخ يبأ ينثدح «؛ةرصبلا» :ب يربنعلا بيؤذ نب حيدر نب هللا دمع
 اورم ُهّْنِكَع هللَي هللا لوسر دفو نأ ؛بيؤذ هيبأ نعاأأ / 5 ]1١/ «حيدر هيبأ نع ؛هللا دبع هيبأ

 . يمأ ةيبرز دفولا ذخأ !هللا يبن اي : لاقف ُهْلَْو يبنلاب بيبز قحلف « ءاهتيبرز اوذخأف بيز مأب

 ريعش نم اًعاص همأ ةيبرز ذخأ يذلا نم ذخأف (همأ ةيبرز هيلع اودر» : هللَع يبنلا لاقف

 كيف هللا كراب» :لاق مث بيسبز سأر اهب حسمف هدي هلع يبنلا عفر مث ءهتقطنمو هفيسو

 نامثع وبأ لاق :ديعس وبأ لاق : ([دمحأ نب] ىلع لاق .«كيف كمأل كرابو (مالغ اي

 . ةفيطقلا ةيبرزلاو : ءاطع

 . حرمع نب يلع نب نسحلا انث ءدمحأ نب يلع انثدح 55

 نب ءاطع انث :اولاق ؛ رشعم يبأ نب نيسحلا انث « ''”[يلع نب] ميهاربإ نب دمحم انثدحو
 (0)[هللا دبع هيبأ نع ريبزلا] هيبأ نع «دلاخ يبأ ينثدح . [هللا دبع نب] ريبزلا نب دلاخ

 .(ه) يف سيل )١(
 .(ه) نم طقس قفز

 . (ه) نم ةدايزلا قرف

 .(ه) نم طقاس[ ]نيب ام (5)
 . (ه) نم ةدايزلاو ءلصألا نم طقس [ ]نيب ام (6)
 . هللا دبع نب ريبزلا» :ه يفو لصألاب اذك (5)



 !هللا لوسر اي :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نأ ؛ بيؤذ هيبأ نع «حيدر هيبأ نع '"”[حيدر نبا]

 ءيف ءيجي ىتح يرظتنا : هلع يبنلا اهل لاقف . ادصق ليعامسإ دلو نم ارحم ديرأ ينإ

 اًحالم اًحابص ةعبرأ مهنم يذخو» : لَع يبنلا لاقف ربنعلا ءيف ءاجف .«اًدغ ربنعلا "”[يبب ]

 تذخأو «ةرمس يمع نبا تذخأو ءاحيدر يدج تذخأف :لاق «سوءرلا مهنم أبخت ال

 .مهسوءر ىلع اهب حسمف هدي ُهللَع يبنلا عفر مث ءاّبيبز يلاخ تذخأو « يخز يمع نبا

 .«ادصق ليعامسإ دلو ءالؤه !ةشئاع ايد :لاق مث "”مهيلع كرابو

 «هيبأ نع «يبأ ينثدح : '"'[لاق] «حيدر نب بيؤذ نب قوزرم ''[نب] لالب ىورو 0

 «؟كمسا ام» : هلَع يبنلا لاقف «مئاق رعش ''”[هسأر ىلعو] هفَظ يبنلا ىنأ هنأ ؛ بيؤذ هيبأ دج نع

 .«كيوبأ كب عتمو كيف هللا كراب ,بيؤذ كمسا» : هليَف ىبنلا لاقف «2؟”ىبالكلا : ىمسا لاقف

 نيدمحم انث :لاق ؛ يزورملا لضفلا يبأ نب دمحأ نب دمحم نع «مانثدح]

 دمحم : هباوصو .هيأ.. .لالب ينثدح «قوزرم نب دمحم نب ميهاربإ انث «يزورملا يلع

 . "'[مهو ميهاربإو «قزورم نب دمحم نبا

 دلع د د

 «دلاخ نب ] سيق دبع نب ناوكَذ [84]

 ناكوز ةدحأ» موي دهشتسا ."”[يبقع يردب] «يراصنألا ©”'قيرز رماع نبام

 هل "'لاقو «عبسلا ابأ : ىنكي '''[هللا ىلإ ارجاهم ةكم ىلإ ةنيدملا نم جرخخ نم دجأ

 .«هيلإ رظنيلف  ةئجلا ةرضخ اًدغ همدقب أطي لجر ىلإ رظني نأ ”بحأ نمو : هلع ىبنلا

 .(ه) نم سيل (0) .(ه) نم ةدايزا ]نيبام )١(

 . فيحصت وهو . مكيلع : لصألا يف (")

 . «دسألا» يف ريثألا نبا هنع هلقن اذكهو «حالكلا» 56 /؟) متاح يبأ نبا دنعو «خسنلاب اذكه قفز

 .(585 /؟) ةباصإلا ١78(.« /؟)دسألا «(54 /7) باعيتسالا (6)

 .ريخأتو ميدقت هيف [ ]نيبام (17)

 .يردب يبقع : (ه) يفو لصألاب اذك (0)

 .(ه) يف تسيل «هل» (8)

 . «دارأ».:(ه) يف تركذ (9)



 ةباحصلا ةفرعم

 . ىلاعت هللا ىلإ ارجاهم «ةكم» ىلإ «ةنيدملا» نم جرخ ناكو

 . "2[قيرز نب رماع نب دلاخ نب سيق دبع نب ناوكذ وهو ]

 دمحم انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح. 60

 دهش نم ةيمست يف لاق .؛باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث :"'[لاق] ؛حيلف نبا
 . "”[دلاخ] نب سيق دبع نب ناوكذ : -قيرز ينب نم «راصنألا نم ؛«ةبقعلا»

 انث « "”[ينارحلا دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح -57

 نم «ةبقعلا» دهش نم ةيمست يف «ةورع نع ءدوسألا يبأ نع .ةعيهل نبا انث « يبأ

 نم [ب 7١١7/ /١1]جرخ ناكو «دلاخ نب سيق دبع نب ناوكذ : قيرز :ينب نم ءراصنألا

 . «(ردب» دهش دقو «هللا ىلإ ارجاهم «ةكم» ىلإ «ةنيدملا»

 ءرذنملا نب ميهاربإ انث «٠ 9[ليلخلا نب] دايز انث « ''”[يباطنخلا] قوراف انثدح -7

 موي دهشتسا نم ةيمست يف «باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم انثدح
 دبع نب ناوكذ : قيرز ينب نم «””راصنألا نم هلي هللا لوسر عم «نيملسملا نم ء؛دحأ»

 ينثدح « "'7[ينارحلا دلاخ] نب ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انئدح 4
 هلكَي هللا لوسر عم دهشتسا نم ةيمست يف «ةورع نع .دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث « يبأ
 . سيق دبع نب ناوكذ : قيرز ينب نم ءراصنألا نم «دحأ» موي

 نب هللا دبع] انث ءهجوملا وبأ انث « '*”يميلحلا دمحم نب نسحلا نع هانثدح 8

 نع «ناميلس نب ليضفلا انث «كرابملا نب "'[هللا دبع] انث '”[يزورملا] نادبع ””[نامثع

 )١( (ه) نم ةدايزلاو . لصألاب تسيل[ ]نيبام .

 .(ه) نم طقس[ 1]نيبام (؟)
 . لصألاب ترركت «راصنألا نم» (9)

 . ةجوملا ىبأ يزورملا ورمع نب دمحم نع .«تثدح» :(ه) يف (5)
 .(ه) نم ةدايزلا (40)



 ؛دحأ» ىلإ هللَع يبنلا جرخ امل :لاق ؛حلاص يبأ نب ليهس نع «يرمعلا رمع نب مصاع
 دبع نب ناوكذ : هل لاقي قيرز ينب نم لجر ماقف .(؟ةرغفلا هذه ىلإ بدتني نمو :لاق

 وبأ سيق دبع نب ناوكذ انأ :لاق ««؟ تنأ نم "وو :لاقف انأ :لاقف] عبسلا وبأ سيق

 لاقف .«اذكو اذك ناكمب نك» :هل لاق مث ءاّنالث "”اهلاق ؛«"سلجا» :لاقف « عبسلا

 ٍلجر ىلإ رظني نأ بحأ نم» : هلع هللا لوسر لاقف « انأ الإ وه ام !هللا لوسر اي :ناوكذ

 .مهعدوي هلهأ ىلإ ناوكذ قلطناف .«اذه ىلإ رظنيلف اًدغ "”هيمدقب ةنجلا ةرضخ أطي

 نهزواج اذإ ىتح هبوث لتساف «؟بهذتو انعدت !عبسلا ابأ اي :هل نلقي هتانبو هؤاسن ذخأف

 .لتق مث .ةمايقلا موي نكدعوم :2'”لاقو نهيلع لبقأ

 دع د

 “هولي هللا لوسر ىلوم : ناوُكَذ 1

 .نارهم : ليقو .نامهط : ليقف ؛همسا يف فلتخم ه

 نسحلا نب ميهاربإ انث « '""[يضاقلا] نيصح وبأ انث ءيحلطلا ركب وبأ انثدح

 .ح يبلغتلا

 انث :الاق ؛باجنم انث «نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 انم ةأرما ىلع كلدأ الأ : لاقف «ءيشب رفعج ابأ تيتأ : لاق ؛؟بئاسلا نب ءاطع نع «كيرش

 نأ ؛نامهط وأ ناوكذ : هل لاقي هلع هللا لوسرل ىلوم ينثدح : تلاقف اهتيتأف ؟يلع دلو نم

 ىلوم» :لاقو : لاق .«يتيب لهأل الو يل لحت ال ةقدصلا نإ ؛ناوكذ ايد :لاق هع يبنلا

 .«مهسفنأ نم موقلا

 داع مث يتآلا ثيدحلا ركذ مث هي يبنلا هل لاقف : لاق ثيح طلخ (ه) يف دروو ءاهلاقفا : (ه) يف )00

 . طع «غلإ 6 . بحأ نم» ثيدحلا نتمل هيدقت يفو- نيسوقلا دعب ام لمكأو

 .لاقف : (ه) يف (5) .؟همدق) :(ه) يف تركذ (*)

 .(187 /؟) ةباصإلا ١78(.« /؟)دسألا (59 /؟) باعيتسالا (0)

 .ه نم طقس[ ]نيبام )١(



 ©7نايرعلا ابأ : ىنكيو ,«قابرخلا همسا : لاقيو . نيديلا وذ [866]

 . [ةرصبلا ''”ةيح ان نم] .ءبشخ يذب لزني ناك 0

 راشب نب دمحم انث «نايفس نب دامح نب دمحأ انث ءيحلطلا ركب وبأ انثدح.-١0

 . حرادنب

 . ح ىنثملا نب دمحم انث «ثايغ نب ماصع انث «ديمح نب دمحم انثدحو

 ؛ ىلع نب رصن انث ءنايفس نب نسحلا انث :"”[لاق] ؟نادمح نب ورمع وبأ انثدخو
  هقدصي رضاح ٌريطمو  ريطم هيبأ نع « ريطم نب بيعش انث «ناميلس نب ىدعم انث :اولاق

 ىلص هلي هللا لوسر نأ كربخأف بشخ يذب نيديلا وذ كيقل هنأ ينتربخأ ؟هاتبأ اي :لاقف
 ناعرس جرخو ءملس مث نيتعكر مهب ىلصف-رصعلا ''”يهو  يشعلا يتالص ىدحإ مهب .٠ .٠ مه 6 5 5 2 .٠

 لوسراي :نيديلا وذ لاقف رمعو ركب وبأ موقلا يفو ؟ةالصلا ترصق :نولوقي مهو سانلا
 .«تيسن الو ةالصلا ترصق ام» :لاقف ؟تيسن مأ «ةالصلا ترصقأ [أ 7/5773 !هللا
 اي قدص : لاق «؟نيديلا وذ لوقي ام» :لاقف امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ ىلع لبقأ مث

 هل نباو ءريطم :هل لاقي لجر اذإف هانيتأف «ةثامو '”ااًعضب غلب دق خيش انهاه نإ :اولاقف
 لقشف نيديلا يذ ثيدحب انثدحي هل لق :هل '''اولاقف «ةنس نينامث نبا .بيعش :هل لاقي
 يذب كاقلي نيديلا اذ نأ "”[هبأ اي] انتثدح سيلأ :"[بيعش هل لاقف] «خيشلا ىلع
 . يرصبلا يدعسلا ناميلس نب ىدعم نع رحب نب يلع هاور . هركذف « . ..بشخ

 ."![يشكلا] ملسم وبأ انث :الاق ؟نسحلا نب بيبحو «يباطخلا قوراف انثدح 5

 نع «نيريس دمحم نع .«نوع نبا انث . "”[يثيعشلا] دامح نسب نمحرلا دبعانت

 )١( /؟5) ةباصإلا «(1079 /؟) دسألا (05 /؟) باعيتسالا 589(.

 .(ه) نم طقس (”) .ه نم ةدايز[ ]نيبام ()

 .«عضب» : لصألا يف (4) .(وهو# :(ه) يف تفححصت (:4)
 .«مهل لاقف» :(ه) يف (5)

 . لصألاب ترركت (0)
 .دحاو امهالكو .«يثيعشلا» :(ه) يفو . «دامح نب نمحرلا دبع» : لصألا يف (8)



 جرخف ملس مث نيتعكر ىلصف يشعلا يتالص ىدحإ هفَف يبنلا انب ىلص :لاق ؛ةريره يبأ

 .امهنع هللا يضر رمعو ركب وبأ موقلا يفو ؟ةالصلا ترصق :اولاقف ؛دجسملا نم ناعرسلا

 مأ تيسنأ ! هللا لوسر اي :لاقف نيديلا وذ :هل لاقي لجر موقلا يفو :لاق .هاملكي نأ اباهف

 امكأو» : هلع هللا لوسر )لاق مث ««ةالصلا رصقت ملو سنأ مل» :لاق ؟ةالصلا ترصق

 دجسو ربكف '''ملس مث هيلع يقب ام ىلصف ءاجف :لاق .معن :اولاق «؟نيديلا وذ لوقي

 . لوطأ وأ «هدوجسك دجسف عفر مث «لوطأ وأ «هدوجسك

 دج د

 ©”ةلضن نب ورمع دبع نب نيلامشلا وذ ]

 وذ :قاحسإ نيدمحم لاقو .يرهزلا هلاق ؛ةرهز ىنب فيلح ««ةعازخ» نم ن

 ؛ نيديلا يذ ريغ نيلامشلا وذو «ردبب لتق «ناشيغ نب ةلضن نب ورمع نب ديع نب نيلامشلا

 . قابرخلا : هل لاقي «ىرقلا يداو» نكس يميلس نيديلا اذ نأل

 دمحم انث .رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «ىباطخلا قوراف انثدح 57

 ينب نم «نيملسملا نم «اردب» دهش نم ةيمست يف «باهش نبا نع «ىسوم انث «حيلف نبا
 : يدقاولا لاق . ناشيغ ينب نم .ةرهز ينبل فيلح «ةلضن نب دبع نب نيلامشلا وذ :ةرهز

 . '9[اريمع] همسا ناك

 نب دمحم نب دمحأ انث « يزورملا ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 64

 نم «ًاردب» دهش نم ةيمست ىف «قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث «بويأ

 نب ةثراح نب ىصفأ نب كلام نب ناشيغ نب ةلضن نب ورمع دبع نب نيلامشلا وذ : نيملسملا

 . "ةعازخ» نم «رماع نب ورمع

 د د

 .(ه) نم تبثأ امو ««هل لاق مث» :(لصألا) يف )١(
 ةيحللا يذ ةمجرت رخآ نم اًبيرق ىلإ (ه) نم ةلماك ةقرو نم برقي ام تطقس عضوملا اذه نم )0

 )١١737(. ص رظنا . يبالكلا

 .(585 )١/ ةباصإلا ١7/5(« /؟)دسألا «(07 /7) باعيتسالا (؟)

 .؟ريمع) : لصألا يف 2



 "!'عباصألا وذ 1/3

 «رامع نب ماشه انث «ناميلس نب دمحم نب نسحلا انث « نسحلا نب بيبح انثدح 06

 يبأ نع «ةدوس يبأ نب دايز نع «هيبأ نع .ءاطع نب نامثع ينثدج «بيعش نب دمحم انث

 ءاقبلاب انيلتبا نإ [ب /711 /1]تيأرأ !هللا لوسر اي :لاق هنأ ؛ عباصألا يذ نع «نارمع

 .(حورتو هيلإ ودغت ةيرذ كقزري هللا لعل سدقملا تيبب كيلع» :لاق ؟ينرمأت نيأف كدعب

 مستلا

 .ح ميعن انث «هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثئدح -7

 انث :الاق ؛ةجراخ نب مثيهلا انث .نسحلا نب دمحأ انث ء.نسحلا نب بيبح انثدخو
 : انلق :لاق ؛ عباصألا يذ نع «نارمع يبأ نع «ءاطع نب نامثع نع «ةعيبر نب ةرمض

 دلوي هلعلف سدقملا تيبب كيلعف» :لاق ؟انرمأت نيأف كدب ءاقبلاب انيلتبا نإ !هللا لوسر اي

 .«نوحوريو دجسملا كلذ ىلإ نودغي ةيرذ اهب كل

 نب مكحلا انث «لبنح نب دمحأ نبهللا دبع انث «ءكلام نب ركب وبأ هانثدح ١
 .هلثم « . . .ةرمض انث ء«ىسوم

 000 ل ظ

 © 20[ دئاوزلا وذ] 3

 ةبحص هل

 . هركذ مدقت يذلا عباصألا وذ وه هنإ : ليقو .نييندملا يف هدادع 0

 انث ءرامع نب ماشه انث «نايفس نب نسحلا انث ,.نادمح نب ورمعوبأ انثئدح 4

 :لوقي ًالجر تعمس :لاق ؛هثدح هنأ ؛هيبأ نع-«ىرقلا يداو» لهأ نم-ريطم نب ميلس

 (؟مكتغلب له» :لاق مث «مهاهنو سانلا رمأو عادولا ةجح يف لوقي هيَ هللا لوسر
 3 :لاق مث .ىءاطع ماد ام ءاطعلا اوذخ» :لاق مث .«دهشا مهللا» : لاق .معن مهللا :اولاق

 )١( /؟) باعيتسالا 6٠( /؟)دسألا  317٠١ةباصإلا )١/ 484(.

 «دئاوزللا وذ» :لصألا يف (؟) .

 )*( /؟) باعيتسالا 6١(., /؟)دسألا ١75(, ةباصإلا )1١/ 5857(.



 : ليقف (هوعدف مكنيد نع اشر ناكو ءاطعلا داعو مهنيب اميف كلملا شيرق تفحاجت اذإ»

 . هللَع هللا لوسر بحاص «دئاوزلا وذ اذه :اولاق ؟اذه نم

 هيبأ نع «ريطم نب دمحم تنب نمحرلا ةّمأ نع «ةبيش يبأ نب نمحرلا دبع هاور *

 ْ .هوحن ميلس همعو

 ىلص نم لوأ :لاق ؛لهس نب ةمامأ يبأ نع «هيبأ نع ءدعس نب ميهاربإ هاورو *

 .دئاوزلا وذ : هل لاقي راصنألا نم هلق يبنلا باحصأ نم لجر ىحضلا

 "”يبالكلا ةيحللاوذ 84 ]

 . بالك نب هللا دبع نب ركب يبأ نب طرق نب ورمع نبا

 نب هللا ديبع انث «نامغنلا نب ركب وبأ انث «دبعم نب رفعج نب دمحأ انثدح -8

 . ح ملسأ نب لهس انث « ةديبع

 نب رمع نب رامع انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 ةيحللا وذ ينثدح ءروصنم يبأ نب ديزي ينثدح «ملسأ نب لهس ينثدح «رساي وبأ راتخملا

 مأ «ريداقملا هب ترجو مالقألا هب تفج اميف لمعنأ !هللا لوسر اي تلق : لاق ؛يبالكلا

 امل رسيم لكف ؛ ريداقملا هب ترجو مالقألا هب تفج اميف اولمعا» :لاق ؟لمعلا فنأتسن

 ش .(هل قلخ

 .هوحن ديزي نع .ملسم نب زيزعلا دبع هاورو *

 ىيحي انث ؛يناولح لا ىيحي نب دمحأ انث .بويأ نب قاحسإ نب دمحم هانثدح -

 ىبأ نبا :ىلعي ديزي نع «ملسم نب زيزعلا دبع انث .دادحلا ةديبع وبأ انث «نيعم نبا

 مأ «فنأتسم رمأ يف لمعنأ !هللا لوسر اي :لاق هنأ ؛يبالكلا "”[ةيحللا يذ نع «- روصنم

 :لاق ؟ًاذإ لمعأ ميفف :لاق .«هنم غرف دق رمأ يف لب ءال» :لاق ؟هنم غرف دق رمأ يف

 )١( /؟)دسألا .(00 /7؟) باعيتسالا /١0/7(, ةباصإلا )١/ /841(.
 صرظنا .ةقرو رادقم كلذو (ه) نم طقسلا رخآ (؟) )١٠١750(.



 .(هل قلخ امل رسيم لكف ؛اولمعا»

 نب ىيحي انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح] 0١

 .[أ /5؟8 /1] . "9[هلثم «. . .نيعم

 د د

 ينهجلا ةّرُغلا وذ ]
 *؟ نا -.

 شيعي :همسا "'”[نإ : ليقلو

 نب ورمع ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث كلام نب ركب وبأ انثدح 5
 . ح '"”[ديمح نب ةديبع انث] ءدقانلا دمحم

 ةديبع '''انث «يزورملا ىبحي نب ىسوم انث «يبايرفلا رفعج انث ءرفعج نب دلخم انثدحو
 يبأ نبا نمحرلا دبع نع «يزارلا هللا دبع نب هللا دبع نع «يبضلا ةديبع ينثدح «ديمح نبا

 . "[ريسي] هلي هللا لوسرو هلي هللا لوسرل يبارعأ ضرع :لاق ؛ةرغلا يذ نع ؛ىليل
 نم ًاضودتنف لاق .«ال» :لاق ؟اهيف يلصن ؛لبإلا ناطعأ يف نحنو ةالصلا انكردت :لاقف
 نم ًاضوتنف :لاق .«معن» :لاق ؟منغلا ضبارم يف يلصنف :لاق .«معن» :لاق ؟اهموحل

 -(ال» :لاق ؟اهموحل

 «نمحرلا دبع نع «هللا دبع نب هللا دبع نع «ةأطرأ نب جاجحلا نع «ماوعلا نب دابع هاور #

 . هلثم « . . ..بزاع نب ءاربلا نع وأ  ريضح نب ديسأ نع '*”[ىليل يبأ نبا]

 .هوحن 0. . هيبأ نع «نمحرلا دبع نب ىسيع هاورو *

 (2"”[هللا دبع نب دمحمأ] انث :اولاق ؛ةعامج يف ورمع نب دمحم نب رفعج انئدح 7

 نب ىسيع نع ؛ىليل يبأ نبا نع يبأ انث «ىليل يبأ نب نارمع نب دمحم انث «يمرضحلا
 .ه نم سيل[ ]نيبام )١(

 .(ه) نم ةدايزلاو لصألا نم طقس[ ]نيب ام (؟)
 .(185 /1) ةباصإلا ١09/8(« /؟)دسألا «(87 /؟) باعيتسالا (©)
 . دقانلا دمحم نب ورمع دنع لوألا دانسإلا لوح هنأل كلذو هانث :الاق» : عضوملا اذه يف (ه يف 2
 .ه نم ةدايزلاو لصألا نم طقاس [ :] نيب ام ن0 .ه نم ةدايزلا (6)

 .«نع» :(ه] يف 2372



 هلع يبنلا ىتأ اًيبارعأ نأ -ةرغلا يذب فرعي ينهجلا شيعي نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع

 يف ناك بزاع نب ءاربلا نإ : ليقو] .هوحن ركذف « . . . ؟ '''منغلا موحل نم أضوتأ :لاقف

 . "7[ةرغلا اذ : يمسف هوحن وأ ”ضايب ههجو

 داع دع د

 ”يبابّضلا نشؤوجلا وذ[ة1٠8)]

 . ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب ةنانك نب بابضلا ينب نم «رمش ابأ : ىنكي ه

 نب.هللادبعلاقو .لفون نب نامثع :همسا نأ ؛يدقاولا نع «يعينملا ركذ '؟”[و]

 «ليبحرش :همسا نشوجلا وذ :لاق ؟؛قاحسإ يبأ نع «قاحسإ يبأ نب سنوي نع :كرابملا

 . اًثتان ناك هردص نأ لجأ نم نشوجلا اذ يمسو

 يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم '”[يلع وبأ] انثدح -.-4

 نع «هدج نع «هيبأ نع « سنوي نب ىسيع انث :الاق] ؛باجتنملاو ركب وبأ ىمع انث «ةبيش

 .ح '*”[يبابضلا نشوجلا يذ

 وبأو «ىسوم نب مكحلا انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدحو

 نشوجلا يذ نع «هذج نع «هيبأ نع « سنوي نب ىسيع انث : "'”الاق ؛ةبيش ىبأ نب ركب

 نأ تببحأ نإ هيف ىل ةجاح الد :لاق .هذختتل ءاحرقلا نباب كتيتأ !دمحم اي :تلقف

 .هدعب مويلا كضيقأل تنك ام :تلق :لاق .«تلعف-ردب عورد نم ةراتخما هب كضيقأ

 اذه لوأ نم نوكتف ملست الأ نشوجلااذايد :لاق مث . «هيف يل ةجاح الفد :لاق

 .باوصلا هلعلو «لبألا :(ه) يف )١(
 نب ىسيعهاورو» :هلوق لبقآ ]نيباممدق ثيح .ريخأتو دقت (ه) يفو لصألاب اذك (؟)

 .(86"7 )١/ ةباصإلا ١7/١(« /؟)دسألا 5٠١(« /؟) باعيتسالا (”)
 .(ه) نم تبثأ امو «وذ» : لصألا يف (4) .(ه) يف تسيل (5)

 . باجنملا دنع لوألا دانسإلا لوح هنأل كلذو .«اولاق» :(ه) يف () .(ه) نم ةدايز (5)



 دو ةباحصلا ةفرعم

 اوعلو دق كموق تيأر دق ينأل :تلق :لاق «؟ملو» :لاق .ال :تلق :""[لاق] .«؟رمألا

 ىدهي يأف» :لاق .ينغلب :تلق :لاق .«؟مهعراصم كغلب دقو فيكف» :لاق .كب

 مث .«كلذ ىرت نأ تشع نإ كلعل» :لاق .اهنطقتو ةبعكلا ىلع بلغت نأ : تلق .(؟كب

 املف :لاق .«ةوجعلا نم هدوزف لجرلا ةبيقح ذخ !لالب ايد[ب /1١؟8 ]١/ :لاق
 . «زماع يئب ''”[ناسرف] ريخ نم هنإد : لاق تربدأ

 :تلق ««ةكم» نم :لاق ؟نيأ نم :تلقف «بكار لبقأ ”'ذإ يلهأب ينإ ؛هللاوف :لاق

 ول «يمأ ينتابه :تلق :لاق .اهنطقو دمحم هللاواهيلع بلغ :؟؟”[لاق] ؟ربخلا ام

 الو زوك يف رهدلا برشأ ال «هللاوف :لاق !اهينعطقأل ةريحلا هتلأس مث ؛ذئموي تملسأ

 نب ىسيع '”انث «دلاخ نب ماصع نع «لبنح نب دمحأ هاور .نوذرب يتحت رهدلا طرضي

 نع] «قاحسإ يبأ نب سنوي نع «كرانبملا نب هللا دبع هاورو . "”[هب] « .. .سنوي

 يذ نع «قاحسإ يبأ نع ؛مزاح نب ريرجو «ةنييع نب نايفس هاورو '”[هوحن] ."!'[هيبأ
 يبابضلا '”[رمش يبأ] نشوجلا

 . ح لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح -0

 «نايفس انث «دابع نب دمحم انث :الاق نايفس نب نسحلا انث نادمح نب ورمع وبأ انثو

 نبا ناكف :نايفس لاق .هوحن « . . .يبابضلا رمش يبأ نشوجلا يذ نع .قاحسإ يبأ نع

 .هنم هعمس الإ هارأ الو «قاحسإ يبأل راج "”نشوجلا يذ

 يبأ نب نابيش ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انث 7

 هلع يبنلا ىلع مدق :لاق ؛ ينادمهلا قاحسإ يبأ نع «مزاح نب ريرج انث ءدمحم وبأ ةبيش

 . 2ثيدحلا « . . .”كرشم ذئموي وهو اسرف هل ىدهأو نشوجلا وذ

 .ه نم ةدايزلاو . لصألا يف تسيل (؟) .(ه) يف تسيل )١(

 .(ه) نم تبثأ امو «اولاق» :لصألا يف (4) .اذإ» :(ه) يف (9)

 .«نع» :(ه) يف (0)

 .«هوحن» :(ه) يفو لصألاب اًذدك (7)

 . «نشوج يذ نب ناكو» :(ه) يف (10)

 .«هوحن ركذف» :(ه) يف (4)



 ©”رّبخم وذ :ليقو . رمخم وذ[ 7]

 . هللَع يبنلا مداخ "7[يشبحلا]يشاجنلا يخأ نبا ح

 «نمحرلا دبع نب سابعلاو «ريفن نب ريبجو «نذؤملا يح وبأ :هنع ثدح

 . ””ينابيسلا ورمع يبأ نب ىيحيو «يمرضحلا هللا دبع نب ورمعو «ةيرهازلا وبأو

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبعانث ؛ (؟”كلام نب ركب وبأ انثدح -17

 نم ًالجر ناكو ءرمخم يذ نع «حيبص نب ديزي نع « ””[نامثع نب] زيرح انث ءرضنلا وبأ
 . هلع يبنلا مدخي «ةشبحلا»

 زيرح انث «ناميلا وبأ انث ءيطوحلا ديز وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .-

 لاق :لاق ؛ربخم يذ نع «نذؤملا يح يبأ نع .دعس نب دشار نع ؛نامشع نبا

 "هب ثدح .«شيرق يف هريصف مهنم هللا هعزنف ريمح يف رمألا ذه ناك» : هَ هللا لوسر
 . اًظفل هيف دازو .زيرح نع « ةريغملا يبأ '”[سودقلا دبع] نع «لبنح نب دمحأ

 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «يعيطقلا رفعج نب دمحأ هانثئدح -8

 دعس نب دشار ينثدح «يبحرلا نامشع نب زيرح انث «ةريغملاوبأ سودقلا دبع انث «يبأ
 ريمح يف رمألا اذه ناك» :لاق هِي هللا لوسر نأ ؛رمخم يذ نع يح يبأ نع «يئارقملا

 يف ناك اذك : هللا دبع لاق «"”[مه ي لإ] د و ع ي سو ,شيرق يف هلعجف هللا هعزنف

 .(ربخم وذ) مهدنع رهشألاو (488 )١/ ةباصإلا ©«24 /؟)دسألا .(65 /7) باعيتسالا )١(
 .(ه) نم ةدايزلا (؟)
 بيرقتلا :رظنا .ةمجعملاب  ينابيشلا :«لصألا» يف تفرحتو نيسلاب «ينابيَسلا :(ه) يفاذكه (6)

 اهدعب ةيناتحتلا نوكسو ةلمهملا حتفب «ينابْيّسلا ورمع يبأ نب ىيحي لاقو ء7/515ت 596)ص
 ش .ةقث يصمحلا ةعرز وبأ . ةدحوم

 . ىعيطقلا كلام نب رفعج نب دمحأ :وه «كلام نب ركب وبأو .نادمح نب رفعج نب دمحأ :(ه) يف (4)

 ْ ْ .(ه) نم ةدايز (0)
 . (ه) يف طقس يفز

 .اهلصوب .«مهيلإ» :(ه) يفو ,فورحلا لصفب لصألا يف اذكه (0)



 ا
 تامل

 يلإ دوعيسو) : "”لاق ؛ ءاوتسالا ىلع هب ملكت هب انثدح ثيحو 00
 ص

.) 

 .هلثم«ء٠.. .زيرح نع ؛ شايع نب ليعامسإو «ةيقب هاورو 7

 .[أ /17؟9 ]١/ زيرح نع «ةبابش نع «ينيدملا نب يلع هاورو 0ك

 انث « ؟7[هيومس] هللا دبع نب ليعامسإ انث « ””[ رفعج نب] هللا دبع هانثدح -
 . "”[هب] ""[ةبابش انث] يلع

 نب سيق انث ءايركز نب دمحم انث « "7[قاحسإ نب] رادنب نب دمحأ انثئدح ١-

 .ح صفح

 انث :الاق ؟؛كلام نب ورمع انث ,نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمعوبأ انثدحو

 «- مشاه ينب ىلوم  نمحرلا دبع نب سابعلا نع «دنه يبأ نسب دواد انث «ةمقلع نب ةملسم
 هعمو هتاوزغ ضعب يف هني هللا لوسر عم تنك :لاق ؛-يشاجنلا يخأ نبا-رمخم يذ نع

 اذ ايد :©”لاقو هي يبنلا يناتأف ءاولزن مث اورس ام ليللا نم اورسف :لاق «ةشبحلا» نمرفن

 دعقاو هذه يتقان سأرب ذخ» :لاق .كيدعسو ©”هللا لوسر اي-كيبل :تلق .«رمخم

 تلسناو «تمنف ينيع ينتبلغف ةقانلا سأرب تذخأف :لاق .«ةليللا اًمكل ننوكت الو انهاه

 كيبل :تلق .«ربخم اذ ايد :لاقف ُهّلَِع يبنلا يناتأو . سمشلا رحب الإ ظقيتسا ملف «ةقانلا

 انأضوتو ناكملا كلذ نع انيحنتف :لاق .تلق امك اًعكل هللاو _تنك . كيدعسو هللا لوسر

 راصعإ اهب تءاجف :لاق .ةقانلا دري نأ لجو زع هللا اعد ةالصلا ىضق املف ءانب ىلضو

 مث ؛ماقأف هرمأ مث «نذأف ًالالب رمأ رجفلا قرب نيح دغلا نم ناك املف ءاهقوسي حير

 . كلذ هموي ةالص فنتئا مث .«سمألاب انتالص هذه» :لاق ةالصلا ىضق املف ءانب ىلص

 | . ءاوس امهظفل

 هاورو .زيرح نع ةيقب هنع هاور] :  ًارصتخم ربخم يذ نع «يبحرلا حيلص هاور #

 ."[الوطم سابعلا ثيدح لثم يبحرلا حيلص نب ديزي نع :لاقف زيرح نع ديلولا

 .«لاقف» :(ه) يف (؟) .أطخ وهو «عطقم» : ةيطخلا خسنلا يف )١(

 .(ه) يف تسيل )0( .(ه) نم ةدايز (”*)

 . هللا لوسر كيبل» : لصألا يف (5)



 نع ةيقب انث «ينامجرتلا ليعامسإ انث «يمرضحلا انث «يحلطلا ركب وبأ هانثدح - 7

 :لاق ؛ هلَْي يبنلا بحاص  رمخم وذ انث ؛ يبحرلا حيلص انث :30[لاقز] ؛نامثع نب زيرح

 . حبصلا ىلصف «ةالصلا ماقأف «ًالالب رمأ مث « نيتعكر عكر مث -''”[ميهاربإ

 ؛يبحرلا حيلص نب ديزي نع ءنامثع نب زيرح نع .ملسم نب ديلولا هاورو] *
 . "2[سابعلا ثيدح لثم ؛هلوطب « . . . هيَ يبنلا مدخي ناكو  رمخم اذ تعمس

 « ركب وبأ يمع انث «نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 7

 يبأ نباو لوحكم لاق :لاق ؛ةيطع نب ناسح نع ؛يعازوألا نع «سنوي نب ىسيع ان

 :ريبج يل لاق :لاق .ريفن نب ريبج نع انثدحف امهعم تلقو «نادعم نب دلاخ ىلإ ايركز

 هلأسف .””امهعم تقلطناف ُهْكَق يبنلا باحصأ نم ًالجر ناكو  ربخم يذ ىلإ انب قلطنا

 ءاًنمآ اًحلص مورلا مكحلاصيس» :لوقي هي هللا لوسر تعمس : لاقف «ةندهلا نع ريبج

 اولزنت ىتح نوفرصنت مث ,نوملستو نومدغتو نورصنتف ؛ ودع مهو متنأ نوزغت مث

 نم ٌلجر بضغيف ؛بيلصلا بلغ : لوقيف بيلصلا ةينارصنلا لهأ نم لجر عفريف جرمب
 .[ب /؟79 /١](ةمحلملا نوعمتجتو مورلا ردغت كلذ دنعف .هقديف هيلإ موقيف نيملسملا

 :رمخم يذ نع «ينابيسلا ورمع يبأ نب ىيحي هاور

 يبأ نب ليعامسإ انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ هانثدح 4

  رمخم يذ نع «ينابيسلا ورمع يبأ نب ىبحي نع «شايع نب ليعامسإ انث «بدؤملا ليعامسإ
 نوفي امآ اًحلص نينس رشع مورلا نوحلاصت» :لوقي هلق يبنلا عمس هنأ ؛. يشاجنلا يخأ نبا
 مكدم شيج لزنيف  ةسماخلا يف نوردغيو نيس عبرأ نوفي : وأ ةفلاثلا يف نوردغيو نيتنس

 .(ه) نم طقس )١(
 .«ينامجرتلا نم كشلا» :(ه) يفو لصألاب اذك (؟)

 .فيرحت وهو ؛«امهم» : لصألا يف (؟)



 ةباحصلا ةفرعم

 «هرحن ركذف ؛«...مهئارو مكئارو "'[نم] ردع مهو متنأ "'[نوزغتف] مهتقيدح يف قفل

 : نولوقيف مهكلم نوتأيف ,نودهشتسيف نيملسملا نم ةباصعلا كلت هللا مركيف» :هيإف لاقو

 تحت مكيتأي مث .ةأرما لمح مكل عمجيف '''؟نورظتنت اذامف ,مهسأبو برعلا برح انيفك

 .«افلأ رشع انثا ةياغ لك تحت ةياغ نينامث

 نع «شايع نب ليعامسإ هاورو . عضت ام ردق رهشأ ةعست ةأرما لمحت : ينعي :يلعوبأ لاق *

 .هلثم «. . . ””[يشاجنلا يخأ نبا] ربخم يذ نع ءزيريحم نبا نع «عفار نب ليعامسإ

 دع دع د ظ

 (00حانم وذو "”ندج وذو "هدهموذ[90*]

 نب ماشه انث ءبرح نب يلع انث .دواد يبأ نب هللا دبعانث . رفعج نب دلخم انئدح -0

 ؛برح نب يشحو نع «هيبأ نع ,برح نب يشحو نب برح نب قاحسإ نع «بئاسلا نب دمحم
 :مدهم وذ لاقف .«اوبستنا» : مهل لاقف ؛حانم وذو ءندج وذو .مدهم وذ ُهّيَق يبنلا ىلع مادق : لاق

 ارخفمو رع فاقحألا نمز ىفو مهلك سانلا ديس انوبأ دوهو

 ارهشملا يلمدعلا انابأ اندجو اننإف هيبأ نع ىمعي ناك نمف

 ؛ يبأ ينثادح ٠ يبأ ينثدح ؛ يشحو نب برح نب يشحو نب قاحسإ نب ي ثحو هاور]

 . «ةشبحلا» نم ”'[ةلجر] نوعبسو نانثا دفو :هيف لاقو ؟ 01| هو هدج نع «هيبأ نع

 .«مهتنيدم يف» :(ه) يفو لصألاب اذك )١(
 .(ه) نم ةدايز (*) .«نورفتف» : لصألا يف (؟)
 . «رظنن» :لصألا يف (8)
 .ه نم طقاس [ ]نيبام (0)
 .(844 )١/ ,(١ا/8 /؟)ةباغلا دسأ (5)

 .(546 )١/ ةباصإلا ؛(١/7١ /؟) ةباغلا دسأ (1)
 . ةمجعملا ءاخلاب كلذ ىلع هطبضو «بخانم نبا :لاقو «(5848 )١/ ةباصإلا ١7/4(« /؟) ةباغلا دسأ (4)

 : يلي ام لصألا شماه يف بتكو لادلا ةفاضإب «حدانم» ةمجرتلا رداصم يفو «طوطخملا يف اذكه (4)
 . «بجانم وذو «نجدوذ : لاقي : طظفاحلا هدنم نبا هركذلا

 هيبأ نع هيبأ نع يشحو نب برح نب يشحو نب قاحسإ نب يشحو هاور» :(ه) يفو لصألاب اذك )٠١(
 .«يشحو هدج نع هيبأ نع



 ("”بشوَح وذو , "”عالكلا وذ ]9٠5[

 . تيب فلأ رشع ينثا عالكلا وذ قتعأ ."””[هايري ملو] هي يبنلا دهع يف اناك ص

 «مركم نب ةبقع انث ءمصاع يبأ نبا ''”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -

 بيرك نب ناسح نع «ةمقلع نب بعك نع «ةعيهل نبا انث ءدواد نب رافغلا دبع انث

 كرتلا اوكرتا» :لوقي هّلفَي هللا لوسر تعمس :لوقي ؛ عالكلا يذ نم تعمس ؛ يريمحلا

 [أ ]١/ 57٠١/ .«مكوكرتام

 ديت

 يسودلا ورمع نب ليفط نب لباذ[5 0 ] فق 6|( م و

 ؛راوس نب دمحم نب رفعج انث «رانيد نب «هللا دبع نب دمحم نع هانثدح] 1

 نع «يراصنألا ةعامس نب ديعس نب ءاربلا انث « '"”[يولبلا نب دمحم نب هللا دبع ركذ :لاق

 . ورمع نب '”[ليفط] نب لباذ تنب ةعمج نع «هربخأ ينافطغلا ليقع نب ةمادق نأ ؟؛هيبأ

 هيلع مدقف هدجسم يف دعق هلي يبنلا نأ ؛ يسودلا ورمع نب « '*[ليفط نب لباذ اهيبأ نع

 . "2[ليوط ثيدح يف] ”[يفقثلا] ةلدهب نب ةلضن نب فافخ

 هل ركذو (4817 /؟) ةباصإلا «(19/5 /75) دسألا )175١(« باعيتسالا :رظناو «روكان نب عفيأ وه )١(
 2006 /0) يناثملاو داحآلا يف وهو . مصاع يبأ نباو فنصملل هازع اًئيدح

 .(541/ /؟) ةباصإلا .(١إ9/7 /؟) ةباغلا دسأ (؟)

 .(ه) يف طقس (؟)
 .ه نم ةدايز[ ]نيبام (5)

 .«ليفطلا» :(ه) يف (0)
 . يسودلا لدب يسودسلا دسألا يفو )١/ 58٠١(. ةباصإلا «(017 /؟) ةباغلا دسأ (1)
 . «يولبلا دمحم نب هللا دبع هثيدح ىورلا :(ه) يف (0)

 .ه نم ةدايز[ ]نيبام (6)

 . «هلوطب هركذ ثيدح يف» :(ه) يفو لصألاب اذك (9)



 ءارلا باب

 ("”نالَجَع نب كلام نب عفار 1

 نب مشج نب بّضغ نب "'7[كلام نب] ةثراح دبع نب قيرز نب رماع نب ورمع نبا ل

 دهاشملا دهش «نيعبسلا دحأو ء«رشع ينثالا دحأو «ةتسلا دحأ «بيقن «يبقع . جرزخلا

 . جرزخلا نم املسأ نييراصنأ لوأ ءارفع نب ذاعمو وه ناك ءاهب عيابو ««ةبقعلا» نم ةثالثلا

 .فسوي ةروسب مدق ؛كلام نب عفار «ةنيدملا» مدق نم لوأ نإ :لاقيو

 انث «تلصلا انث «ءاذحلا نيسحلا نب دمحأ انث. .ةزمح نب قاحسإ وبأ انثدح -.-

 باحصأ نم عفار ناكو « عفار نب ةعافر نب ذاعم نع «ديعس نب ىيحي نع «ديز نب دامح

 . «اردب» دهشي ملو «4ةبقعلا»

 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح -4 ظ

 نم خايشأ نع «ةداتق نب رمع نب مصاع نع «قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث
 هعماوسلجو .ةكمب جرزخلا نم راصنألا نم ةتسلا رفنلا ِهّلكَي هللا لوسر يقل ان :لاق ؛هموق

 ينب نم "”اوناكو -نآرقلا مهيلع التو «مالسإلا مهيلع ضرعو «لجو زع هللا ىلإ مهاعدف

 اومدق املف  قيرز نب رماع نب ورمع نب نالجعلا نب كلام نب عفار نب رماع نب قيرز

 ملف مهيف اشف ىتح مالسإلا ىلإ مهوعدو هي هللا لوسر مهل اوركذ مهموق يلع «ةنيدملا»
 ىفاو لبقملا ماع ناك اذإ ىتح هلي هللا لوسر نم ٌركذ اهيفو الإ راصنألا رود نم راد قبي

 -ىلوألا ةبقعلا يهو ةبقعلاب هيَ هللا لوسر اوقلف « ًالجر رشع انثا راصنألا نم مسوملا

 قيرز ينب نم مهيف ناكو «برحلا مهيلع ضرتفي نأ لبق كلذو ءءاسنلا ةعيب ىلع هوعيابف

 ىلع هلع هللا لوسر مهعيابو ««ةبقعلا» نوعبسلا دهش مث «نالجعلا نب كلام نب عفار

 )١( /؟) ةباغلا دسأ /١91(« ةباصإلا )١/ 599(« باعيتسالا )5/ 54(.

 )( (ه) شماه نم ةدايز .

  2.«ناك» :(ه) يف



 ةباحصلا ةفرعم 6

 كلذب ءافولا ىلع مهل لعجو «لجو زع هبرل موقلا ىلع طرتشاو دوسألاو رمحألا برح

 . "”اًبيقن نالجعلا نب كلام نب عفار مهيف '''ناكف ؟ ةنجلا

 نع «قازرلا دبع نع «ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح]1 -

 نب عفار ناك :لاق [ب ]١1/ 77١/ رباج نع ءرباج نبا نع «نامثع نب مازح نع ءرمعم

 . ”0[ءابقنلا دحأ كلام

 .ح يذمرتلا ليعامسإ وبأ انث « يلع نب دمحأ نب دمحم انثدلح 0١.

 نب ىيحي انث :الاق ."”[نايح نب] دلاخ نب ىيحي نب دمحأ انث ء.دمحأ نب ناميلس انثو

 نب عفار نب ةعافر نع «ديعس نب ىيحي نع «ةيزغ نب ةرامع نع «ةعيهل نبا انث «ريكب
 «ردب» لهأ فيك : هلي هللا لوسرل لاق ليربج نإ :''*”[لوقي] ؛يبأ تعمس :لاق ؛كلام

  .انلضافأ ”مه ةكئالملا نم «اردب» دهش نمو :ليربج لاقف .«انلضافأ مه» : لاق ؟مكيف

 دع دع د

 ©يهبلا وبأ :عفار [40]

 هنإ :ليق . صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح يف ٌركذ هل هل هللا لوسر ىلوم ه

 « لجر الإ هبيصن مهنم دحاو لك قتعأف هئاكرش نم هريغو صاعلا نب ديعسل اكولمم ناك
 ناكو .هقتعأف هلع يبنلل هبيصن لجرلا بهوف لجرنلا ىلع هب عفشتسي هلق يبنلا ىتأف

 نب ورمع نع «ةنييع نب نايفس هركذ «يهبلا وبأ عفار وهو . هلع يبنلا ىلوم انأ :لوقي
 « . . .صاعلا نب ديعسل دبع نأ ؛ديعس نب ورمع نع ءورمع نب دمحم نع ] «رانيد

 .«ناكو» :(ه) يف )١(
 .أطخ وهو «بيقل» :(ه) يف ()

 .(ه) يف سيل[ ]نيبام (*)
 .لصألا نم طقس [ 1نيبام (5)

 .«مهف» : لصألا يف (65)

 .(009 /1) ةباصألا «(189 /5) ةباغلا دسأ (3)



 ١٠م ةباحصلا ةفرعم

 . "0[هركذف

 نايفس انث «ىسوم نب دسأ انث «دواد نب مادقملا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح-1

 نب ورمع نأ ديعس نب ورمع نع] ورمع نب دمحم نع «رائيد نب ورمع نع «ةنييع نبا

 . "7[ةصقلا ركذف- صاعلا نب ديعس

 نبا ةقدص انث ءرامع نب ماشه انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث «رادنب نب دمحأ انثدح -

 اي :تلق :لاق ؛ورمع نب هللا دبع نع ؛يعازوألا ىئمس نب ثيغم انث «دقاو نب ديز انث «دلاخ

 ناسللا امأ :انلق "”قداصلا ناسللاو مومخنلا بلقلا وذو :لاق ؟سانلا ريخ نم ؛ هللا لوسر

 (*![ال]و مثإ هيف سيل يذلا ,يقنلا يقتلا وه» :لاق ؟مومخملا بلقلا وذ امف «هانفرع دقف قداصلا

 فرعن ام :انلق .«ةرخآلا بحيو ايندلا أنشي يذلا» :لاق ؟هللا لوسر اي هرثإ ىلع نمف :انلق .«يغب

 .«نسح قلخ يف نمؤم» :لاق ؟هرثإ ىلع نمف :انلق . هي هللا لوسر ىلوم عفار الإ ”[انيف اذه]

 كا

 امهنع هللا يضر ةشئاع ىلوم : عفار 0]

 هلع ىبنلا مدخي ناك

 رفعج نب دمحم انث « ىفوكلا رفعج نب دمحم نب ديز نع «دمحم هانثدح] 414

 يبأ نع ءزازبلا ليعامسإ نع « ريثك نب دمحم نع «ناميلس نب مكحلا انث "”[تاتقلا

 هلع هللا لوسر ناك اذإ اهمدخأ اًمالغ تنك :لاق « «ةشئاع ىلوم عفار نع «يبهرملا سيردإ

 .«اًيلع ىداع نم هللا داعو :لاق هلع يبنلا نإو «اهدنع

 .(ه) نم طقاس )١(
 . لصألا نم طقاس [ ]1نيبام (؟)
 .«قودصلا» لصألا يف (')
 .ه نم ةدايز[ ]نيبام (5)

 .«اذه انيف» :(ه) يفو لصألاب اذك (0)

 .(001 /1) ةباصإلا «(198 /؟) ةباغلا دسأ (5)
 . «تاتقلا رقعج نب دمحم نع تثدح» :(ه) يف 70



 دع ىبنلا ايداح : ملسأو , "عفا 3

 ؛ يندملا نمحرلا دبع نب ديعس نع «ناميلس نب قاحسإ ىور] ملسأ عم هركذ مدقت ل
 .. "![هللَع يبنلل نييداح ملسأو عفار ناك :لاق

 نعت ع

 (2هللا دبع وبأ : جيدخ نب عفار 6 ]١

 نب '*”[ثراح] نب ةثراح نب مشج نب ديز نب يدع نب عفار نب جيدخ نب عفار وهو 4 55 .ُّ . .٠ 8 .٠

 (ردبا نع رغصتسا ء«هموق فيرع ''”ناكو «هبراش ىفحيو ةرفصلاب بضخي ناك .جرزخلا

 تيقبف هتودنت يف "”[دحأ] موي "”[مهسب] بيصأ «ةامرلا يف دعي ناكو «دحأ» موي زيجأو

 أ مم /1] ةنيدملاب نيعبسو ثالث ةنس يفوت نأ ىلإ اهيف كرتف *”[كرحتت] هتودنث يف ةديدحلا

 . "”دادغببو ةنيدملاب بقع هل . "”[ناك]و رمع نبا '”هدهشو «نونامثو تس هل ناكو

 نمو .ديبل نب دومحمو «ديزي نب بئاسلاو ءريهظ نب ديسأو «رمع نبأ : هنع ىور

 نب ناميلسو « ””[دمحم نب] مساقلاو ءةملس وبأو ملاسو «بيسملا نب ديعس : نيعباتلا

 :هدالوأ '"”[نم]و ءرمع نبا ىلوم عفانو « سيق نب ةلظنحو ءريبج نب عفانو ءراسي

 . مهريغو « . . .ديسأو كديعسو «نمحرلا دبعو للا دبعو « لهسو «ةيابعو «ةعافر

 يفوت :لاق ءريكب نب ىيحي انث .جرفلا نب حور انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح . 0

 )١( ةباصإلا ©( /؟) ةباغلا دسأ )١/  .)78ملسأ يف هركذ .

 )5( ةباصإلا )١/ 78( .

 .(ه) نم طقس (؟)
 .(4906 /1) ةباصإلا 2١9٠ /؟)دسألا (09 /؟) باعيتسالا (5)
 .«ثراحلا» :(ه) ىفو لصألاب اذك (4)

 .(ه) ىف تسيل داولا (1)
 - .ه نم ةدايز )370

 .«اهيف كرتف» :(ه) يف (8)
 .ه نم تبثأ امو «دهشو» : لصألا يف (9)

 'ةدام ءبرعلا ناسل : رظنا . تاغل نم ةغل يهو . ةمجعملا لاذلا مث ةلمهملا لادلاب .ذادغب : اذكه )٠١(
 .اهدعب امو ددغب



 ةباحصلا ةفرعم

 ةحلط نب ىيحي انث .قاحسإ نب دمحم انث ؛ةلبج نب دماح وبأ انثلح -.57

 دعب ىلإ هورخأف جيدخ نب عفار تام :لاق ؛قاحسإ يبأ نع «كيرش انث «يعوبريلا

 .بيغملل سمشلا '''أفطت نأ لبق مكبحاص ىلع اولص :رمع نبا مهل لاقف «رصعلا

 دامح انث «برح نب ناميلس انث ءىضاقلا فسوي انث ءرمعم نب دمحم انثدح 1

 ىتح ءاسأب ربخلاب ىرن ال انك : لوقي رمع نبا تعمس :لاق ؛رانيد نب ورمع نع « ديز نبا

 . هنع ىهن ُهّنكَع هللا يبن نأ جيدخ نب عفار معزف لوأ ماع ناك 00 0 . نإ 077 ا

 .هلثم « . . .رانيد نب ورمع نع ؛بويأو «ةنيبع نباو «يروثلا :هاور *

 «ميهاربإ نب قاحسإ انث «.نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح-4

 جيدخ نب عفار اناتأ ىتح اهيف بيصن انكف «عبرلاو ثلثلاب اهعراز  اهيلإ رقتفا وأ هضرأ نع
 . ةنبازملاو لقحلا نع مكاهن ؛ مكعفني ناك رمأ نع مكاهن ُهّنكَي هللا لوسر نإ :لاقف

 .هوحن « . . .روصنم نع ؛ لهلهم نب لضفمو «يروثلا :هاور *

 انربخأ «نوراه نب ديزي انث .ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -.48

 «ثيبخ بلكلا نمث» :لاق هلل هللا لوسر نأ ؛جيدخ نب عفار نع «هربخأ ديزي نب بئاسلا

 «ةفيصخ نب ديزي هاورو . هلثم « . . .ىيحي نع ؛('”راطعلا نابأو ءرمعم :هاور *#

 :هوحن « . . . بئاسلا نع .ء,فسوي نب دمحمو

 يبأ نبا انث «ةيجان نب *”[هللا دبع] انث ءشيبح نب يلع نب دمحم هانثدح-

 نع «ةفيصخ نب ديزي ينربخأ : ""7[لاق] ؛ديعجلا نع ينانّيسلا ىسوم نب لضفلا انث «ةمزر

 .«عزف» : لصألا يف تفحصت (0) .«لفطت» :(ه) يف تفحصت )١(

 .(ه) نم طقس (*)

 .(55 /؟) لامكلا بيذهت رظنا . باوصلا وهو (ه) نم تبثأ امو «ناطقلا» : لصألا يف (5)

 . لصألا نم طقاس [ 1نيبام (5) .(ه) نم ةدايز (6)



 رش»,:لوقي هلي هللا لوسر تعمس ؛2'”[لاق] جيدخ نب عفار نع « ''”[ديزي نب] بئاسلا

 .«يغبلا رهمو .بلكلا نمثو ماجحلا بسك : ةثالث بسكلا

 ىيحي انث ءركب ىبأ نب دمحم انث « ىضاقلا فسوي انث «رمعم نب دمحم انثدلح 5١

 نع «ثدحي '"'”[ديزي نب] بئاسلا تعمس 2 (7[لاق] فس وي نب دمحم نع «ديعس نبا

 بسكو .بلكلا نمثو ,يغبلا رهم : بسكلا رش» :لاق هَ يبنلا نأ ؛جيدخ نب عفار

 :هوحن «بئاسلا نع .«فسوي نب دمحم نع «ليعامسإ نب متاح هأورو .«ماجحلا

 انث] , "”يسوبلا ىلعألا دبع نب نسحلا انث .دمحأ نب ناميلس ةانثدح -7
 .ح'*”[قازرلا دبع

 .ح شادخ نب دلاخ انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدحو

 انث :اولاق ؛يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث .كلام نب ركب وبأ انثو

 ءظراق نب هللا دبع نب ميهاربإ نع «ريثك يبأ نب ىيحي نع رمعم انربخأ «قازرلا دبع

 لاق :لاق امهنع هللا يضر .جيدخ نب عفار نع «ديزي نب بئاسلا نع[ب 3 17١/

 .«موجحماو مجاحلا رطفأ» : هَ هللا لوسر

 ..نايفس انث «ميعن وبأ انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 7507

 نبا عفار نع «ديبل نب دومحم نع «ةداتق نب رمع نب مصاع نع «نالجع نب دمحم نع

 .«رجألل مظعأ وهف مترفسأ املكف رجفلاب اورفسأ» : هلل هللا لوسر لاق :لاق ؛جيدخ

 نالجع نب '”[دمحم] نع ؛رمحألا دلاخ وبأو .«يدرواردلاو «ةنييع نبأ : هآور #

 .(ه) نم ةدايز )١(

 . لصألا نم طقاس [ ]نيب ام (؟)
 . «ىسرتلا» ىلعألا دبع دجوي بيرقتلا ءاذكه ()
 1 .(ه) نم طقاس [ ]نيبام (5)
 . (ه) نم تبثأ امو «الاق» : لصألا يف (4)



 : "![ةداتق نب] رمع نب مصاع نع «قاحسإ نب دمحم هاورو . "”[هلثم]

 . "'ح [ةبعش انث] «دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -4

 ديعس ]ديز وبأ انث «يماسلا سنوي نب دمحم انث «رثوك نب نسحلا نب دمحم انثدحو

 مصاع نع «قاحسإ نب دمحم نع ةبعش انث :'اولاق ؛دامح نب لهسو ؛ "”[ عيبرلا نبا

 اورفسأ» :لاق ُهّلفَع يبنلا نأ ؛ جيدخ نب عفار نع «ديبل نب دومحم نع «ةداتق نب رمع نب

 ىئسيعو «كرابملا نباو «ةدئازو «يروثلا نايفس : هاور] .«رجألل مظعأ '”هنإف ؛ رجفلاب

 هاورو . "”[هوحن] قاحسإ نب دمحم نع ''[نيرخآ يف «عيرز نب ديزيو «سنوي نبا

 : مصاع نع « رفعج نب ديمحلا دبع

 ميهاربإ انث «لماك نب سودبع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح -0

 رمع نب مصاع نع «رفعج نب ديمحلا دبع نع «نمحرلا دبع نب ىلعم اننث «دشار نبا
 اورفسأ»:لاق ُهللَع يبنلا نع ؛ جيدخخ نب عفار نع «ديبل نب دومحم نع «ةداتق نبا

 مصاع نع [ةيراج نب] ورمع نب دمحم هاورو .«رجألل مظعأ هنإف ؛حبصلاب

 :هوحن

 «يبأ انث «ةدجن نب باهولا دبع نب دمحأ انث ء.دمحأ نب ناميلس هانثدح -17

 نع ء«رمع نب مصاع نع «ةيراج نب ورمع نب دمحم انث « شايع نب ليعامسإ انث
 نب دومحم نع ؛ملسأ نب ديز هاورو .هلشم « . . . هِيَ يبنلا نع ؛ عفار نع ء«دومحم

 .هوحن :(ه) ىفو ءلصألاب اذك )١(
 2 .(ه) نم ةدايز (5)
 .(ه) نم طقس (*)

 .(ه) نم تبثأ امو «ًآلاق» : لصألا يف (4)

 .«رهف» :(ه) يف (0)
 .ريخأتو ميدقت (ه) يفو لصألاب اذك (5)
 .«هلثم» :(ه) يفو .ءلصألاب اذك (0)
 . رمع نب دمحم : لصألا يفو .(ه) نم طقاس[ 1نيبام. (8)



 ةباحصلا ةفرعم 2020 1٠١:46 ري©

 : 0[ ديبل

 يبأ نب مدآ انث ءيجوهلا ميعن نب تباث نعم وبأ انث .دمحأ نب ناميلس هانثدح -61

 نب عفار نع «ديبل نب دومحم نع «ملسأ نب ديز نع «دواد يبأ نع ةبعش انث «سايإ
 «ةبعش نع «مدآ هاور اذك :رجألل مظعأ هنإف ؛رجفلاب اورون» :لاق هتلَع يبنلا نأ ؛جيدخ

 هنإ : ليقو . يرصبلا دواد نع :لاقف ؛ةبعش نع" «ةيقب هاورو «صاقلا وهو دواد يبأ نع

 : دنه يبأ نبا

 باهولا دبع انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث دمحم نب هللا دبع هانثئدح -

 نب ديز نع «يرصبلا دواد انث «جاجسحلا نب ةبعش نع ؛ديلولا نب ةيقب انث «ةدجن نبا
 :لاق هنأ هلي هللا لوسر نع ؛جيدخ نب عفار نع «ديبل نب دومحم نع «ملسأ

 .«رجألل مظعأ هنإف ؛ حبصلا ةالصب اورفسأ»

 نب] مصاع نع «ملسأ نب ديز نع .فرطم نب دمحم ''”[ناسعغروبأ] هاورو *

 :راصنألا نم لجر نع 2 (© [لاقف] دومحم نع« "””[رمع

 يبأ نب ديعس انث «ناطقلا ميهاربإ نب قاحسإ انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح -8

 رمع نب مصاع نع «ملسأ نب ديز نع « "”[فرطم نب دمحم ]ناسغ وبأ انث «ميرم

 (*[لاق] هم هللا لوسر نأ ؛راصنألا نم لجر نع «ديبل نب دومحم نع « "”[ةداتق نب]

 . هلثم

 انث دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع هانئدح _-
 .ح ميهاربإ وبأ

 .(ه) نم طقاسإ 1]1نيبام )١(
 1 .(ه) نم ةدايز قفز

 .(ه) نم طقس ()

 . (ه) نم ةدايزلاو  لصألا نم طقس[ ]نيبام (:)



 ةباحصلا ةفرعم

 انث «.ينامحلا ىيحي انث .نيصح وبأ انث , '"[ورمع نب] دمحم نب رفعج انثدحو

 انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدحو] بدؤملا ناميلس نب ميهاربإ

 نمحرلا دبع نب ريره انثدح [أ /77 /1] :اولاق ح ''7[بدؤملا ليعامسإ وبأ انث ءرمعم وبأ

 رفسأ ؛لالب ايد :لالبل هَ هللا لوسر لاق :لاق ؛جيدخ نب عفار هدج نع « عفار نبا

 .«همهس عقوم لجرلا ىري ام ردق رجفلاب

 - نب ليعامسإ نب ميهاربإ : هاورو .ناميلس نب ميهاربإ وه ''7[بدؤملا] ليعامسإ وبأ *#

 ملو ميهاربإ وبأ انث :دواد وبأ لاقف ريره نع ؛امهريغو ديعس نب ةبيتقو « عمجم

 بسنو ةينكلا طقسأف ''”دواد نع « سنوي ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هجرخأو *

 .مهو هنم وهو « دعس نبا ىلإ ميهاربإ

 انث .ةجراخ نب مثيهلا انث ءنوراه نب ىسوم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 0١

 دومحم نع « ''”[ةداتق نب] رمع نب مصاع نع «ةيزغ نب ةرامع نع «شايع نب ليعامسإ
 دبع بحأ اذإ ”(ىلاعت) هللا نإ» هيَع هللا لوسر لاق :لاق ؛جيدخ نب عفار نع «ديبل نبا

 نع] . ليعامسإ نع مثيهلا هاور اذك .(«ءاملا هميقس يمحي مكدحأ لظي امك ؛ايندلا هامح

 : قاحسإ نب دمحم نع «ليعامسإ نع ؛ '*”[رامع نب] « ماشه هاورو « "”[ةرامع

 انث هرامع نب ماشه انث «نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ هانثدح -5

 نع ءديبل نب دومحم نع ؛«ةداتق نب رمع نب مصاع نع ؛قاحسإ نب دمحم انث « شايع نبا
 امك ؛ايندلا هامح اًدبع بحأ اذإ ''”[ىلاعت] هللا نإ) :لاق هَ يبنلا نأ ؛ جيد نب عفار

 .«ءاملا هميقس مكدحأ يمحي

 .(ه) نم طقس )١(

 . لصألا نم تبثأ امو «دواد يبأ» :(ه) يف (؟)

 .(ه) نم طقس ()
 .(ه) نم ةدايزلاو « لصألا نم طقس [ ]نيبام (5)



 "”يرافغلا ورمع نب عفار ]

 . تماصلا نب هللا دبع دنع هثيدح ««ةرصبلا» نكس '"'[ورمع نب] مكحلا وخأ ه

 مصاع انث  "”[يسودسلا] « صفح نب ورمع انث « نسحلا نب بيبح انثدح 7

 انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « "”[دمحأ نب] دمحم نب دمحم انثدحو «ح يلع نبا

 نب هللا دبع نع «لاله نب ديمح نع «ةريغملا نب ناميلس انث :الاق ؛خورف نب نابيش

 نم يدعب نوكي» : هَ هللا لوسر لاق :لاق ؛ "”[هنع هللا يضر رذ يبأ نع] تماصلا

 نم مهسلا جرخي امك نيدلا نم نوجرخي مهميقالح زواجي ال نآرقلا نوءرقي موق يتمأ
 مهاميس ١ :لاق '”هارأو : ناميلس لاق .«ةقيلخلاو قلخا رش ؛هيف نودوعي ال مث ةيمرلا

 دم كبجسي امو :لاقف ؛هل تركذف «*ّمفار تيقلف :تماصلا نب هللا دبع لاق .«قيلحتلا

 ! هلع هللا لوسر نم هتعمس انأو اذه

 انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « "”[ئرقملا] دمحم نب دمحم انثدح -5

 نب عفار نع ءهيبأ نع ءريبج يبأ نب حلاص انث ٠ ىسوم نب لضفلا انث تاليغ نبا دومحم
 هلع هللا لوسر ىلإ يب اوبهذف ينوذخأف راصنألل ًالخن 7[ يمرأ] تنك :لاق :'"ورمع

 ؛هللا لوسر اي :تلق ؛؟مهلخن يمرت مل ؛عفار ايد :لاقف ءانلخن يمري اذه :اولاقف

 )[و] .ربيوج يبأ نب حلاص : ليقو .«كاورأو هللا كلعبشأ عقو ام لكف» :لاق . عوجأ

 نب عفار يبأ مع نع «يدج ينثدح «يرافغلا مكحلا يبأ نبا نع ؛ناميلس نب رمتعم هاور

 .ورمع

 )١( /؟)دسألا «(515 /؟) باعيتسالا ١954( /؟) ةباصإلا 5944(.

  (0.(ه) نم طقس

 . (ه) نم ةدايزلا ()

 . (ه) نم هانتبثأ امو «مهارأ» : لصألا يف (4)
 . (ه) نم هانتبثأ امو «عفار» : لصألا يف (5)
 .أطخ وهو «رمع» لصألا يف )090

 . (ه) نم هانتبثأ امو .«فيحصت وهو [يمرمأ] لصألا يف 0200



 "”يراصنألا يسوألا نانس نب عفار [917]

 .[ب /777 ]١1/ .رفعج نب ديمحلا دبع دج «مكحلا وبأ ن

 ديجملا دبع نب ''”ريمع انث ءسنوي نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -.6

 نب عفار مكحلا ابأ نأ ؛هيبأ نع «رفعج نب ديمحلا دبع انث ,"”يفنحلا ركب يبأ وخخأ يفنحلا

 هلي يبنلا تتأف اهتنبا ذخأت نأ تدارأف «ملست نأ هتأرما تبأو ملسأ يراصنألا نانس

 هلل هللا لوسر «هرمأف ؟يتتبا ؛هللا لوسر اي :وه لاقو ؟يتنبا ؛هللا لوسرااي :تلاقف

 .«اهارعدا» :لاق مث .امهنيب ةيراجلا تعضوو «ًٌةيحان تسلجف اهرمأو «ةيحان سلجف

 : هلع هللا لوسر لاقف  كلذب هيبش وأ ميطف يهو  اهمأ وحن ةيراجلا تماقف ””(اهاوعدف)

 .اهذخأف اهيبأ ىلإ تلامف «اهدها مهللا»

 نب يلع لاقو .هوحن مصاع وبأو « عيرز نب ديزيو «ديز نب دامحو «يروثلا :هاور *

 لاقو . عفار هدج نع «هيبأ نع «رفعج نب ديمحلا دبع نع ؟ سنوي نب ىسيعو «بارغ

 نع :راكب نب ركب لاقو .ًالسرم ملسأ هدج نأ ؛ةملس نب ديمحلا دبع نع : ميشه

 ملسأ مكحلا ابأ نأ ؛دحاو ريغو «يبأ ينثدح :لاق ؛هيبأ نع ءهرفعج نب ديمحلا دبع

 .هركذف

 « ميهاربإ نب قاحسإ انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ هانثدلح 7

 نب عفار يدج نع « يبأ ينثدح «يراصنألا رفعج نب ديمحلا دبع انث « سنوي نب ىسيع أبنأ

 . ""[ثيدحلا « . . . ملست نأ] هتأرما تبأو ملسأ هنأ ؟نانس

 نيت عت عب

 )١( /؟) باعيتسالا 5١( /؟)دسألا ١97(« /؟) ةباصإلا /591(.

 .(58 /؟1/) لامكلا بيذهت :رظنا .تبثأ امك ريمع باوصلاو . أطخ وهو رمع :(ه) يف (؟)

 .(ه) :نم ةدايز (99

 . (ه) نم هانتبثأ امو ؛هرمأو» : لصألا يف (4)

 .(ه) نم تبثأ امو ««اهايعدف» : لصألا يف (0)

 .«هركذف» :(ه) يفو «لصألاباذك ()



 "”ديز نب ميوع نب ورمع نب عفار. ]

 لالهو ."”[ينزملا] ميلس نب ورمع دنع هثيدح «ينزملا يدع نب ديز نب ةحاور نبا 0
 . نييرصبلا يف دعي «رماع نب

 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح 7 ٠

 تعمس :"[لاق] ينزملا ميلس نب ورمع ينثدح «لعَمْشْلا انث ءديعس نب ىيحي انث «يبأ
 نم ةرجشلاو ةوجعلا» :لوقي «فيصو انأو لَ يبنلا تعمس :لوقي ينزملا ورمع نب عفار

 دبعو .«يدهم نب نمحرلا دبع : سايإ نب ورمع نبا وهو ؛ لعمشملا نع هاور # «ةنسجلا
 . :ثراولا دبع نب دمصلا

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثئدح -4

 ميلس نب ورمع ينثدح :/[لاق] لعمشملا انث :الاق ؛دمصلا دبعو يدهم نب نمحرلا دبع

 لاقو . هلثم "”[لوقي] هيي هللا لوسر تعمس :لاق ؛ينزملا ورمع نب عفار تعمس : "'[لاق]

 .(ةنجلا نم ةرجشلاو ةوجعلا» : وأ ؛ةرخصلاو ةوجعلا» : ''”[هثيدح يف] دمصلا دبع

 . لعمشم '*”[ كش]

 ىيحي نب ديعس انث ءنايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نبورمع وبأ انثدح --8

 :لاق ؛ يفوكلا ينزملا رماع نب لاله انث .ةيواعم نب ناورم انث :الاق ؛ميحدو « يطساولا

 نم *”[بطخي ىنمب رحنلا موي] ُهّلَي هللا لوسر تيأر :لوقي ينزملا ورمع نب عفار تعمس
 مئاق نيب سانلاو ؛هنع ربعي (هنعهللا يضر) يلعو «ءابهش ةلغب ىلع ىحضلا عفترا نيح

 تبرضف هني هلع يبنلا تيتأ ىتح لاجرلا "”تللخت مث «يبأ دي نم يدي تعزتناف "٠ ”دعاقو

 .(594 /؟) ةياصإلا ١1454(. /؟)دسألا ,(57 /؟) باعيتسالا )١(
 .ه نم طقسا ]1نيبام ()

 .(مه) نم ةدايزلا (9)
 . (ه) نم تبثأو .ءلصألا يف ضايب [ 1نيبام (4)

 .«رحنلا موي بطحي ىنمب » :(ه) يف (5)

 . ؟مئاقو دعاق نيب» :(ه) يف 00

 .«تللخت» ١949(: /؟) ةباغلا دسأ :رظناو «تللخأ» :(ه) يف (0)



 ةباحصلا ةفرعم

 9 تن عت

 "”يفقغلا ديزي نب عفار 01

 .[أ /78 ]١1/ . هيف فلتخم .""[نسحلا يبأ نب نسحلا هنع ىور] «نييرصبلا يف هدادع 0

 جيرج نبا نع «ملاس نب ديعس انث ,ىسوم نب دسأ انث « "'[ ]انثدح 5

 :لاق هِي يبنلا نأ ؛ يفقثلا ديزي نب عفار نع «نسحلا نع «يلذهلا ركب وبأ ينثدح «لاق

 نب ديعس هاور .«ةرهش هيف بوث لكو ةرمحلاو مكايإف ؛ةرمحلا بحي ناطيشلا نإ»

 . . . . هلع يبنلا نع ؛ عفار نب ديزي نب نمحرلا دبع نع «نسحلا نع «ةداتق نع ءريشب
 .هوحن

 (9(ةيبيدحلا» دهش : يَهجلا ثيكَم نب عفار © 6]

 (*![انأ] قازرلا دبع انأ « ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 0١

 : لاق ؛ ثيكم نب عفار نع «ثيكم نب عفار ينب ضعب نع « زفز نب نامثع نع ءرمعم

 ,رمعلا يف ةدايز ربلاو ,مؤش قلخلا ءوسو ,ءامن ةكلملا نسح» :لوقي هِي يبنلا تعمس

 .«ءوسلا ةتيم عنمت ةقدصلاو

 نبدومحمو «يربنعلا سابع انث 3 ىمرضحلا انث «دمحم نب دمحم انثدح 15

 . 2[هب] قازرلا دبع انث :الاق ؛ناليغ

 )١( /؟)دسألا «(16 /؟) باعيتسالا ١" (, ةباصإلا )1/ 609(.

 يرصبلا نسحلا هنع ىور :(ه) يفو .لصألاب اذك (؟) .

 .«جيرج نبا دنع هثيدح» :(ه) يفو «لصألاب ضايب ()
 .(549 )١/ ةباصإلا 75٠١ /؟)دسألا «(56 /؟) باعيتسالا (:)
 .انثدح :(ه) ىفو ءلصألاب اذك (5)

 .(ه) يف تسيل ةدايزلا )3(



 .٠ (”[ رمعم نع] . كرابملا نبا هاورو #

 نب ةرابج انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب دمحأ نب دمحم هانثدح 7177

 نب) عفار ينب ضعب نع «رفز نب نامثع نع ءرمعم نع «كرابملا نياانث .سلغم

 .هلثم "'[ هلع هللا لوسر لاق : لاق] ؛''”(ثيكم نب) عفار نع :'"”(ثيكم

 . ””[هوحن] رمعم نع ؛داور يبأ نب ديجملا دبعو «فسوي نب ماشه هاورو #*

 نب عفار نب دلاخ نب دمحم ينثدح «ينهجلا رفز نب نامثع نع «ديلولا نب ةيقب هاورو

 دهش ؛«ةنيهج» نم عفار ناك :لاق ؛ ''”[ثيكم نب] عفار نب لاله همع نع «ثيكم

 ..هلثم ؛ *”[اذهب] هيَ يبنلا نغ ؛ هلي هللا لوسر عم «ةيبيدحلا»

 داك دج د

 ع 0-1 4 1

 ("”يراصنألا ديعس وبأ :ىلّعملا نب عفار [911]

 .ديعس هنباو ؛«نينح نب ديبعو ء« مصاع نب صفح دنع هثيدح . ثراحلا همسا :ليقو 0

 :لاق ؛يمرضحلا ؟*[ هللا دبع نب دمحم ]انث .دمحأ نب ناميلس انثدح -.48

 نأ ؛هدلو نم لجر ينثدح ؛ ىلعملا نب ديعس وبأ : لوقي ريمث نب هللا دبع نب دمحم تعمس

 انث ءددسم انث «ةفيلخ وبأ انث :الاق ؛دمحأ وبأو «ةزمح نب قاحسإ وبأ انثدح ١60

 يبأ نع «مصاغ نب صفح نع «نمحرلا دبع نب بيبخ نع «ةبعش انث «ديعس نب ىيحي
 ام» :لاقف ؛تئج مث تيلصف يناعدف «يلصأ انأو هلي يبنلا يب رم :لاق ؟ ىلعملا نب ديعس

 .ه نم ةدايزلاو ءلصألا نم طقس [ 1نيبام )١(

 .(ه) يف تسيل (0)
 . هلق يبنلا نع» :(ه) يفو «لصألاب اذك (*)
 ' .؟هلثم» :(ه) يفو .لصألاب اذك (5)

 .(ه) يف تسيل (0)
 .(549 )١/ ةباصإلا 5٠١(« /؟)دسألا «(75 /؟) باعيتسالا (7)



 ةباحصلا ةفرعم
 2 امم

 امل مكاعد اذِإ لوسرللو هلل اوبيجتسا ظ :لوقي ىلاعت هللا تعمس امأ ؟ينبيجت نأ "”كعنم
 . "[ثيدحلا ركذو :ةيآلا] [1 4 :لافنألا] © مكييحي

 ع

 ؟”يراصنألا ىلعملا نب عفار [47]

 . هلع هللا لوسر عم .اردبا موي دهشتسا «كلام نب ةثراح دبع نب بيبح ينب نم ل

 انث «ينارحلا بيعش وبأ انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم '””[يلع وبأ] انثدح -51

 دهشتسا نم] ةيمست يف «قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «يليفنلا رفعج وبأ

 نب بيبح ينب نم مث ءراصنألا نم «نيملسملا نم , "[هلَع هللا لوسر عم «؛ردبا موي

 . ىلعملا نب عفار : ةثراح دبع

 نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح [ب /777# /11-]١/

 موي لتق نم ةيمست يف «قاحسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ انث « '"[بويأ نب] دمحم
 نب كلام نب ةثراح دبع نب بيبح ينب نم ''”[هللي هللا لوسر عم ءراصنألا نم] «ردب#
 . ىلعملا نب عفار : مشج نب بصع

 «يبأ ينثدح « "[دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١

 عفار :راصنألا نم «اًردب» دهش نم ةيمست يف «ةورع نع «دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث

 نب ةثراح نب بيبح نب ةانم ديز نب ةبلعث نب ديز نب يدع نب ةثراح نب ناذول نب ىلعملا نبا
 , ؟ردب# موي دهشتسا . جرزخلا نب مشج نب بصع

 هازع مث «كعنم ام» : ظفلب 223٠١ /؟) «دسألا» يف ريثألا نبا هركذو ««كعنمي ام» :(ه) يف )١(

 .(ه) نم طقس[ 1]نيبام (؟)

 .(5949 )١/ ةباصإلا ١99(« /؟) ةباغلا دسأ (*)

 .(ه) نم ةدايزلا (5)

 . ؛ردب موي هيَ هللا لوسر عم دهشتسا نم» :(ه) يفو «لصألاب اذك (5)
 . (ه) نم ةدايزلاو «لصألا نم طقس [ ]نيب ام (1)
 .ريخأتو ميدقت (ه) يفو .لصألاب اذك (0)
 .(ه) نم طقس[ ]نيبام (4)



 نب دمحم انث .رذنملا نب ميهاربإ انثدح «ليلخلا نب دايز انث «ىباطنخملا قوراف انثدح 8

 ؛ هيَ هللا لوسر عم «اردب» دهش نم ةيمست يف «باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف

 . ناذول نب ىلعملا نب عفار :قيرز ينب نم سوألا نم «راصنألا نم «هب دهشتساو

7# 2 2 10 

 '"'يسوألا يراصنألا .ديز نب لهس نب عفار 3
 .ديزي نبا : ليقو .ديز نب عفار : ليقو . لهشألا دبع ينب نم ص

 نب] ميهاربإ انث « ''”[ليلخلا نب] دايز انث : '[لاق] ؛ يباطخلا قوراف انثدح

 يف «باهش نبا نع « '"7[ةبقع نب] ىسوم نع « '”[حيلف نب] دمحم انث . "'[رذنملا

 مث «تيبنلا ينب نم ءسوألا نم ءراصنألا نم هِي هللا لوسر عم ««ردب» دهش نم ةيمست

 .ديزي نبا "'[هنإ] :لاقيو . لهس نب عفار : لهشألا دبع ينب نم

 انث .يبأ ينثدح «'؟”[دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 0١-

 ينب نم «راصنألا نم ««اردب» دهش نم.ةيمست يف « ةورع نع «دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا
 0 .ديزي نب عفار : لهشألا دبع نبا ءاروعز

 د دع

 ةبلعث نب ديز نب داوس نب ثراحلا نب عفر []

 (”يردب :يراصنألا ح

 دمحم انث , ””[رذنملا نب] ميهاربإ انث « ””[ليلخلا نب] دايز انث «قوراف انثدح -

 )١( /؟) باعيتسالا 5١(« ةباصإلا «(197 /؟)دسألا )١/ 191(.

 ) )0.(ه) يف تسيل

 .(ه) نم ةدايزلا (”) .
 .(596 )١/ ةباصإلا ١189(« /؟)دسألا «.(09 /؟) باعيتسالا (5)
 .(ه) نم طقاس[ ]نيبام (5)



 ةباحصلا ةفرعم

 نم ««ًاردب» دهش نم ةيمست يف «باهش نبا نع « ''[ةبقع نب] ىسوم انث « "'[حيلف نبا]
 . داوس نب ثراحلا نب عفار :راجنلا ينب نم ءراصنألا

 ىنثدح « '”[دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث « '"”[دمحأ نب] ناميلس انثدح ١87
 دهش نم ةيمست يف « ''”[ريبزلا نب] ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا أنث « يِبأ 5 سان ساو (0) 5 . . 5

 . ةبلعث نب ديز نب داوس نب ثراحلا نب عفار :راجنلا ينب نم ءراصنألا نم ««اردبلا

 د د

 "”يردب :يراصنألا ةدجنع نب عفار[4]
 ل ل ا 1 00 ١

 . "'[ةرجنع : ليقو] «ةرتنع نبا : ليقو . ديز نب ةيمأ ينب نم ه

 نب] دمحم انث « '*”[رذنملا نب ميهاربإ انث ليلخلا نب] دايز انث «قوراف انثدح -4

 نم اردب) دهش نم ةيمست ىف «باهش نبا نع '؟”[ةبقع نبا ىسوم انث « (”[حيلف

 . ةرجنع :لوقي يدقاولا ناك :  رذنملا نب ميهاربإ : ''””[ينعي]

 00[ /58 + /١]يردب : يراصنألا ةبدعج نب عفار[971]

 « '*”[ينارحلا دلاخخ نب] ورمع نب دمحم انث « (”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -6

 نم ««اردب» دهش نم ةيمست يف «ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث «يبأ ينثدح

 .(مه) نم طقاس[ ]نيبام )١(
 .(599 )١/ ةباصإلا ١95(« /؟)دسألا .(87 /7؟) باعيتسالا (؟)

 .(ه) نم ةدايزلا (*)
 .(ه) يف سيل[ ]نيبام (8)
 .(4946 )١/ ةباصإلا «(1848 /؟) ةباغلا دسأ (5)



 ©!تباث نب عفار [477]

 . نييرصملا يف دعي ءابطر هيَ يبنلا عم لكأ

 نب ركب نع «ديزي نب كارع نع «ةعيهل نبا : "”[ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هركذ] ل
 .تباث نب عفيور : "'هباوصو ؛هيف مهوو ؛تباث نب عفار عمس خيش نع .ةداوس

 دع دع د

 (*”يعازخلا ءاقرو نب ليدب نب.عفار [5؟* ]

 هيف مهو ؛ةبحص  ةملسو نمحرلا دبعو هللا دبع :هتوخإلو هل ءاديهش ةنوعم رئبب لتق ص

 : هيكبي ةحاور نبا هيف لاق . هيف فلتخي ال «ليدب نب عفان :وهامنإو «فحصو نيرخأتملا ضعب

 هاهجلَباوئيِنَتِلاَةَسْسَر 0 لشئ بَجفاَتد محي
 . '"”خيراوتلاو يزاغملا باحصأ تأطاوت هيلع '**[خيشلا لاق]

 د د

 »ع9 ع ٠ ع ٠

 يئاطلا عفار يبأ نب عفار [4؟4]

 نم يسينس «نسحلا ابأ : ىنكي عفارو .ورمع : ليقو . («0ةريمع : عفار يبأ مساو ه

 قوحللا ىلإ بئذلا هاعدف ءاهاعري هل نأض ىف همّدك بئذلا نأ ئيط تمعز ؛«ىيط

 . هلي هللا لوسرب

 هللا دبع انث «يمرضحلا '"”[هللا دبع نب دمحم] انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح -7

 )١( 7؟) ةباغلا دسأ ١184(« ةباصإلا )١/ 496(.
 .(ىور) : لصألا يف اهنم الدب دروو .(ه) نم ةدايزلا (؟)
 .ةوهاغإو» :(ه) ىف (9)

 .(30 /؟) باعيتسالا «(0794 )١/ ةباصإلا ١84(« /؟) ةباغلا دسأ (4)
 .(ه) نم ةدايزلا (4)

 . خيراتلا (ه) يف (7)
 .(5945 )١/ ةباصإلا «(57 /؟) باعيتسالا ١46(« /؟) ةباغلا دسأ (90)

 .!رغصم لصألا يفو «نيعلا حتفب اهطبض :(ه) يف (8)
 .ه يف سيل [ ]نيبام (5)



 نايح نب ورمع انث 3 يئاطلا دمحأ وبأ - ورمع نب ماصع انث .دايز يبأ نب '”[مكحلا نبا]

 "'مهيقسيو ,دجاسم ةثالث لهأ يدغي ؛ ييسبتسلا ةريمسع نب عقار ناك : لاق ؛يئاطلا
 .ةعمجللو تيبلل وه" ” صيمق الإ هلامو - سيحل : ىنعي  ةمطرقلا

 «ينالجربلا ليلخلا نب دمحأ انث ؛مثيهلا نب رفعج نب دمحم ("[ركب وبأ] انثدح 13
 «ةرسيم نب ناميلس نع « شمعألا انث « يبضلا فيس نب رامع انث «يفوكلا ميمت نب فلخ انث
 مهيلع لمعتساف ءاّشيج هلي يبنلا ثعب :لاق ؛ عفار يبأ نب عفار نع .باهش نب قراط نع

 نم هيلع اورم نم اورفنتسي نأ هَ هللا لوسر مهرمأو «ركب وبأ مهيفو «صاعلا نب ورمع
 نع سانلا يتآ- ضرألاب اًيداه ًالجر تنكو :لاق .انورفنتساف انب اورمف :لاق .نيملسملا
 .هنم برشأف 2”هرئنتسأف هب رمأف ءام هيفو ىحدألا نفدأ تنكو « مهمنغ قاتسأف مهنمايم

 . صاعلا نب ورمع رمأ :نولوقيو ءماشلا لهأ اهب رخفي يتلا ةوزغلا يهو :لاق
 الو «ةنيدملا» نع ءان لجر ينإف ؛ هلي دمحم باحصأ نم ًالجر يسفنل نراتخأل : تلقف

 اسك هل ناكو [ب 4 /1] [هنع هللا يضر] ركب ابأ ترتخاف ؟ تئش املك اهينآ نأ عيطتسأ
 .ًالزنم انلزن انتازغ انيضق املف :لاق ؟ هِْلَع هللا لوسر دعب عيابن لالخلا وذأ :لوقي- هلخب يكد
 :اّنيش هب كرشن ال هللا دبعا» : كل لوقأ ام ظفحا :لاق .هب ذخآ اًثيدح ينثدح : تلقف هتيتأف

 .«نينثا ىلع نرمأت الو «تيبلا جحو» :لاق هارأ"ناضمر مصو «ةاكزلا دأو «ةالصلا مقأو

 تيأرأ «هانفرع دق -ناضمر مايصو «ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإ :اذه :تلق :لاق
 يف الإ فرشلا نوكرديو ريخلا سانلا بيصي لهو ؛نينثا ىلع نرمأت ال» :كلوق
 اًمركو اًعوط مالسإلا يف اولخد سانلا نإ ,تدهجف ينتدهجتسا كنإ :لاق ! ؟تارامإلا
 رفخي امإف دحأ مهنم ملظي نمف ,هللا ةمذ يفو هللا ناريجو هللا" ذاوع مهو هللا مهراجأف
 ءارو نم هللاو ؛هراجف ءاًبضغ هلضع اًئتان لظيف هريعب وأ هراج ةاش ذخؤتل مكدحأ نإو «هبر
 ضبقب انوربخأف انباحصأ نم سان اناتأ ركب وبأ عيوبو هَ يبنلا ضبق املف :لاق .هراج

 1 سس

 .ه يف سيل[ ]نيبام )١(
 .(5577) «ريبكلا» يف يناربطلا هاور ثيدحلاو «فيحصت وهو ؛«ميقتسي#» :لصألا يف (؟)
 ' .ملعأ هللاو ؛يناربطلا يف امك تبثأ ام باوصلاو ء.حضاو فيحصت وهو ««سيمق" : : لصألا يف (9)
 .رهاظ فيحصت وهو ««هرينتسأف» : لصألا يف 2( .(ه) نم ةدايزلا (:)
 .(ذاوعأ) :(ه) يف ىف



 ةباحصلا ةفرعم ١١5٠ هج

 امامك

 . هنع هللا يضر ركب يبأ ةفالخو هْيَي يبنلا

 تدجو ىتح هل تضرعتف :لاق .هيلإ تلمحتف يل لاق يذلا يبحاصل تلق :لاق

 : يل تلق ام ركذتأ :تلق :لاق !يبحاص تسلأ .معن :لاق ؟ينفرعتأ :تلق :لاق .ةولخ

 سانلاو ضبق هني هللا لوسر نإ :لاقف :لاق ؟سانلا ىلع ترمأت دقو «نينثا ىلع نرمأت ال

 انأو هيف تلخدف  اذكو اذك تيشخو «اوفلتخيو اودتري نأ تيشخف «ةيلهاجب دهع ثيدح

 .هترذع ىتح يلإ رذتعي لاز امف :لاق ."”ههراك

 . شمعألا نع ؛نيرخآ يف «ةيواعم وبأو «ةماسأ وبأو «عيكو :هاور#

 : عفار نع «قراط نع «ناميلس نع «فرصم نب ةحلط هاورو #

 انث .مصاع يبأ نبا انث :الاق ؛دمحم نب هللا دبعو «رادنب نب دمحأ هانثدح .-

 نب ةحلط نع ؛ةداحج نب دمحم انث ءديعس نب ثراولا دبع انث ءجاجحلا نب ميهاربإ

 .هوحن ركذف يئاطلا عفار نع «باهش نب قراط نع ؛لوحألا ناميلس نع «فرصم

 لعغفاف هتمذب هللا كبلطي الأ تعطتسا نإو : هيف "”دازو «دهاجمل تركذف : ةحلط لاق

 نب لاخ وهو ء«يكم لوحألا ناميلس نأل ؛مهووهو .لوحألا ناميلس : ةحلط لاق اذكه

 . امهريغو ةنييع نباو جيرج نبا هنع ىور « حيجن يبأ

 . عفار نع «قراط نع ءرجاهم نب ميهاربإ نع ؛كيرشو «ليئارسإ هاورو *#

 انث «ميرم يبأ نب "”[ديعس نب] دمحم نب هللا دبع انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح .-.8

 «باهش نب قراط نع ءرجاهملا نب ميهاربإ نع «ليئارسإ انثدح «يبايرفلا فسوي نب دمحم

 . ””[هلوطب] ثيدحلا "”[اًشيج هي هللا لوسر ثعب :لاق] ؟يئاطلا ورمع نب عفار نع

 انث .يرفعجلا هللا دبع نب دواد انث «يزارلا متاح وبأ انثدح :لاق *[. . .]هانثدح] -

 .«هراك» :(ه) يف: (1)
 .«دازف» :(ه) يف (5)
 .(ه) ىف تسيل (©

 .(ه) نم ةدايزلا (4)
 . لصألاب ضايب[ ]1نيبام (4)



 ةباحصلا ةفرعم
 ايما

0 
 يك

 كيرسش هاورو «'"”[قراط نع ميهاربإ نع كيرش نع ليعامسإ نب متاح هاورو] ''”[هب «متاح
 1 29[ يئاطلا] ""[ ورمع نب ] عفار نع «مزاح يبأ نب سيق نع « ميهاربإ نع ٠ - اضيأ -

 .ميكح نب يلع انثدح «يضاقلا نيصح وبأ انثدح «يحلطلا ركب وبأ هانثدح] 0١

 ورمع نب عفار نع مزاح يبأ نب سيسق نع باهش نب ميهاربإ نع كيرش انثدح
 مهتلمأتف [أ ]١1/ 7١5/ هلق يبنلا باحصأ : ينعي -ةجح يف مهتيأر :لاق .""”[يئاطلا
 . هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نم نسحأ مهيف رأ ملف

 . هلثم سيق نع :لاقف ؛ كيرش نع «قارولا نابأ نب ليعامسإ هاور *

 د 2

 (”دعس ىلوم : عفار [57؟6]

 . ةباحصلا يف يراخبلا هركذ .«ةنيدملا» نكس

 نب] يلع نب دمحم انث ,نايفس نب نسحلا انث «نادّمَح نب ورمع وبأ انثدح -5
 يبأ نب ميركلا دبع نع « "”[ةزمح] وبأ أبنأ :لاق انربخأ يبأ :لاق ؛قيقش نب ''[نسحلا
 وأ هل راج ىلع هل ًالزنم ضرع هنأ ؛دعس ىلوم عفار نع «ةمرخم نب روسملا نع «قراخملا
 تعمس ينأل ؛ 2[فالآ] ةتس هب. تيطعأ دقو « "[فالآ] ةعبرأب هاكتيطعأ : هل لاقف ءاّئيب
 ٠ .«هبقسب قحأ راجلا» :لوقي هي هللا لوسر

 هع ع

 .(ه) يف تسيل )00(

 .(ه) نم ةدايز 00

 .(ه) يف تسيل 2م

 .(ه) نم ةدايزلا (5)

 .(601 /1) ةباصإلا ١97(« /؟) ةباغلا دسأ (0)
 .ه نم طقس[ ]نيبام (1)

 .«ةرمخ وبأ) :(ه) ىفو ءلصألاب اذك (0)
 .(ه) يف كلذكو .«فلأ» :لصألا يف (4)



 '"”ريمَع نب عفار 11

 :الاق ؛دمحأ نب ناميلسو "”[ينيطقيلا] يلع نب نسحلا نب دمحم انثدح 48

 نب ميهاربإ انث « يبأ ينثدح «ديوس نب بويأ نب دمحم انث «ةبيتق نب نسحلا نب دمحم انث

 هللا لاق» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لاق ؛ريمع نب عفار نع «ةيرهازلا يبأ نع «ةلبع يبأ

 اتيب  مالسلا هيلع - دواد ىنبف . ضرألا يف اتيب يل نبا :  مالسلا هيلع- دوادل ىلاعت

 لبق كتيب تبصن ؛هواد اي :هيلإ- ىلاعت هللا ىحوأف ؛هب رمأ يذلا تيبلا لبق هسفنل

 ءانب يف ذخأ مث ,رثأتسا كلم نم :تيضق اميف تلق اذكه ؛ بر يأ :لاق .يتيب

 زع- هللا ىحوأف  ىلاعت هللا ىلإ كلذ «؟”[هاكشف]] ””هاثلث طقس روسلا مت املف ,دجسملا

 كيدي ىلع ترج امل :لاق ؟مِلو ؛ بر يأ :لاق .اّتيب يل ينبت نأ حلصي ال هنأ هيلإ لجو

 مهنكلو ,ىلب : لاق ؟كتبحمو كاوه يف كلذ نكي ملوأ ؛ بر يأ :لاق-ءامدلا نم

 يضقأس ينإف ؛ نزحت ال : هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف هيلع كلذ قشف . مهمحرأ انأو «يدابع

 ينلسف ,يتيب ''"ناينبب كرورس ىرأ دق هيلإ  ىلاعت هللا ىحوأف 7[ كدبا يدي ىلع] هءانب

 نم دحأل يغبني ال اًكلمو ,كمكح فداصي اًمكح :لاصخ ثالث كلأسأ : لاق . كطعأ

 لاق .«همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ هيف ةالصلا الإ ديري ال تيبلا اذه ىتأ نمو ,يدعب

 .«ةنلاثلا "”يناطعأ دق نوكي نأ وجرأ انأو ءامهيطعأ دقف "”نيتنثا امأ» : هلع هللا لوسر

2 55 
 و

12 
6 

 "”يراصنألا تباث نب عفُيَوُر [977]

 «ريخلا يبأو «حيرش نب ءافوو «يناعنصلا شنح دنع هثيدح «نييرصملا يف دعي ن

 .(ه) : ىف تسيل (؟0) .(598 )١/ ةباصإلا ١986(. /؟) ةباغلا دسأ )١(

 .تبثأ ام باوصلاو ««اثلث» : لصألا ىفو ؛(4 47/7) ىناربطلاو (ه) ىف اذكه ()
 ١ .«ىكشفا :(ه) يفو «لصألاب اذك قجز

 .(ه) نم طقاس [ ]نيبام (0)
 . «ءانبب» : لصألا يف (7)

 ."ىطعا» :(ه) يف (8) . «ناتنثا» : (ه) يف (0/)

 .(077 )١/ ةباصإلا ((779 /) دسألا 47(2 /؟) باعيتسالا (9)



 ةباحصلا ةفرعم

 .مهريغو ...٠ ميحسو

 نع ءريكب نب ىيحي انث «سابعلا نب لضفلا انث ,.نايح نب دمحم وبأ انثدح -14

 ىلع تباث نب عفيور رمأ نيعبرأو تس ةنس يفو [ب /77مه ]١/ :لاق ؛دعس نب ثيللا

 . برغم اب ةنيدم سلبرطأ
 عفان انث «ميرم يبأ نب ديعس انث «بويأ نب ىبحي انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 06

 هنأ ؛ يبيجتلا ناسح نب نمحرلا دبع ىلوم  ميلس يبأ نب ةعيبر ''[ينثدح] « ديزي نبا

 ؛«برغملا» لبق «سانأ» ةوزغ يف «تباث نب عفيور نع ثدحي يناعنصلا شنح عمس

 لاقفملا نوعيابتت مكنأ ينغلب هنإ) :«ربيخ# ةوزغ يف لاق هي هللا لوسر نإ :لوقي

 (9[نإ] :لاقو .«نزولاب نزولاو .لاقفملاب لاقفملا الإ حلصي ال هنإو ,نيفلثلا وأ فصنلاب

 مناغملا نم ةباد بكري الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» : "”[لاق] هَ هللا لوسر
 لاقو .«مناغملا يف هدر "”[قلخ]] اذإ ىتح هسبلي اًبوث الو ,مناغملا يف اهدر اهضقنأ اذإ ىتح

 .«هريغ دلو هءام ”قسي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» : لكي هللا لوسر

 ريخألا ثيدحلاو .هنع هب اًدرفنم ةعيبر نع «ديزي نب عفان '””[لوألا ثيدحلا ىور]*

 «ةعيبر نب رفعجو «رفعج يبأ نب هللا ديبعو] «يبيجتلا بويأ نب ىيحي  ةعيبر نع-هاورف
 . ميلس يبأ نب ةعيبر وهو « ("![يبيجتلا قوزرم يبأب ةعيبر اونكو «بيبح يبأ نب ديزيو
 . بويأ نب يبحي ثيدح امأف

 ةلمرح انث «نايفس نب نسحلا انث : "”[لاق] ؛نادمح نب ورمع وبأ هانثدحف -7

 نب شنح نع «يبيجتلا ةعيبر نع ؛ بويأ نب ىيحي ينثدح «بهو نب انث « "”[ىيحي نب]

 )١( «انثدح» :ه ىفو «لصألاباذك .

 .(هأ نم طقس[ ]نيبام (؟)
 .«قلخا» :لصألا يفو «(ه) يف اذك (©)

 .(ه) يف كلذكو ««ىقسي» : طوطخملا يف (4)
 . «ديزي نب عفان هاور عيبلا يف لوألا ثيدحلا» :.ه يفو ٠ لصألاب اذك (6)
 .(ه) نم ةدايزلا (5)

 .(ه) نم طقس[ ]نيبام (0)



 هني هللا لوسر تعمس :لوقي «يراصنألا تباث نب عفيور تعمس : (7[لاق] ؛ هللا دبع

 .«هريغ دلو هءام "”(قسي] الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :لوقي ءاربيخ) ماع

 . رفعج يبأ نب هللا ديبع ثيدح امأو

 نبا انث ءرمع نب رشب انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدحف -17

 نأ ؟تباث نب عفيور نع هللا دبع نب شنح نع «قوزرم يبأ نع ءرفعج يبأ نبا انث «ةعيهل

 نم ةباد نذخأي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :- «ربيخا# موي لاق هِّيَي هللا لوسر

 نذخأي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو . ”'متاغملا يف اهدر اهضقنأ اذإ ىتح مئاغملا

 .اهلزهأ : ينعي ءاهضقنأ : رشب لاق .«مناغملا يف هدر قلخأ اذإ ىتح هسبلي مناغملا نم اًبوث

 شنح عمس نم ينثدح :لاقف ؛رفعج يبأ نب هللا ديبع نع «قاحسإ نب دمحم هاور *

 . هوحن يناعنصلا

 «يبأ ينثدح «لبنح نب '””[دمحأ] نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح -4

 هللا ديبع ””ينثدح «قاحسإ نبا نع « يبأ انث '”[دعس نب] ميهاربإ نب بوقعي انث :*”[لاق]

 تعمس :؟[لوقي] يناعنصلا '"اشنح عمس نم ينثدح :؟[لاق] ؛يرصملا رفعج يبأ نب

 مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :لوقي هو هللا لوسر تعمس :لوقي يراصنألا تباث نب عفيور

 .«ضيحت ''”[ ىتح] يبسلا نم اًبيث حكدي الو ,نزوب اًنزو الإ بهذب اًبهذ نعاتبي الف رخآلا
 ؛ لهس نب ركب انث «دمحأ نب ناميلس هانثدحف :ةعيبر نب رفعج ثيدحو 8

 قوزرم يبأ نع «ةعيبر نب رفعج انث ءرضم نب ركب انث ءفسوي نب هللا دبع انث :''”[لاق]

 نع ؛؛”[يراصنألا] تباث نب عفيور نع [أ /777 /1] «يناعنصلا شنح نع «يبيجتلا

 هللاب نمؤي ناك نم» وأ «رخآلا مويلاو هللاب نمؤي دحأل لحي الد :لاق هل هللا لوسر

 .«هريغ دلو هءام قسي الف رخآلا مويلاو

 .(ه) نم ةدايزلا )١(

 . (ه) يف كلذكو ««ىقسي» : طوطخملا يف (؟)

 .(ه) يف تسيل (5) .مئانغلا» : لصألا يف ()

 .هانبثأ ام باوصلاو «شنح# :(ه)و لصألا يف (3) .«نع» :(ه) يف (9)



 ةباحصلا ةفرعم

 .هوحن « . . .ةعيبر نب رفعج نع «ةعيهل نبا هأور #

 : قاحسإ نب دمحم هنع هاورف : بيبح يبأ نب ديزي ثيدح امأو

 دلاخ نب دمحأ انث «رذنملا نب ىسيع نب ىسوم انث .دمحأ نب ناميلس هانثدح -

 ىيحي نب دمحم انث ,نسحلا نب بيبح انثدحو .ح قاحسإ نيدمحم انث «يبهولا

 ش . ح قاحسإ نب دمحم نع .دعس نب ميهاربإ انث «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث ."”[يزورملا]

 يبأ نب نامثع نب دمحم انث : 2)[لاق] ؛ نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو #

 انثدحو .ح قاحسإ نب دمحم نع «ةيواعم وبأ انث ءحلاص نب ديمحلا دبع انث «ةبيش

 نع «كرابملا نباانث ءدانهانث ءنايفس نب نسحلا انث «نادمح نباورمع وبأ

 . ح قاحسإ نب دمحم

 نب ريهز انث هرشب نب نسحلا انث ءزيزعلا دبع نب يلع انث ,دمحأ نب ناميلس انثدحو

 - قوزرم يبأ نع «بيبح يبأ نب ب ديزي نع : : مهلك اولاق ؛قاحسإ نب دمحم نع «ةيواعم

 تباث نب عفيور انياعو «برغللا انوزغ : :لاق ؛يناعنصلا شنح ينثدح «-بيجت ىلوم

 :لاقف ؛اًييطخ ''[تباث نب] عفيور انيف ماقف ««ةبرج# : اهل لاقي ةيرق انحتتفاف ءيراصنألا
 ؛اهانحتتفا نيح «ربيخ# موي انيف ماق هك هللا لوسر تعمس ”ام الإ مكيف موقأ ال ينإ

 هللاب نمؤي ناك نمو .هريغ عرز هءام قسي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :لاقف

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو ءاهئربتسي ىتح يبسلا نم اّبيث تأي الف رخآلا مويلاو
 ءيف نم ًةباد نيكري الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو ,مسقي ىتح اًمدغم نعيبي الف
 نم اًبوث سبلي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو .هيف اهدر اهفجعأ اذإ ىتح نيملسملا
 . هيف هدر هقلخأ اذإ ىتح نيملسملا '"”[ءيف]

 .(ه) يف تسيل )غ0(

 .«اع» :(ه) يف )0



 .قوزرم يبأ نع : وأ «يناشيجلا نالف نع : "[كرابملا نبا لاق] .ءاوس مهظفل *

 : قاحسإ نب دمحم نع «كرابملا نب هللا دبع نع «يرازفلا قاحسإ وبأ هاورو

 انث .حضاو نب بيسملا انث ءنايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ هانثدح- ب

 .هوحن « . . .ديزي نع «قاحسإ نب دمحم نع «كرابملا نبا نع «يرازفلا قاحسإ وبأ

 ىلعألا دبعو «ناميلس نب ميحرلا دبعو «ةدئاز يبأ نب ب ايركز نب ىيحي :هاورو *

 .عقيود نع ؛ قدزرم يبأ نع «ديزي نع ءقاحسإ نب دمحم نع ؛ نيرخآ يف ؛ يماسلا

 : ديزي نب ثراحلا قوزرم يبأ ريغشنح نع هاورو .اًشنح :اوركذي ملو

 قاحسإ نب "دمحم انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ هانثدح - 0١

 . حينيحليسلا
 نبا انث :"'[الاق] ؛ةبيتق انث «"”[نايفس نب] نسحلا انث « نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 تباث نب عفيور نع «يناعنصلا هللا دبع نب شنح نع «ديزي نب ثراحلا نع «ةعيهل

 هل لحي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» : هلل هللا لوسر لاق :لاق "*[يراصنألا]

 نيبتعيوأ» :ةبيعق لاقو] . (ضيحت ىتح ةمأ ىلع عقي الو ,هريغ دلو هءام يقسي نأ

 لاقف ع“ '"[تباث نب] عفيور انعمو اًنصح انحتف : (”هفيدح يف ةبيتق لاق . ””[«اهلمح

 /11©[اهلبح نيبت نيبت ول] ضيخت ىتح اهأطي الف يبسلا اذه نم مكنم باصأ نم : سانلل

 . هلثم ركذف هَ هللا لوسر تعمس ينإف [ب /7

 هاورو .هلثم '*”[ديعس نب] ةبيتقو « قاحسإ نب ىيحي نع «لبنح نب دمحأ هاورو *

 ناكو ءرصم لهأ نم «عفيور نب تباث نع «يرصبلا نسحلا نع رفصملا دايز نع «ليئارسإ

 هللا دبع نب ديمح نع «قاحسإ نع «يدييزلا ''”هاورو [مهو وهو] ايارسلا ىلع رمؤي

 )١( .لاق هنإف كرابملا نبا الإ» :(ه) يف . .«

 .«ىيحيا :(ه) ىف (؟)

 .(ه) يف تسيل ()
 .(ه) نم ةدايزلا (5)



 ةباحصلا ةفرعم

 . ("'ةوحن عفيور نع « ةفيذح يبأ نب هللا دبع نع )2 "7[يردذعلا]

 نب هللا دبع انث « ىسوم نب رشب انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم ىلع وبأ انثدح -77

 نب "*ءافو] نع «ميعن نب دايز نع «ةريبه نبا ينثدح «ةعيهل نبا انث «ئرقملا ديزي

 هلزنأو دمحم ىلع لص مهللا : لاق نم» :لاق هلي يبنلا نأ ؟تباث نب عفيور نع «حيرش

 .( هل تعفش  ةمايقلا موي كدنع برقملا دعقملا

 رشبو «ريكب نب ىيحيو ؛بيشألا ''”[ىسوم نب] نسحلاو «بابحلا نب ديز :هاورو *

 نب نع .هداوس نب رحب نع نبا نع يف 2ي نب :رب دايز نع ءةداوس ٠ هع ('؟7[اولاقف] ةعيهل نبا رع ؛ةعامج ىف ءىرسلا نبا

 للا .٠ ٠ .اف 5 1 .٠
 . عميور نع «ع و نع 2 ميعد

 «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انثدح :2*[لاق] ؛كلام نب ركب وبأ هانثدح -*

 ميعد نب نع وس نب هل“ نب ىسوم نب يلا يس «ميعن نب دايز نع «ةداوس نب ركب انث «ةعيهل نبا انث « رب نسحلا انث «ىبأ ىتثدح

 تبجو» :لاقو « '*”[هلثم] هلق يبنلا نع «عفيور نع « ءاقو :لاقيو  يمرضحلا ءافو نع

 .(يتعافش هل

 انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدحو . ح نوراه نب ىسوم انث «نوراه نب يلع انثدحو

 ينثدح «ةلاضف نب لضفملا انث :الاق ؛دامح نب ىلعألا دبع انث :الاق ؛نايفس نب نسحلا

 لمعتسا : 2[ لوقي ] ينابتقلا ةيمأ نب نابيش عمس هنأ ؛ناتيب نب ميبش نع « سابع نب شايع

 )١( (ه) نم هانتبثأ امو ««يردنعلا» : لصألا يف .
 دمحم هيبن ىلع هللا ىلاصو رشع ثلاثلا ءزجلا رخآ» : لاقف (ه) نم رشع ثلاثلا ءزجلا يهتني انه ىلإ (7)

 دمحأ ميعن وبأ انربخأ :لاق» :هلوأو ءرشع عبارلا ءزجلا يف عرشو ؛تاعامسلا ركذ مث «ملسو هلآو

 . خلإ 2. . نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح قاحسإ نب دمحأ نب هللا دبع نبا
 .باوصلا وهو .(ه) نم تبثأ امو .فيحصت وهو ««ءاقرو» : لصألا يف (*)

 .(ه) نم ةدايز[ ]نيبام (5)

 .(ه) نم طقس (0)
 .«لاق» :(ه) يفو .لصألاب اذك (7)



 ةباحصلا ةفرعم

 هلع هللا لوسر عم انوزغ : عفيور انل لاقف «هعم انرسف «ضرألا لفسأ ىلع دلخم نب ةملسم

 لاق : عفيور لاق مث «شيرلاو لاصنلا رخآلا ذخأيو .حدقلا اندحأ ذخأيف مهسلا انبيصي ناكف

 2... دقع نم هنأ : ربخأف ؛يدعب ةايحلا كب لوطي نأ هلعل ؛ عفيور ايد : هلع هللا لوسر يل

 ءيرب هنأ_هلئامح يف افيس "دلقت وأ ةباد عيجر وأ مظعب ىجنتسا وأ»اًئيش ركذو ءاذك

 ش . 2 دمحم ىلع لزنأ امجد وأ ««دمحم نم

 : 9[الاقف] '"”[هلثم] ةلاضف نب لضفملا نع ؛روصنم نب ىلعملاو «كرابملا نبا هاور #

 .«ارتو دلقت وأ هتيحل دقع نم هنإ»

 .«ارتو دلقت وأ هتيحل دقع نم» : '؟/[لاقف] ؛هلثم « شايع نع «ةعيهل نبا هاورو *

 ديزي نع «ةعيهل نبا انث «ةبيتق انث ءنايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدح 6

 نب عفيور ىلع «رصم» ريمأ ناكو  دلخم نب ةملسم ضرع :لاق ؛ريخلا يبأ نع «بيبح يبأ نبا

 .«رانلا يف سلا بحاص نإ :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لاقف ءروشعلا هيلوي هنأ ؟ تباث

 . 9[هلثم] ةبيتق نع. «لبنح نب دمحأ ””هاورو *

 .هلثم اعفيور تعمس ءريخلا يبأ نع :لاقف ؛ةعيهل نبا نع «حلاص وبأ هاورو *

 .ح ةلمرح انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ انثدح 7

 ءرذنملا نب ميهاربإ انث «نيدش ردنب "”[دمحأ] انث ؛ ©دمحأ نب] ناميلس انثدحو

 ةداوس نب ركب نع ؛ثراحلا نب ورمع ينربخأ : "'[لاق] بهو نبا انث :الاق ؛ةلمرحو

 هَ هللا لوسرل ٍبررُق :لاق هنأ ءيراصنألا تباث نب عفيور نع «هثدح اًميحس نأ «هربخأ

 : هلي هللا لوسر لاقف «هيف ريخ ال امو هاون الإ اًيش اوقبي مل ىتح هنم اولكأف "بطر وأر مت

 ىقبي ال ىتح .رّيخلاف رّيخلا بهذي» :لاق-ملعأ هلوسرو هللا :اولاق «؟ اذه ام نوردت»

 .(ه) نم ةدايزلاو ءلصألا نم طقس[ 1نيبام )١( .«دقلت» :لصألا يف )١(
 .«لاق» :(ه) يفو .لصالاب اذك (4) .«الاقو» :(ه) يفو ءلصالاب اذك (*)
 .(ه) نم طقس[ ]نيبام (1) .(ه) نم «واولا» تطقس (0)
 .تبثأ ام باوصلاو أطخ وهو «اًبطر» (ه) يف (0)



 ةباحصلا ةفرعم

 .[أ /71217/ ]١/ .«اذه لثم الإ مكنم

 ف ع

 ”ةيلاعلا وبأ ْعْيَفر ]

 . حاير ينب ىلوم «زوريف نب دايز همسا : ليقو . هَ يبنلا مايأ كردأ د

 نادغس نب ديعس انثدح « ("”[ةزاجإ  بوقعي نب دمحم نب دمحم هانربخأ] -7

 ابأ تلأس :لاق ؛رانيد نب دلاخ ةدلخ ىبأ نع «ةيبأ نع « ىلع نب رصن انث «يذادغبلا

 . ةثالث وأ "”نيتنسب هدعب تئج ؛ ال :لاق ؟هلَِق ىبنلا تكردأ : ةيلاعلا

 دمحم نب سايع انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح -

 شقن ناك ام : ةيلاعلا ابأ تلأس :لاق «ةدلخ وبأ انث ,دامح نب لهس انث ؛ '”[يرودلا]

 . هللا لوسر دمحم دعب ءافلخلا داز «قحلاب قّدص :لاق ؟ هلي هللا لوسر متاخ

 مهو) (50) شماه يف لاقو «عفيور# :(ه) يف دروو .(078 )١/ ةباصإلا «16 /؟) ةباغلا دسأ )١(

 .(عيقر وه امنإ

 .«يدادغبلا نادعس نب ديعس نع تربخأ» :(ه) يف (؟)
 .«نيتنتسلاب» (ه) يف (©)

 .(ه) يف تسيل (4)



 ةعافر همسا نم 20[باب ]

 (”كلام نب عفار نب ةعافر [57]

 نب بصع نب كلام نب ةثراح دبع نب قيرز نب رماع نب ورمع نب نالجعلا نبا 0
 . ةيواعم ةيالو يف يفوت ذاعم ابأ : ىنكي «يردب يبقع . جرزخلا نبا مشج

 «يبأ ينثدح « "”[دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 4

 (؛![راصنألا نم] «ةبقعلا» باحصأ ةيمست يف «ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث

 دهش دقو «بيقنوهو . ورمع نب نالجعلا نب كلام نب عفار نب ةعافر : قيرز ينب نم

 . «اردب»

 انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث , "”[يباطخلا] قوراف انثدح

 ينب نم ««اردب» دهش نم ةيمست يف «باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم

 . نالجعلا نب كلام نب عفار نب ةعافر : قيرز

 ؛ بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح 0١.

 ءراصنألا نم ««!ردب» دهش نم ةيمست يف «قاحسإ نب دمحم انث دعس نب ميهاربإ انثدح

 .نالجعلا نب كلام نب عفار نب ةعافر : قيرز ينب نم

 . "0[دنسأ اممو]

 نب] كلام انث ءفسوي نب هللا دبع انث «لهس نب ركب انث ءردب نب دمحم انثدح -.

 عفار نب ةعافر نع «هيبأ نع «يقرزلا ىبحي نب يلع نع « هللا دبع نب ميعن نع ''7[سنأ

 نم هسأر هلي هللا لوسر عفر املف « هَ هللا لوسر ءارو اًموي يلصن انك :لاق ؛يقرزلا

 .(ه) نم ةدايز )١(

 .(011/ )١/ ةباصإلا 75780 /؟)دسألا ى(/ا/ /؟) باعيتسالا (؟)
 .(ه) نم طقس[ ]نيبام (*)



 ةباحصلا ةفرعم

 ةمحلا كلو انير ؟'تكرابت :هئارو نم لجر لاق ؛هدمح نملأ'[(هللا] عمس» :لاق ؛ةعكرلا

 لاق (؟اًفنآ ملكتملا نم» : لاق هني هللا لوسر فرصنا املف . هيف اكرابم اًييط اريثك ادمح

 اًكلم نيثالثو ةعضب تيأر دقل» : هْللَي هللا لوسر لاقف ."”"[هللا لوسر اي] انأ لجرلا

 (9 ,ًةلوأاهبتكي مهيأ ؛اهنوردتسي

 . [هيبأ نع] ؛ةعافر نب ذاعم هاورو

 انث . ديعس نب ةبيتق انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ هانثدح 77

 .عفار '*”[نب] ةعافر نب ذاعم هيبأ مع نع « عفار نب ةعافر نب هللا دبع نب ىيحي نب ةعافر

 اريثك '"”[اًدمح] هلل دمحلا :تلقف تسطعف ُهَللَي هللا لوسر فلخ تيلص :لاق ؛هيبأ نع

 :لاقف فرصنا هلق يبنلا ىلص املف . ىضريو انبر بحي امك هيلع اًكرابم هيف اًكرابم اًبيط

 ملكتملا نم» : ةيناثلا ''”[اهلاق] مث ءدحأ هملكي ملف :2*[لاقف] (؟ةالصلا يف ملكتملا نم»

 فيسك» :لاق هللا لوسر ايانأ : عفار نب ةعافر لاقف [ب /77 /12١؟ةالصلا يف

 انبر بحي امك هيلع اًكرابم هيف اكرابم اًبيط اريثك ادمح هلل دمحلا :تلق :لاق ««؟تلق

 مهيأ ؛ اكلم نوثالثو ٌةعضب اهردعبا دقل هديب يسفن يذلاو» : هلي يبنلا لاقف ء ىضريو

 .(اهب دعصي

 نب] ليعامسإ انث «دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -4

 نب يلع انث « ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدحو .ح ا[ رفعج

 .(ه) يف ركذي مل ةلالجلا ظفل )١(
 . (ه) نم هانتبثأ امو .«كرابت» : لصألا يف (؟)

 .ه نم طقس[ ]نيبام (9

 . حيحصلا وه هانتبثأ امو «لوأ» :لصألاو (ه) يف (4)

 .(ه) نم ةدايزلاو ءلصألا نم طقس [ ]نيب ام (6)
 .«ادمح : ركذو «(4077 /ت)(١4 /0) ريبكلا مجعملا يف تركذو «(ه) و لصألا يف طقس (7)
 .«هلاق» :(ه) يفو ءلصألاب اذك (0)



 ءهدج نع «هيبأ نع ؛دالخ نب ىيحي نب يلع نب ىيحي انث «رفعج نب ليعامسإ انث ءرجح
 نحنو :ةعافر لاق ؛اًموي دجسملا يف ّسلاج وه امنيب هَ هللا لوسر ناك :لاق ؛ةعافر نع

 لاقف هَ يبنلا ىلع ملسف فرصنا مث «هتالص فخأف ىلصف يودبلاك لجر ءاج ذإ ؛هعم

 ىلع ملسف ءاج مث «ىلصف عجرف ««لصت مل كنإف ؛ لصف عجراف . كيلعو» : هلع يبنلا

 لك ؛اًنالث وأ نيترم كلذ لعفف «لصت مل كنإف ؛لصف عجرا» :لاقو هيلع درف ُهلْيَع يبنلا

 ثاغف «لصت مل كنإف ؛ٌلصف عجراف ,كيلعو» :لوقيو ؛هيلع ملسيف ُهْلَع يبنلا يتأي كلذ

 : كلذ رخآ يف لجرلا هل لاف . لصي مل هتالص ًفَخأ ْنَم نوكي نأ مهيلع ربكو سانلا

 ةالصلا ىلإ تمق اذإ ؛لجأ» :لاقف «ىطخأو بيصأرشب انأ امإف -ينملع : وأ ينرأف

 الإو هب ًارقاف نآرق كعم ناك نإف ,ربك مث ,'"”مقأف ,دهشت مث ىللا كرمأ امك أضوتف

 لدتعاف دجسا مث ءامئاق لدتعا مث ءاًعكار نئمطاف عكرا مث .هللهو هربكو هللا دمحاف

 نإو . كتالص تمت دقف كلذ تلعف اذإف ؛ ...مق مث . اًسلاج نئمطاف سلجا مث ,ادجاس

 نأ ؛ىلوألا نم مهيلع نوهأ هذه تناكف :لاق . «كتالص نم تصقتنا اًئيش هنم تصقتنا

 .اهلك بهذي ملو «هتالص نم صققتنا اًنيش كلذ نم صقتنا نم

 رفعج نب ليعامسإ ةظفللا هذهب ]درفتو . هيبأ نع «يلع نب ىيحي هاور اذك
 نع «لاله يبأ نب ديعس هاورو .«لجأ» :لاقف «بيصأو ئطخأ رشب انأ "”اهنإف :'"”[هنع

 . "”[هوحن] ةعافر نع ء.هدج نع «هيبأ نع « ىيحي نب يلع نب ىبحي

 هللا دبع نب قاحسإ : مهنم ؛ ةعامج *'[ عفار نب ]ل دالخ نب ىيحي نب يلع نع هاورو *#

 نب دوادو ءورمع نب دمحمو «قاحسإ نب دمحمو «نالجع نب دمحمو «ةحلط يبأ نبا

 . [هوحن] ةعافر نع «هيبأ نع «ىيحي نب يلع نع «مهلك ؛  نيرخآ يف  ءارفلا سيق

 ليلخلا نب دمحأ انث «مثيهلا نب '”[رفعج نب دمحم ]ركب وبأ انثدح .6

 .ريخأت ميدقت (ه) يفو ءلصألاب اذك (7) .«مقأو» :(ه) يف )١(
 .(ه) نم ةدايزلاو ءلصألا نم طقس [ ]نيبام (4) «امنإ» :(ه) يف (9)
 .(ه) نم طقس[ ]نيبام (0)



 عفار نب '"”[ةعافر نب] ديبع نب ميهاربإ نع ءرشعم وبأ انث «يلع نب مصاع انث «ينالجربلا

 ؛ هلع هللا لوسر '"”[اندقفف] «ردب» نم انلبقأ :لاق ؛هدج نع ءهيبأ نع «نالجعلا نب كلام نبا

 هَ هللا لوسر ءاج ىتح اوفقوف ؟ هو هللا لوسر مكيفأ : اًضعب "”[مهضعب] قافرلا تدانف
 نسح ابأ نإ» :لاقف .كاندقف ؛هللا لوسر اي :اولاقف  هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع عم

 1 . هيلع تفلختف ؛هنطب يف اصغم دجو

 نب ناميلس انث «مشاه نب ميهاربإ انث « '*”[نسحلا نب دمحم نب دمحأ] انثدح --7

 ]١/ : "2[لاق] ؛ نيصححلا نب زيزعلا دبع نع «يدقعلا رماع وبأ انث «ينوكذاشلا دواد

 نميف ناكو  هيبأ نع «ةعافر نب ةديبع وبأ ينثدح « ""'ةيمأ وبأ ٍيركلا دبع ينثدح [أ

 ءدشرو ريخ لاله» :لاق مث ربك لالهلا ىأر اذإ هلَق يبنلا ناك : لاق -ةرجشلا تحت عياب

 اًنالث .«كقلاخب تنمآ

 . د 1 2

 0020[ ريبزلا] نب رذنملا دبع نب ةعافر ]4٠[

 .سوأالا نب كلام نب فوع نب ورمع نب كلام نب ديز نب ةيمأ نب ديز نبربز :ليقو م

 جرخ . ريسي : ليقو «ريشب :ليقو .ةعافر : ليقف : همسا يف فلتخم «همهسب يرُذب «ةبابل وبأ

 هللا دبع :دنع هثيدح . '"”همهسب هل برضو ءاهيلع اريمأ «ةنيدملا» ىلإ هَع يبنلا هدرف «ردب» ىلإ

 .(ه) نم ةدايزلا )١(

 .باوصلا وهو .(ه) نم هتبثأ امو ««اندقف» :لصألا يف (1)
 .«اهضعب» : لصألا يف (5)
 .«نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح» :ه يفو .لصألاب اذك (4)

 .(ه) نم طقس[ 1]نيبام (6)

 .«ةيمأ وبأ ينثدح» :داز لصألا يف (7)
 .«ريبز» :(ه) يفو «لصألاب اذك (0
 :رظناو «(ربتز نبا) : ليقو «2018 )١/ ةباصإلا 3٠ /؟)دسألا ,(94 /5)باعيتسالا (6)

 .الوكام نبال هازعو «(777 /؟)دسألا
 . (ه) نم هانتبثأ امو ««مهسب» : لصألا يف (9)



000 
 «بيسملا نب ديعسو « '''مزح نب ورمع نب ركب يبأو «ديزي نب نمحرلا دبعو ءرمع نبا
 . مهريغو عفانو «كلام نب بعك نب نمحرلا دبعو ء«رغألا ناملسو

 نب دمحأ انث « "'”[يزورملا] ىبحي نب دمحم انث . نسحلا نب بيبح انثدح ح17

 ابأ نأ اومعز : لاق ؛قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث « "”[بويأ نب] دمحم

 . «ردب» باحصأ عم نيمهسب امهل برضو ««ةنيدملا» ىلع

 كلملا دبع انث «ميحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -

 نب رذنملا دبع نب ةبابل وبأ :لاق ؛قاحسإ نب دمحم نع «هللا دبع نب دايز انث ءماشه نبا

 كلام نب فوع نب ورمع ''[ نب فوع] نب كلام "'[ نب ةيمأ] نب ديز نب ريبز "'[ نب ديز]
 همهسب هل برضو ««ةنيدملا» ىلع هرّمأو «هدرف ردب ىلإ هع يبنلا عم جرخ ناك  سوألا نبا

 . ردب» لهأ عم هرجأو

 قاحسإ نب ليعامسإ انث « "”[رثوك نب] نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح.-أ49

 نب ليعامسإ نب ميهاربإ نع .دمحم نب زيزعلا دبع انث «ةزمح نب ميهاربإ انث «"”يضاقلا

 دراطأ انأو باطخلا نب ديزو ةبابل وبأ ينآر :لاق ؟ هيبأ نع «ملاس نع «باهش نبا نع «عمَجُم

 . تويبلا تاوذ لتقن نأ اناهن هلي هللا لوسر نإف ؛هللا دبع اي الهم :لاقف «تويبلا تاوذ نم ةيح

 . يرهزلا نع .هريغو رمعم هاأورو «ليعامسإ نب ميهاربإ نع «ليعامسإ نب متاح هاور

 نب] ىيحي انث . "”[يعداولا] نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدح -

 عفان نع "”[رمع نب] هللا ديبع نع «لالب نب ناميلس انث , ”[ىنامحلا] (9[ديمحلا دبع

 يف يتلا نانجلا لتق نع هلو هللا لوسر ىهن :لاق ؛ةبابل يبأ نع ءرمع نبا نع

 .مهو وهو ««مزح نبا# لدب «ورمع نبا» : لصألا يف )١(

 .(ه) نم طقاسإ 1]نيبام (؟)

 .(ه) نم ةدايزا[ ]نيبام ()

 .ةدراط» : لصألا يف (4)
 .«تايحلا» :(ه) يف (0)



 ؛بويأ :سانلا هاورو . هلثم « . . .رمع نب هللا ديبع نع «ريمت نب هللا دبع هاورو . تويبلا

 هللا دبعو «'"”[يراصنألا] ديعس نب ىبحيو «ةيريوجو «مزاح نب ريرجو ''[ينايتخسلا]

 نب] ثيللا لاقو .رمع نبا نع «عفان نع : مهلك "”[لوقي] "”[ليوطلا] ؛ناميلس نبا

 لاقو] . رمع نبا ربخأ ةبابل ابأ نأ ؟ عفان نع "”[ديز نب ةماسأو ''”[سنأ نب] كلامو ,2")[دعس

 لاقو ؛[ب /78 ]١11/ ."”[ةمامأ يبأ نع ءرمع نب نع « عفان نع :بهو نب قاحسإ

 . . .ةبابل ابأ تعمس :لوقي رمع نبا تعمس ؛مساقلا نع «ةلظنح نع :ناميلس نب قاحسإ

 انث ءبعصم وبأ انث «يزارلا ديعس نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 0١.-.

 نأ ؛رمع نبا نع عفان نع ءصفح نب رمع نب اهلا دبع نع «رانيد نب ميهاربإ نب دمحم
 مكلك» :لاقو «تويبلا يف يتلا نانجلا لتق نع ىهن هلي هللا لوسر نأ :هربخأ ةبابل ابأ

 لجرلاو ؛هتييعر نع لوئسم وهو '”عار سانلا ىلع يذلا ريمألاف الأ ؛هتيعر نع لوئسم
 ةلوئسم يهو اهجوز تيب ىلع ةيعار لجرلا ةأرماو .مهنع لوئسم وهو هلهأ ىلع عار
 .«هنع لوئسم وهو '”هديس لام ىلع عار لجرلا دبعو هنع

 انث ءريكب يبأ نب ىبحي انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -5

 "”[يبأ] نع .ديزي نب نمحرلا دبع نع « ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع دمحم نب ريهز
 هللا دنع اهمظعأو مايألا ديس ةعمجلا موي نإ» : هلي هللا لوسر لاق :لاق ؛رذنملا دبع نب ةبابل

 طبهأ هيفو ,مدآ هيف هللا قلخ :لاصخ سمخ هيفو ؛””رطفلا موي نمو ىحضألا موي نم
 مل ام هاتآ الإ اًميش دبعلا اهيف هللا لأسي ال ةعاس هيفو ؛مدآ هللا ىفوت هيفو «ضرألا ىلإ

 رحب الو ,لابج الو « حاير الو ء.ضرأ الو ,ءامس الو ,برقم كلم نم امو .اًمارح لأسي
 .«ةعاسلا موقت نأ ةعمجلا موي نم نقفشي '”نهو الإ

 .ه ىف تسيل[ ]نيبام (7) .(ه) نم ةدايزلا )١(
 . (لصألا) نم هانتبثأ امو ««هللا ديبع» :ه يف (5) .ريخأتو ميدقت (ه) يفو «ءلصألاب اذك (*)
 .باوصلا وهو لصألا نم هانتبثأ امو «يعار» :(ه) يف (5)

 نم هانتبثأ امو . لصألا نم ةطقاس [ ]نيب ام (7) .«هديس» : لصألا يف (7)
 .(ه) .(ه) نم واولا تطقس يف (4)

 .وهو : ىلإ (لصألا) يف تفرحت (9)



 . هوحن ليقع نب دمحم نب هللا دبع انث «تبياث نيا
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 . يردب 2« ىبقع «يراصنألا رانيد نبا

 ينثدح « ''”[ينارحلا دلاخ] نب ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح - 4

 نم ««ةبقعلا» دهش نم ةيمست ىف «ةورع نع . "”دوسألا ىبأ نع ةعيهل نبا انث «ىبأ

 ةعافر نب رذنملا دبع نب ةعافر :-جرزخلا نب بعك :رفظ مساو  رفظ ينب نم مث «راصنألا

 . «اردب» دهش دقو . فوع نب ورمع نب فوع نب كلام نب ةيمأ نب ديز نب رانيد نب

 انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث « ''*”[يباطخلا] قوراف انثدح .-6

 نم ««أردب» دهش نم ةيمست يف «باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نب دمحم
 نب ةعافر : ديز نب ةيمأ ينب نم .«.فوع نب ورمع ينب نم مث «سوأللا نم «ءراصنألا

 دع د د

 2يبهجلا ةبارع نب ةعافر *]

 . راسي نب ءاطع دنع هثيدح ؛«زاجحلا» لهأ يف هدادع ه

 ماشه انث «دواد وبأ انثدح «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح .-5

 نع .راسي نب ءاطع نع «ةنوميم يبأ نب لاله نع « ريثك يبأ نب ىيحي نع .«يئاوتسدلا

 .(674 )١/ ةباصإلا «(59؟9 /؟)ةباغلا دسأ )١(

 .(ه) يف تسيل ةدايزلا (5)
 .مهو وهو «لصألا يف تررك (*)
 .(ه) نم طقس[ ]نيبام (5)

 .(019 /؟) ةباصإلا 573١(, /؟)دسألا 8١(.« /7) باعيتسالا (0)



 ديدقب :لاق وأ .ديدكلاب "انك اذإ ىتح هلي هللا لوسر عم انك :لاق ؛ ينهجلا ةبارع نب ةعافر

 ام» :لاق مث ««اريخ» :لاقو ءهللا دمح ؛مهل نذأيف مهيلهأ ىلإ نونذأتسي انم لاجر لعج
 .20!؟ رخآلا قشلا نم مكيلإ ضغبأ هللا لوسر [أ /774 /1] يلت يتلا ةرجشلا قش لاب

 يذلا نإ هللا لوسر اي : "”[موقلا نم] لجر لاقف ءاّيكاب الإ موقلا نم كلذ دنع-رن ملف
 زع- هللا دنع دهشأ» :لاقو ««اريخ» :لاقو «هللا دمحف :لاق .هيفسل اذه دعب كنذأتسي

 ددسي مث هبلق نم اًقدص هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي دبع تومي ال لجو

 نوعبس يتمأ نم ةنجلا لخدي نأ لجو زع- يبر يندعوو» :لاق .«ةئجلا يف كلس الإ

 نمو متنأ اوءوبت ىتخ اهولخدي ال نأ وجرأل ينإو ,باذع الو ,مهيلع باسح ال اًفلأ

 .ديزي نب نابأو ءيعازوألا] : هاور .«ةنجلا نكاسم مكيرارذو مكجاوزأ نم حلص

 ريثك يبأ نب ىبحي نع ؛ "”[مهريغو يطبحلا ةيمأ وبأو «رمعمو .دادش نب برحو

 . ؟9[هوحن] قفقز .٠

 .ح دواد وبأ انث « '”[بيبح نب] سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 17

 نب دمحم انثدح :2؟9[لاق] ؛ينارفعزلا "'[رفعج نب] ميهاربإ نب دمحأ انثدحو

 نع «ةنوميم يبأ نب لاله نع «ىيحي نع «ماشه انث :الاق ؟؛يدقعلا رماع وبأ انث ءسنوي

 ثلث ىضم اذإ» : ُهِْلَم هللا لوسر لاق :لاق ؟ينهجلا ةبارع نب ةعافر نع «راسي نب ءاطع

 لأسأ ال :لاقو ءايندلا ءامس ىلإ ىلاعتو كرابت- هللا لزني ليللا اثلث» :.لاق وأ «ليبللا
 ينوعدي يذلا اذ نم . هل رفغأ ينرفغتسي يذلا اذ نم ,يريغ ادحأ يدابع نع

 .«رجفلا علطي ىتح ...هطعأ ينلأسي يذلا اذ نم هل '”بجتسأ

 د ع

 )١( (ه) نم هانتبثأ امو . «ناك» : لصألا يف .
 . (ه) نم هانتبثأ امو ءلصألا نم ةطقاس [ ]نيبام (؟)
 .ريخأتو ميدقت (ه) يفو «لصألاب اذك (*)
 .(ه) ىف سيلا[ ]نيبام (5)

 .أطخ وهو .«بيجتسأ» :(ه) يف (0)



 "”يراصنألا سوأ نب ةعافر [*]

 . «دحأ» موي دهشتسا

 ينثدح « '"”[ينارحلا دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -

 نم «(دحأ» موي دهشتسا نم ةيمست يف «ةورع نع .دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث « يبأ

 . لهشألا دبع نب ءاروعز نب سوأ نب ةعافر :راصنألا

 دج د

 "هللا دبع نب لفؤن نب ورمع نب ةعافر [4"9]

 ىلإ '*”[ةنيدملا نم] ارجاهم جرخو «يردب « ىبفع .قدحأ) موي دهشتسا .نائس نبا 0

 : هلع هللا لوسر

 انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث « (”[يباطخلا] قوراف انثدح .-48

 .نيملسملا نم لتق نم ةيمست يف « باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نب دمحم

 .نانس نب هللا دبع نب لفون نب ورمع نب ةعافر : جرزخلا نب فوع ينب نم ءراصنألا نم

 كلام نب ةبلعث نب سيق نب ورمع نب ديز نب ورمع نب ةعافر : ةورع نع ءدوسألا وبأ لاقو

55 : 0 . 9 00 1 
 ىلإ ارجاهم جرخو «؛؟ةبقعلا) و «أردب) دهش «جرزخلا نب فوع نب متاغ نب ملاس نبا

 . هلي هللا لوسر

 نبا انث «يبأ انثدح « ورمع نب دمحم انث « 7[ دمحأ نب ناميلس] انثدح .- ٠

 .[ب /؟79 ]١/ .هب «ةعيهل

 دع 6

 )١( ةباصإلا «(7177* /؟) ةباغلا دسأ )١/ /011(.

 .(ه) نم طقس[ 1نيبام (؟)

 .(619 )١/ ةباصإلا :(7577 /؟) ةباغلا دسأ (*)

 .(ه) نم ةدايزإ 1نيبام (4)

 .غمنغا :(ه) يف (0)



 «”ىظرقلا "”لأومس نب ةعافر [6"3]

  .-7١ىبنعقلا انث 2 ©"”[برح نب] بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح «

 .(”[يروباسينلا] نسحلا نب ىلع نب دمحم انثدح «ديمح نب دمحم انثدحو .ح كلام نع

 .نع كلام انث ءنامهط نب ميهاربإ انث هللا دبع نب صفح انث «ءارفلا دمحم نب هللا دبع انث

 لأومس نب ةعافر نأ ؛ '*”[هيبأ نع] ريبزلا نب نمحرلا دبع يريبزلا نع «ةعافر نب روسم

 اهنأو ؛تاقيلطت ثالث بهو تنب ةميمت : «"[لاقف] : يبنعقلا ”[لاقو] هتأرما قلط
 «ثكمت نأ هللا ءاش ام هدنع تثكمف ءاهعطتسي ملف ريبزلا نب نمحرلا دبع اهجوزتف تلح

 هلي هللا لوسر تلأس اهنإو «لوألا اهجوز ىلإ عجرت نأ تدارأ تلح املف اهقلط هنإ مث

 الفد :لاق . ال :تلاق «؟نمحرلا دبع ِكّمَمَأ» : هلي هللا لوسر اهل لاقف ءاهرمأ نع

 ..«هتليسع يقوذت ىتح هيلإ يعجرت

 نع : "”[هثيدح دانسإ] يف يبنعقلا ركذي ملو . ''”[هوحن] نامهط نب ميهاربإ ظفل #

 . نمحرلا دبع هيبأ

 يظرقلا ةعافر ةأرما تءاج :تلاق ؛ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا هاورو #

 .ثيدحلا «.. . يقالط تبف ينقلط ةعافر نإ ؛هللا لوسر اي :تلاقف

 د د د

 )١( ريبكلا مجعملا يفو .لأومس :ةباصإلاو . لءومَس :باعيتسالا يفو .(ه) ةخسنلاب تطبض اذكه :
 .لأومس

 .(018 )١/ ةباصإلا ,(7078 /؟)دسألا 7/4 /؟) باعيتسالا ()

 .(مه) نم طقس[ 1نيبام (*)

 .(ه) نم ةدايزلاو ءلصألا نم طقس [ ]نيبام (4)

 .«اهامسو# :(ه) ىفو ءلصألاب اذك (5)

 .(مه) نم ةدايز[ ]نيبام ()
 . «هثيدح هداتسإ) :(ه) يفو لصألا يف اذك (0)



 '''”يظرقلا ةظرق نب ةعافر [*]

 نب ميهاربإ انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -7

 ةعافر نع «ةدعج نب ىيحي نع «رانيد نب ورمع نع «ةملس نب دامح انث .يماسلا جاجحلا

 مهلعل لوقلا مهل انلصو دقلو ا مهدحأ انأ طهر ةرشع يف ةيآلا هذه تلزن :لاق ؛ يظرقلا

 .[57 :صصتقلا] # نوركذتي

 دع داع دع

 "”يِبيَبَضلا مث ( يماذجلا ديز نب ةعافر [ 1"9/]

 بتكو «معدم : همسا اًمالغ هّلَع يبنلل ىدهأف ««ةيبيدحلا» نمز هع يبنلا ىلع مدق ت

 . ةريره ىبأ ثيدح ىف ركذ هل اًباتك ةعافرل

 نب دمحأ انث ."”[يزورملا] ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 37

 ملاس نع «روث ينثدح «قاجسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث «بويأ نب دمحم

 ىلإ «ربيخخ» نم هي هللا لوسر عم انفرصنا ام :لاق ؛ ةريره يبأ نع « عيطم نب هللا دبع ىلوم

 هل هادهأ هل مالغ هَ هللا لوسر عمو «سمشلا براغم عم ًالصأ اهب انلزن «ىرقلا يداو»

 هاتأ '؟)اذإ هَ هللا لوسر لحر عضيل هنإ « هللاوف :لاق . يبيبضلا مث يماذجلا ديز نب ةعافر

 الك : هع هللا لوسر لاقف «ةنجلا هل اًئينه : "”[هل] :انلقف «هلتقف هباصأف برغ مهس

 ءيف نم اهلغ ناكو ««رانلا يف هيلع قرتحتل نآلا هتليمش نإ ,هديب دمحم سفن يذلاو

 ؛هللا لوسر اي :لاقف هاتأف ُهلَع يبنلا باحصأ نم لجر اهعمسف لاق . ””«ربيخلا» موي نيملسملا

 . «رانلا نم امهلغم كل ّدقي» :لاقف :لاق . يل نيلعنل نيكارش تبصأ

 .امعدم مالغلا ىمسو ,2"”[ةعافر مسي ملو]« "”[هوحن] روث نع «'"”[سنأ نب] كلام هاور *

 )١( ةباصإلا «(7؟7 /؟) ةباغلا دسأ )١/ 019(.

 .(018 )١/ ةباصإلا 27517 /؟) ةباغلا دسأ «(9/4 /؟) باعيتسالا (؟)

 .(ه) نم ةدايزلا (9)

 . ؛ذإ» :ه يفو لصألا يف اذكه. (4)
 - .ةرييخ» :(ه) يف (0)

 .(ه) نم طقس[ ]نيبام )١(



 ةباحصلا ةفرعم

 .ةعافر مسي ملو .هوحن « . . .روث نع «يدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع هاورو

 .[أ /؟٠1 ]١/ .ماذج نم لجر هل هبهو :لاقو

 رفعج وبأ انث «ينارحلا بيعش وبأ انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .-4

 يف هيي هللا لوسر ىلع مدق :لاق ؛ قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «يليفنلا

 هع هللا لوسر ىلإ ىدهأف « ؛ يبيبضلا مث يماذجلا ديز نب ةعافر (ربيخ لبق «ةيبيدحلا» ةنده
 باتك اذه ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسبو : هيف اًباتك هل بتكو «همالسإ نسحف ملسأف ءامالغ

 :مهيف لخد نمو .ةماع هموق ىلإ هتشعب ينإ ,ديز نب ةعافرل هللا لوسر دمحم نم

 نامأ هلف ربدأ نمو .هلوسرو هللا بزح يفف لبقأ نمف ,هلوسر ىلإو هللا ىلإ مهوعدي
 .اوملسأو اوباجأ هموق ىلإ ةعافر مدق املف .«نيرهش

 نب ديمح انث «شايع نبا ''”[انثدح] يظاحولا حلاص نب ىيحي هاور 60

 ديز نب ةعافر نأ ؛  هيبأ نع : ركذ هارأ -ديز نب ةعافر نب دعس نب ””دايز نع ,'9نامور

 «؟ كلزنم نيأ» : هلع هللا لوسر هل لاقف « هّلكَي هللا لوسر ىلع هموق نم ةرشع يف مدق ناك
 نكو .مهيلإ اذه يباتكب قلطنا» : هلع يبنلا لاقف .ماشلا نيبو كنيب اميف :لاقف
 نم باعك اذه» : «*[هيف اًباتك] : هيف هلي هللا لوسر هل *”[بتكو] .«مهيلإ يلوسر
 .هلثم ركذف ««.. .هللا لوسر دمحم

 نب ىيحي انث .يرصنلا ثراولا دبع نب دمصلا دبع انث «ةمثيح نع «هانثدح] 75

 . 0[هب .حلاص

 .«نع» :(ه) يفو ءلصألاب اذك )١(
 . (ه) نم تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو .«ناميور» : لصألا يف (؟)
 .تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو ««ةدايز# :(ه) يف (©)

 .«بتكف» :(ه) يف (4)

 .(ه) نم ةدايزلا (6)

 .ه نم طقس[ ]نيبام (0)



 قفز
 ءارفَع نب عفار نب ةعافر [48]

 . ءارفَع نب ذاعم يخأ نبا ص

 : هنع «نوراه نب ماشه نع «بابحلا نب ديز هاور .ذاعم هنبا دنع هثيدح ح

 نم لجر ىلص :لاق ؛نيصح نع «ةبعش انثدح :لاق“0  ]انئدح اا“

 هلك قلخلا كلو ءهلك دمحلا كل مهللا :لاق ربك املف  ةعافر : هل لاقي هلق يبنلا باحصأ

 . «هرسو هتينالع هلك رمألا عجري كيلإو

 ؛ نيصح نع « ةبعش نع « ي ةعلا هاورو .اًفوقوم ةبعش نع «يدع يبأ نبا هاورو #

 « عفار نب ةعافر : هل لاقي هيَ يبنلا باحصأ نم ًالجر عمس هنأ ؛دادش نب هللا دبع تعمس

 . ”"[اعوفرم] هوحن ركذف ةالصلا هتيم يبنلا لخد امل : لاق

 دنع دلع دع

 (”شْقَو نبا : ليقو . يلهشألا سيق نب ةعافر *4]

 .«دحأ» موي دهشتسا تن

 نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « ")[نسحلا نب] بيبح انثدح 4

 نم ؛«دحأ» موي لتق نم ةيمست يف ءقاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث «بويأ

 . سيق نب ةعافر : لهشألا دبع ينب نم «راصنألا نم « نيملسملا

 دع دع د

 '”حورسم :ليقو .حومسم نب ةعافر[٠44]

 . «ربيخ) موي دهشتسا « دسأ نب نادوذ نب منغ ينب نم ص

 )١( ةباصإلا «(؟57؟5 /؟) ةباغلا دسأ )١/ /611(.
 . ؟نيصح نع ةيعش ىورو» :(ه) يفو 3 لصألاب ضايب فهز

 .(ه) نم طقس[ 1]نيبام (6)

 .(019 )١/ ةباصإلا #73(2* /؟)دسألا ((7/87) باعيتسالا (:)

 .(019 /1) ةباصإلا #7(2 /؟)دسألا .(7/86) باعيتسالا (6)



 ةباحصلا ةفرعم

 نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم أنث 3 27[ نسحلا نب] بيبح انثدح -4

 نيملسملا نم] دهشتسا نم ةيمست يف «قاحسإ نب دمحم نع .دعس نب ميهأريإ انث «بويأ

 . حومسم نب ةعافر : ''”[«ربيخ) موي

 ني عر حك

 'بابرلا ميت : يميتلا ةئّمر وبأ «يبرشُي نب ةعافر 3

 :نيعم نب ىيحي لاقو .ةعافر همسا :لبنح نب دمحأ لاقف :همسا يف فلتخم 0

 . شاخشخ :ليقو . بيبح : ليقو . فوع نب يبرثي همسأ

 هللا ديبع انث « يلع نب مصاع انث ءصفح نب رمع انث «نسحلا نب بيبح انثدح -

 وحن يبأ عم [ب /؟٠114 ]١/ تقلطنا :لاق ؛ةثمر يبأ نع «دايإ انث .طيقل نب دايإ نبا

 :لاق .ةبعكلا برو «يإ :لاق «؟كسنبا اذه» : يبأل لاق هتيأر املف هلو هللا لوسر

 فلح نمو «يبأب يهبش تبث نم اًكحاض هني هللا لوسر مسبتف .  هب دهشأ :لاق «؟اقحو

 الو ٠) : هلي هللا لوسر أرقو .«هيلع ينجت الو كيلع ينجي ال هنإ امأ» :لاق مث « يلع يبأ

 هللا لوسر اي :لاقف هيفتك نيب ةعلسلا لثم ىلإ رظن مث «[14 :رطاف] 4 ئرْخَأَرزو ةرِزاو رت
 .«اهعضو يذلا اهبيبط» :لاق ؟اهجلاعأ الأ .لاجرلا بطأك ينإ

 «ينابيشلاو «يروثلاو ءيدوعسملاو «ريمع نب كلملا دبعو ءرجبأ نبا :هاور] *

 نب] ةقدص هاورو . ''*”[طيقل نب دايإ نع « مهلك ؛حلاص نب يلعو «ةرمح نب كاحضلاو

 . "[هوحن «ةثمر يبأ نع ذقنم نب تباث نع «نارمع يبأ

 ا

 .(ه) نم طقس[ 1نيبام )١(
 .ريخأتو مدقت (ه) يفو «لصالاب اذك (؟)

 )١/ 007١(. ةباصإلا «(574 /؟)دسألا 8١(.« /؟) باعيتسالا ()
 .(ه) يف ريخأتو ميدقت (4)

 .(ه) ةخسنلا نم تبثأو «لصألا نم طقس[ ]نيبام (6)



 "'”بوسدم ريغ : ةعافر[447]

 نب يلع ثيدح نم] نيرخأتملا ضعب هركذ «نمحرلا دبع نب ةملس وبأ هنع ىور تح

 8 [00 .٠
 : تب

 هللا دبع نب دمحأ انث :لاق «يراخبلا يرس نب لهس نع «دمحم هانثدح] ١١<

 نب عزاولا نع , "![تباث نب يلع نع « يبأ انث «ةصفح يبأ نب دمحم انث « يراخبلا

 سانلا يف فوطأ نأ هلي هللا لوسر ينرمأ :لاق ؛ةعافر نع «ةملس يبأ نع « عفان

 . «ريقملا ىف دحأ ٌنذبتني ال» : يدانأو

 )١( ةباصإلا «(791 /5) ديناسملا عماج «(774 /؟) ةباغلا دسأ )١/ 07١(.

 ) )0.(ه) نم ةدايز

 ) )9.(ه) يف سيل



 ةباحصلا ةفرعم

 27[ ةعيبر همسا نم باب]

 "”ىشاه نب بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر |[ 1

 نب ثراحلا دلو نم فيرط نب سيق تنب ةزع اهمسا ةعيبر مأو .ىورأ ابأ : ىنكي ص
 لفونو « "”[بلطملا دبع نب] ثراحلا ينب ؛نايفس ابأو «ًالفونو .ةعيبر :تدلو ءرهف
 ةنس يفوت .ةزع مهمأو «ثراحلا مهوبأ .مأو بأل ةوخإ مهتئالث ؛ثراحلا ابأ : ىنكي

 ْ . نيرشعو ثالث

 نب هللا دبع انث « "”[يرصملا] لماك نب نوراه انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -7
 - نب] ميهاربإ نب دمحم انثدحو .ح ديزي نب سنوي ينثدح .دعس نب ثيللا ينثدح .حلاص

 .ح داوس نب ورمع انث  ؟9[ةبيتق نب] نسحلا نب دمحم انث ."”[يلع

 :الاق ؛يقفاغلا ميهاربإ نبا ىسيع انث «ةميزخ نب ركب وبأ انث ,يدولجلا دماح وبأ انثدحو

 هللا دبع ينربخأ « '7[:لاق] باهش نبا نع : '"”[الاق] ديزي نب سنوي ينثدح «بهو نبا انث
 ؛هربخأ بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر نب بلطملا دبع نأ ؛ يمشاهلا لفون نب ثراحلا نبا
 نب لضفلاو ةعيبر نب بلطملا دبعل الاق ؛بلطملا دبع نب سابعو ثراحلا نب ةعيبر هابأ نأ

 نأ انببحأو «نسلا نم ىرت "ام انغلب دق ؛ هللا لوسر اي :الوقف هي هللا لوسر ايتئا : سابع
 انلمعتساف ءانع ناقدصي ام انيوبأ دنع سيلو «مهلصوأو سانلا ٌربأ هللا لوسر تنأو «جوزتت
 . قفرم نم اهيف ناك ام بصنلو لامعلا يدؤت ام كيلإ دؤنلف «تاقدصلا ىلع هللا لوسر اي

 ال :انل لاقف لاحلا كلذ ىلع نحنو [هنع هللا يضر] بلاط يبأ نب يلع ىتأف :لاق
 كدسح نم اذه : ثراحلا نب ةعيبر هل لاقف .ةقدصلا ىلع اًدحأ مكنم لمعتسن ال «هللاو
 عجضا مث هءادر يلع ىقلأف .هيلع كدسحن ملف هلو هللا لوسر رهص تلن دقو كيغبو
 امكانبا امكيلإ عجري ىتح اذه يماقم ميرأ ال هللاو مويلا «نسح وبأ انأ :لاق مث .هيلع

 .(ه) نم ةدايز )١(

 .(0715 )١/ ةباصإلا 73١9((. /7)دسألا «(59 /؟) باعيتسالا (؟)
 .(ه) نم هانتبثأ امو لصألا يف سيل[ 1نيبام (5) .(ه) نم طقس [ ]نيبام (")
 .«ال» :(ه) يف (4)



 . هيي هللا لوسر ىلإ هب امتثعب ام باوجب

 عم انيلصف «تماق دق رهظلا ةالص قفاؤن ىتح لضفلاو انأ تقلطناف ::بلطملا دبع لاق

 تنب بنيز دنع ذئموي وهو « هلي هللا لوسر ةرجح باب ىلإ لضفلاو انأ تعرسأ مث : «سانلا

 اجرخأو : لاقف لضفلا نذأو ينذأب ذخأف هلل هللا لوسر ىتأ ىتح «بابلاب انمقف 2 شحج

 هملك وأ «هتملك مث ًاليلق مالكلا انلكاوتف انلخدف «لضفلاو يل نذأف لخد مث .«ناررسغت ام

 هلع هللا لوسر تكسف ءانوبأ هب انرمأ يذلاب هانملكف هللا دبع كلذ يف كش '”[دق]- لضفلا

 بنيز انيأر دقو ءاّميش انيلإ عجريألا انيلع لاط ىتح «تيبلا فقس لّبق هرصب عفرف ةعاس

 يف هيي هللا لوسر "”[نأو] «لجعن الأ ديرت اهديب باجحلا [أ ]١/ ١" ءارو نم عملت

 .انرمأ

 اهنإو .سادلا خاسوأ يه امنإ ةقدصلا هذه نإو :انل لاقف هسأر لَ هللا لوسر ضفخ مث

 دبع حكنأ ؛لفون ايه :لاقف .«ثرانحلا نب لفون يل اوعدا ,.دمحم لآل الو دمحمل لحتال

 ""[ةيمحم]] يل اوعدا» : لَ هللا لوسر ”[يل] لاق مث . لفون ينحكنأف :لاق .«بلطملا

 لاقف  سامخألا ىلع هلمعتسا هك هللا لوسر ناك ديبز ينب نم لجر وهو  [ءزسج نبا

 قدصأف مق» : هلع هللا لوسر لاق مث .هحكنأف .«لضفلا حكنأ» :ةيمحمل هّلكَع هللا لوسر

 . ثراحلا نب هللا دبع همسي مل .اذكو اذك «سمخلا نم امهنع

 :هوحن سنوي نع «كرابملا نب ''”[هللا دبع] نع «مدآ نب ىيحي هاور *#

 انث ءيبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح 7737

 نب] ثراحلا نب هللا دبع نع «يرهزلا نع ءديزي نب سنوي نع «كرابملا نبا انث مدآ نب ىبحي
 .هوحن « . . .ثراحلا نب ةعيبر نب بلطملا دبع نع ''7[لفون

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح .4

 هللا ديبع نع «يرهزلا نع «حلاص نع «يبأ انث :الاق دعس نب ميهاربإ انبا.دعسو بوقعي

 .؟هنإف» :(ه) يف (؟) .(ه) يف تسيل 00غ(

 .(50 /0) ريبكلا مجعملا :رظناو «(ه) نموه تبثأ امو ءفيحصت وهو «ةّمّيَحم» : لصألا يف (*)



 ةباحصلا ةفرعم

 ثراحلا نب ةعيبر نب بلطملا دبع نأ هربخأ هنأ] لفون نب ثراحلا نب هللا "”دبسع نبا
 ول .هللاو :الاقف ؛ "”[بلطملا دبع نب] سابعو '"”[ثراحلا نب] ةعيبر عمتجا هنأ "”[هربخأ
 . "”[باهش نبا نع] سنوي ثيدح وحن ركذف "'[لضفللو يل لاقف] نيمالغلا نيذه انثعب
 : ثراحلا نب هللا دبع نب هللا دبع نع لاقف يرهزلا نع كلام] هاورو

 دمحم نب هللا دبع انث «ةفيلخ وبأ انثدح «دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ هانثدح .-0
 . سنأ نب كلام "”[نع ةيريوج انثدح ءامسأ نبا

 نأ ؛ هثدح «بلطملا دبع نب ثراحلا نب لفون نب هللا دبع نب هللا دبع نأ ؛يرهزلا نع

 (”[ثراحلا نب] ةعيبر عمتجا :لاق « «”7[هثدح] ثراحلا نب ةعيبر نب بلطملا دبع
 هلع هللا لوسر ىلإ لضفللو يل لاق] نيمالغلا نيذه انثعب ول « هللاو :الاقف ؛سابعلاو
 امنيبف . سانلا بيصي ام اباصأو « سانلل ىدؤي ام ايدأف تاقدصلا هذه ىلع امهرّمأف هاملكف
 .هركذف "”[هيلع فقوف يلع ءاج كلذ يف امه

 «يشاقرلا ناورم نب رهزأ انث ءنوراه نب ىسوم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 57

 نب لفون نب هللا دبع نب دمحم نع «يرهزلا نع ءقاحسإ نب دمحم نع «ىلعألا دبع انث
 (9[ثراحلا نب] ةعيبر عمتجا :لاق  ؟9[ثراحلا نب ةعيبر نب] بلطملا دبع نب ثراحلا

 . سنوي ثيدح لثم ركذف "'[بلطملا دبع نبا] سابعلاو
 انث .يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث .كلام نب ركب وبأ هانثدح -717

 . هوحن قاحسإ نب دمحم نع « يبأ انث ''”[ميهاربإ نب] بوقعي

 دمحمو .هللاديبعو ىللا دبع :ةوخإ ةثالث نع .ثيدحلا اذه يرهزلا ىور *

  لضفلا نب هللا دبع نع «ةبقع نب ىسوم ىورو .لفون نب ثراحلا نب هللا دبع ''”[ينب]
 مهللا :لقيلف مكدحأ عكر اذإو : لَ هللا لوسر لاق :لاق «لفون نب ثراحلا نب ةعيبر نع

 )١( هللا ديبع» :(ه) يف .

 .(ه) نم ةدايزلا (1)
 . (ه) يف تسيلا )2

 .(ه) نم تبثأ امو .«اونب» :لصألا يف (4)



 يمحلو يرصبو يعمس عشخ .يبر تنأو «تملسأ كلو .تنمآ كبو «تعكر كل

 ش . "”ثيدحلا (...يمدو

 انث .حلاص نب ناوفص انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ هانثدح -

 .هب ؛ةبقع نب ىسوم نع «نمحرلا دبع نب ةريغملا انث «ملسم نب ديلولا

 د 2

 "”يملسألا سارف وبأ : بعك نب ةعيبر [344]

 ورمع نب ةلظنحو «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ :دنع.هثيدح «نييزاجحلا يف دعي ت

 . ينوجلا نارمع يبأو «يملسألا

 . (ح) ركب نب هللا دبع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -4

 نب ماشه انث :الاق « ريصن نب جاجح انثدح .ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدحو

 «قازرلا دبع نع «''”[ميهاربإ نب] قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو . ح هللا دبع يبأ

 انث ءملسم وبأ انث :الاق ؛قورافو « '7[لدعملا] نسحلا نب كلملا دبع انثتحو . ح رمعم نع

 «ينارحلا بيعش وبأ انث ءرمعم نب دمحم انثدحو .ح كرابملا نب يلع انث ءريصن نبا جاجح

 نب ةملس يبأ نع «ريثك يبأ نب ىيحي نع «مهلك يعازوألا انث هللا دبع نب ىيحي انث

 تيبأ تنك :لاق ؛يملسألا بعك نب ةعيبر ينربخأ [ب /؟١5 ]١/ :لاق ؛نمحرلا دبع

 نمل هللا عمس» :لوقي «ليللاب يوهلا نم هعمسأف ءوضولا هيطعأو هي هللا لوسر باب ىلع

 ةياور ءماشه ظفل .«نيملاعلا بر «*”[هللا] دمحلا» :لوقي «ليللا نم يوهلاو «هدمح

 : كرابملا نب يلعو «يعازوألاو ءرمعم لاقو .«هدمح نمل هللا عمس» :لاّقف :ثراحلا

 .(ه) يف تسيل )١(
 )١/ 011١(. ةباصإلا 5١7(, /؟)دسألا «(9/5 /7) باعيتسالا (؟)

 . ملعأ هللاو باوصلا وهو ء(ه) نم وه تبثأ امو «لصألا يف دري مل ةلالجلا ظفل ()



 ةباحصلا ةفرعم

 يعازوألا دازو .جاجح ةياور "”نم ماشه هلاق كلذكو ؛هدمحبو ميظعلا يبر ناحبس»

 كتقفارم ؛هللا لوسر اي : تلق «؟ةجاح كل له» : هلع هللا لوسر يل "'لاقف : هثيدح يف

 .«دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع ينعأف» :لاق . ةنجلا يف

 . يعازوألا نع «دايز نب لقه هاور *

 لقه انث ء.ىسوم نب مكحلا انث .يمرضحلا انث ءدمحم نب دمحم هانثدح -50

 مالكلاب] ةعيبر ينثدح «ةملس وبأ ينثدح «ىيحي ينئدح «يعازوألا تعمس : ""[لاق]
 . 9[هلثم رخآلا

 يف «ملعملا نيسحو *[نمحرلا دبع نب] نابيشو «مالس نب ةيواعم :هاورو *
 .دمحلاو حيبستلا يف لوألا مالكلا ءماشه ةياورك «ريثك يبأ نب ىبحي نع ؛ نيرخآ

 :الوطم ؛ بعك نب ةعيبر نع «رمجملا ميعُن هاورو #

 نب دمحأ انثدح ؛يدزألا رضنلا نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 0١.-
 نب ورمع نب دمحم نع « قاحسإ نب دمحم نع .ةملس نب دمحم انث «دقاو نب كلملا دبع

 .يراهن هلو هللا لوسر مدخأ تنك :لاق ؛بعك نب ةعيبر نع ءرمجملا ميعن نع «ءاطع
 هللا ناحبس» :لوقي هعمسأ لازأ الف .هدنع تبف هَ هللا لوسر باب ىلإ تيوأ ليللا ناك اذإف
 "07,كطعأف ينلس ؛ةعيبر اي» :موي تاذ لاقف «مانأف ينبلغي وأ لمأ ىتح «...يبر ناحبس
 ؛هللا لوسر اي :تلقف ةعطقنم '””[ةيناف] ايندلا نأ تركذتو «-رظنأ ىتح ينرظنأ :تلقف
 :لاق مث هع هللا لوسر تكسف . ةنجلا ينلخديو رانلا نم ينيجني نأ هللا وعدت نأ كلأسأ
 تنأو «ةيناف ةعطقنم ايندلا نأ تملع ينكلو ءدحأ هب ينرمأ ام :تلق (؟ اذهب كرمأ نم»

 .«يف» :لصألا يف )١(
 .«لاقو» :(ه) يف (1)

 . ةدايزلا هذهب (ه) يف (:)
 .(ه) يف تسيل (0)
 ديناسملا عماج :رظناو . بلطلا باوج يف مزجلل ءايلا تفذحو «كيطعأ» :(ه)و لصألا يف (5)

 ْ ,(766 /5) نئسلاو



 ةرثكب ينعأف ٌلعاف ينإ» لاق .هللا وعدت نأ تببحأف 7'2[هب] تنأ يذلا ناكملاب هللا نم

 .«دوجسلا :

 : جيوزتلاو ةمدخلا ةصق "”ةعيبر نع «ينوجلا نارمعوبأ هاورو *

 نب كرابملا انث «دواد وبأ انث «ءبيبح نب سنوي انثدح ءرفعج نب هللا دبع انثدح .

 لاقف هل هلع يبنلا مدخأ تنك :لاق «بعك نب ةعيبر نع «ينوجلا نارمع يبأ نع ؛ةلاضف

 «ةأرما ميقي ام يدنع ام ؛هللا لوسر اي :تلق «؟جورعت الأ ؛ةعيبر ايد : : موي تاذ ''"[يل]

 .اهلوطب ؛ ءركب يبأ عم ةصقو «جيوزتلا ةصق ركذو ءيش كتمدخ نع ينلغشي نأ بحأ امو

 دمحم انث «'''[يقرلا] بيبح نب يلع نب دمحم انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح 770

 هللا دبع انث «يملسألا رمع نب دمحم انث «زيزعلا دبع نب رمع ىلوم  كرابملا نب ىسيع نب

 ةعيبر نع «يملسألا ورمع نب ةلظنح نع «يملسألا دنه نب ىيحي نع يملسألا رماع نب

 . هيفخ ىلع حسم هلع هللا لوسر تيأر :لاق ؛ يملسألا بعك نب

 ءرهزألا نب يلع انث « "”سودبع نب قاحسإ انث «قارولا نالع نب نسحلا انثدح .4

 نع «نانس يبأ نع «يبأ ينثدح ءركب نب ورمع نب ميهاربإ انث ءراطعلا دواد نب دمحم انث

 محللا» : ُهْنلَع هللا لوسر لاق : لاق ؛بعك نب ةعيبر نع ؛ةملس يبأ نع «زيزعلا دبع نب رمع

 .«ةرخآلاو ايندلا مادإ ديس

 6 دع

 «ةاداّبَع نب ةعيبر [446]

 دبع نب ركب نب ''[ليدلا ينب نم] ”يليدلا دابع ''”[نبا] : ليقو .دايع نبا :ليقو

 .(ه) نم ةدايزلا )١(

 ةتسعا : لصألا ىف (؟)
 . ؟سدبعاا : لصألا يف قرف

 .(0909 )١/ ةباصإلا 73١7(« /؟)دسألا .(ا/7 /7) باعيتسالا (:)

 .يلودلا : لصألا يف (0)
  .(ه) يف تسيل (1)



 ةباحصلا ةفرعم

 . سابع نب هللا ديبع نب هللا دبع نب نيسحو « يظراقلا دلاخ نب ديعسو

 نب دمحم انث ؛دلخم ''”[نب يلع] نب دمحأ نب دمحم "'”[هللا دبع وبأ انثدح] 0

 ءردكنملا نب دمحم نع «بئذ يبأ نبا انث , "”قوزرُم نب لولهب انث « "”[ىسوم نب] سنوي
 ]١/ :لوقي وهو «زاجملا يذ» قوسب هَ هللا لوسر تيأر :لاق ؛يليدلا دابع نب ةعيبر نع
 :لوقيو ؟هئارو نم هولتي لجرو .«اوحلفت هللا الإ هلإ ال :اولوق ؛سانلا اهيأ ايد [أ 7

 دقوت رئادغ لجرللو «هيبقع ىمدأ ىتح ةراجحلاب هيبقع يمريو . هنم اولبقت ال ؛ سانلا اهيأ اي
 ؟هيمري يذلا اذه نم :تلقف .هللا دبع نب دمحم اذه :اولاق ؟اذه نم :تلقف ٠ ''هيتنجو
 .بهل وبأ همع :اولاق

 نب ورمع نب دمحمو ؛ماسحلا يبأ نب ةملس نب ديعسو .دمحم نب ردكتملا : هاور #

 . ردكنملا ني دمحم نع ؛نيرخآ يف «ةمقلع

 . ""”[دانزلا وبأو] يضراقلا ديعسو .ملسأ نب ديز : ةعيبر نع هاورو #

 انث ءيرعتستلا '”[زازبلا] هللا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدتح -7
 نع «ةملس نب ديعس انث ءثراولا دبع نب دمصلا دبع انث «يفقثلا ناوفص يبأ نب دمحم
 قوسب هللَي هللا لوسر تيأر :لاق «دابع نب ةعيبر نع ؛ ردكتملا نب دمحمو «ملسأ نب ديز

 هللا نإ ؛سانلا اهيأ ايد : ”لوقيف سانلا ىلع فوطي وهو رجاهي نأ لبق «زاجملا يذ»
 اذه نإ ؛ سانلا اهيأ اي :لوقي لجر هفلخو .«اًميش هب اوكرشت الو "هللا اودبعت نأ مكرمأ
 . بهل وبأ همع :اولاق ؟اذه نم : تلق . مكئابآ نيد اوكرتت نأ مكرمأي

 انث ءدرص نب رارض انث «تاتقلا رفعج نب نيسحلا انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح -0

 .(ه) يف تسيل قلل

 . (ه) نم ةدايزلا (؟)

 .«قّروم» :بيرقتلا يفو ««قوزرم» :(ه)و «لصألا يف اذكه ()
 .«هاتتجو» :(ه)و ءلصألا يف (:)
 .؟لوقيو» :(ه) يف (5)

 .«هودبعت) :(ه) يف (1)



 دابع نب ةعيبر نع « يظراقلا دلاخخ نب ديعس نع «بئذ ىبأ نبا نع « دمحم نب زيزعلا دبع

 الف ىوغ دق اذه نإ سانلا اهيأ :لوقيو ُهنيَت يبنلا عبتي ظاكعب بهل ابأ تيأر :لاق ؛ ىليدلا

 . مكنيوغي
 امع مكنيوغي ال :لاقو ؛بئذ يبأ نبا نع ؛قاحسإ نب بيعشو «بهو نبا هاور *

 ظ ' . مكئابآ ”رثآ

 انث ءراكب نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثئدح .

 ةعيبر :هل لاقي ًالجر تيأر :لاق ؛دانزلا يبأ هيبأ نع «ناوكذ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 : لوقي  «زاجملا يذ» جاجف يف رمي  زاجملا يذب هلي هللا لوسر تيأر :لاق يليدلا دابع نبا

 «هنوعبتي مهنإ الإ دحأ هيذؤي امف : "'اولاق .«اوحلفت هللا الإ هلإ ال :اولوق , سانلا اهيأ ايد

 ئباص هنإ :لوقيو «زاجملا يذ» جاجف يف هعبتي «نيتريدغ وذ ءيضو لوحأ دحاو لجر الإ

 .بهل وبأ همع :اولاق ؟اذه نم :اولاقف . بذاك

 قورسم ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انثدح «كلام نب ركب وبأ انثدح 8

 هللا دبع نب نيسح ينثدحف : قاحسإ نبا لاق :لاق «ةدئاز يبأ نبا انث «يفوكلا نابزرملا نبا

 لجر يبأ عمل ينإ :لاق « "”يليدلا دابع نب ةعيبر تعمس :لاق «سابعلا نب هللا ديبع نبا

 فقي ؛ةمج وذ ءيضو لوحأ لجر هءاروو «لئابقلا عبتي هَ هللا لوسر ىلإ رظنأ باش

 نأ مكرمآ ,مكيلإ '*هلكي هللا لوسر ينإ «نالف ينب ايد :لوقيف ةليبقلا ىلع هِي هللا لوسر

 ام هللا نع ذفنأ ىتح ينوعدمتو ينوقدصت نأو ءاًميش هب اوكرشت الو هللا اودبعت

 اذه نإ ؛نالف ينب اي : هفلخ نم رخآلا لاق .هتلاقم نم هِي هللا لوسر غرف اذإف '*”«ينفصعب

 ام ىلإ شيقأ نب كلام ينب نم يح ا نم مكءافلحو ىزعلاو تاللا اوخلست نأ مكنم ديري

 )١( «رثآم نع» :(ه) يف .
 .«لاق» :(ه) يف )١(

 .«يلؤدلا» :لصألا يف ()

 . (57 /4) ريبكلا مجعملا يف ءاج امك ثيدحلا صن نم تسيلو لصألا نم ةدايزلا (5)

 ضايبو طشك (ه) يفو .«هب ينثعب ام» :(715 /0) ريبكلا مجعملا يفو «(ه)و .ءلصألا يف اذكه (0)
 . ثيدحلا اذه تاملك ضعبل



 ةباحصلا ةفرعم

 اذه :لاق ؟اذه نم :يبأل تلقف .هوعبتت الو ءهلاوعمست الف ؛ ةلالضلاو ةعدبلا نم هب ءاج

 .هلثم قاحسإ نبا نع ؛يومألا ""[ديعس نب] ىيحيو ؛يئاكبلا دايز هاور *

 ملو ةعيبر نع «مهتأ ال نم ينثدح :لاقف ؛قاحسإ نبا نع «مزاح نب ريرج هاورو
 . ةمسبي

 د د

 "”داجب نب رماع نب ةعيبرإ 6]

 . ناسح نب ىيحي دنع هثيدح ؛«نيطسلف» لهأ يف دعي ل

 انثدحو .ح يعداولا نيصح وبأ انث « ورمع نب دمحم نب رفعج انئدح

 .ح ينامحلا ىيحي انث :الاق ؛يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم نب دمحم

 : الاق حلاص نب ديمحلا دبع انث «"”تاتقلا رفعج نب نيسحلا انث «يحلطلا ركب وبأ انثدحو
 ]١/ :لاق ؛داجب نب رماع نب ةعيبر نع «ناسح نب ىيحي نع ؛كرابملا نب ''”[هللا دبع] انث
 .«ماركإلاو لالجلا اذايب اوُظِلَأ» : لوقي هلق يبنلا تعمس [ب /7

 نع «قاحسإ نب ميهاربإ نع «ريمت نب هللا دبع نب دمحمو «لبنح نب دمحأ هاور *
 : كرابملا نبا

 انث ,يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ هانثدح 0١-
 وبأ انث ءريمث نبا انث «مانغ نب ديبع انث :"”[لاق] يحلطلا انثدحو . ح قاحسإ نب ميهاربإ
 يف لبنح نب دمحأ لاق ؛ناسح نب ىبحي نع ؛كرابملا نبا انث :الاق «يناسرخلا قاحسإ

 .(ه) يف تسيل )١(
 ,(009 )١/ ةباصإلا 5١(, /5)دسألا 90١(. /؟) باعيتسالا (؟)
 .«ذاتقلا» : لصألا يف ()
 .(ه) نم ةدايزا[ ]نيبام (5)



 : ("'[لاق] زماع نب ةعيبر نع مهفلا نسح ًاريبك اًخيش ناكو  سدقملا تيب لهأ نم هثيدح

 .«ماركإلاو لالجلا يذب اوظلأ» : لوقي هّتَي يبنلا تعمس

 دع دع د

 قفز

 يفقثلا فْوَع نب ريمع نب ورمع نب ةعيبر [9 4]

 4 مكلاومأ سوء مكلف مب نإو ٠) :تلزن مهيف «بيبخو ليلاي دبعو دوعسم وخأ ن
 .[7ا/4 :ةرقبلا]

 رمع وبأ انث ءجرف نب دمحأ انث :9[لاق] ؛ئرقملا دمحأ نب ميهاربإ انثدح -

 ؛ سابع نبا نع «حلاص يبأ نع «بئاسلا نب دمحم نع «ناورم نب دمحم انث «يرودلا

 يف [11 :ةرقبلا] © ابرلا نم يقَب ام اورو هللا اونا اوُمآ نيا هيأ اي : ةيآلا هذه نأ

 نب] ريمع نب ورمع ونب ليلاي دبعو بيبخو «ةعيبرو «دوعسم :مهنم ««فيقث» نم رفن

 .«شيرق» نم ةريغملا ينب يفو «يفقثلا "”[فوع

 ك0 ل

 "”ةدسَح نب ليبْحَرش نب ةعيبر 37
 ؛ ىلعألا دبع '"”[نب سنوي] نب ديعس يبأ ىلع *”هركذ . ليحملاهركذ . رفعج وبأ ل

 ا . رفعج هنبأ هنع ىور .«رصم) حتف دهشو « هلع يبنلا ىأر هنأ

 انث ءحلاص نب نامثع نب ىيحي انث «ةبتع نب نسحلا نب دمحأ نع «هانثدح] 7177

 . "![ هلع يبنلا ىأر دق ناك هابأ نأ ؛ةعيبر نب رفعج نع «ةعيهل نبا نع « يبأ

 .(ه) نم ةدايزلاو لصألا نم تطقس [ ]نيبام )١(

 )١/ 63١(. ةباصإلا 9١5"7(« /؟)دسألا (؟)

 .(ه) نم تطقس (0)

 .(677* )١/ ةباصإلا *75١7(« /؟) ةباغلا دسأ (:)

 .«هركذبا :(ه) يف (5)



 .ةباحصلا ةفرعم

 'يِحَمجلا فّلخ نب ةّيَمَأ نب ةعيبر [444]
 نب دمحأانث .'"”[يزورملا] ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدج 461

 ىبحي ينثدح :لاق ؛قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ انث « '"[بويأ نب] دمحم
 :لوقي سانلا يف خرصي يذلا ناك :لاق ؛دابع هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نب دابسع نبا

 : هلع للا لوسر هل لوقي :لاق «يحمجلا فلخ نب ةيمأ نب ةعيبر  ةفرع ىلع وهو هَ هللا لوسر
 مكءامد مكيلع مرح دق (؟”[ ىلاعت] هللا نإ : لوقي هلي هللا لوسر نإ ؛ سانلا اهيأ : "”لق»
 له ؛ سانلا اهيأ :لق» :لاق مث .«اذه مكر هش ةمرحك مكبر اوقلت نأ ىلإ مكلاومأو

 مرح لجو زع هللا نإ» :لاق .ربكألا جحلا موي :اولاقف . مهل لاقف ؟ءاذه موي يأ نوردت
 .«اذه مكموي ةمرحك مكبر اوقلت نأ ىلإ مكلاومأو مكءامد مكيلع "

 ع

 ”يعزفلا ةَحْيَوُر وبأ :نكّسلا نب ةعيبر ]46٠0[
 . ةباحصلا نم هنأ ركذو «يلمرلا لهس نب ىسوم هلاق ؟«نيطسلف» لهأ يف دعي د

 انث .يبالودلا دامح نب دمحأ نب دمحم رشب وبأ انث :لاق "[ ١1 انئدح 06

 دبع نب زرحم نب رابجلا دبع انث «يرسلا نب نابأ ةبيش وبأ انث ,"”[يلمرلا] لهس نب ىسوم
 نب ةعيبر ةحيور يبأ نع .رابيجلا دبع هدج نع «زرحم هيبأ نع «ةحيور يبأ نبا رابجلا
 . ءاضيب ةيار يل دقعف هّلكَي يبنلا ىلع تمدق :لاق ؛نكسلا

 دلع داع دع

 )١( ةباصإلا «(؟140 /5) ديناسملا عماج ؛© /؟) ةباغلا دسأ )١/ 07١(.

 .(ه) يف تسيل (؟)
 .«لاق» :(ه) يف ()
 .(ه) نم ةدايزلا (5)

 .(؟417 /5)ديناسملا عماج «(604 )١/ ةباصإلا «( 5317 /؟) ةباغلا دسأ (0)
 .«يبالودلا دمحأ نب دمحم رشب يبأ نع تثدح» :(ه) يفو «لصألا يف ضايب (5)



 ةباحصلا ةفرعم

 "”يشرمجلا زاغلا نب ةعيبر [+]

 ةيطع : دنع هثيدح '"؟[زاغلا نب ماشه دج  ورمع نبا :لاقيو «نييماشلا يف دعي] ن

 نمز '''[يف] سانلا يتفي ناك .زاغلا هنباو ءبعك نب ريشبو «ديزي نب ثراح لاو « سيق نبا

 . هنع هللا يضر ةيواعم

 نبا انث «ميرم يبأ نب ديعس انث «بويأ نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -.5

 :لاق هيَ هللا لوسر نإ :لوقي يشرجلا ةعيبر عمس هنأ ؛ديزي نب ثراحلا ينثدح «ةعيهل

 مكلمع ريخ نإف ,ءوضولا ىلع اوظفاحو ء[أ /7 17 ]١/ متمقتسا نإ اًمعنو اوميقتسا»

 الإ ارش وأ اريخ اهيلع لماع دحأ نم سيل هنإو مكمأ اهنإف ضرألا نم اوظّمحتو ؛ةالصلا

 | .(ةربخم يهو

 انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « "”[دمحأ نب] دمحم نب دمحم انثدح -17

 نع «روصنم نب دابع نع «ديعس نب ناحير انثدح «مالس نب دمحم نب نمحرلا دبع

 ليقف هلع هللا يبن يتأ :لوقي ؛ يشرجلا ةعيبر عمس هنأ ؛ةيطع نع «ةبالق يبأ نع «بويأ

 لقعو ينذأ تعمسو ينيع تمانف» :لاق كبلق لقعيلو كنذأ '؟”عمستلو كانيع منتل :هل

 يعادلا باجأ نمف ؛ اًيعاد لسرأو ةبدأم عنصو اراد ىنب ديس :يل ليقف» :لاق .«يبلق

 رادلا لخدي ملو يعادلا بجي مل نمو «ديسلا هنع يضر ةبدأملا نم لكأو رادلا لخدو

 ؛ هلع دمحم يعادلاو :©*[لجو زع] هللا ديسلاف ؛ ديسلا هيلع طخس ةبدأملا نم لدي ملو

 . (ةنجلا ةبدأملاو

2000 

 )١( ةباغلا دسأ )5١6 /1(« ةباصإلا «(561؟ /5) ديناسملا عماج )١/ 61١(.

 .ريخأتو ميدقت (ه) يفو «لصألاب اذك قف

 : .(ه) يف تسيل (*)
 .؟عمسيلو» : لصألا يف قف

 .(ه) نم ةدايزلا (6)



 "”يىشرقلا ةعيبر [96؟]

 يذلا ””يليدلا دابع نب ةعيبر : "[هارأو] نيرخأتملا ضعب هركذ ءبوسنم ريغ 0
 .هركذ مدقت

 نب] قاحسإ انث .نايفس نب نسحلا انث «نادمح نبورمع وبأ انثدح 4
 - شيرق نم لجر  هيبأ نع «ةعيبر نبا نع «بئاسلا نب ءاطع نع «ريرج ابنأ ''”[ميهاربإ

 مالسإلا يف هتيأرف «نيكرشملا عم تافرعب ةيلهاجلا يف اًمقاو هَ هللا لوسر تيأر :لاق
 . كلذل هقفو *”[ىلاعت] هللا نأ تفرعف .«فقوملا كلذ يف اًفقاو

 د

 ”يمرضحلا ةعيهل نب ةعيبر [1 61 ]

 . اًباتك هل بتكو هلع يبنلا ىلع دفو ه

 «يمرضحلا سلغم نب ةعرز نع يرهزلا دمحم نب بوقعياانث "1 ]انثئدح .-68
 تيدأف هلم يبنلا ©" ىلع تدفو :لاق ؛هيبأ نع «ةعيهل نب ةعيبر نب دهف هيبأ نع «يبأ ينثدح

 .«ةعيهل نب ةعيبرل ؛ ميحرلا نمحرلا هللا مسب» : هيف اباتك يل بتكو . يلام ةاكز هيلإ

 دع داع د

 (”يراصنألا بيبح نب لضفلا نب ةعيبر [404]

 .؛دحأ» موي دهشتسا 0

 )١( /75)دسألا .(7/9 /؟) باعيتسالا 75١3(. ةباصإلا )١/ 61١(.
 .«هارنو» :(ه) ىفو ءلصألاب اذك (؟)
 .«يلؤدلا» : لصألا يف (0)
 .(ه) نم ةدايزلا (:)

 . انثدح :(ه) ىف (0)
 .(011 /1) ةباصإلا «(31107 /5) دسألا ()
 .«بوقعي نع هثيدحا :(ه) يفو « لصألا يف ضايب قف

 .«ىلإ» :ه يف ()

 .(011 /1) ةباصإلا «(517 /؟) ةباغلا دسأ (9)



 انث «يبأ ينثدح «''![دلاخ] نب ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -

 «راصنألا نم ؛«دحأ» موي دهشتسا نم ةيمست يف «ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا

 . ميمت نب ديز نب بيبح نب لضفلا نب ةعيبر : "![فوع نب] ةيواعم ينب نم مث

 داع د

 "ريك نب ورمع نب ةرّبخَس نب مثكأ نب ةعيبر [408] .

 (”[ةيزخ دسأ] ءيدسألا "”[ةميزخ نب] ؟”دسأ نب نادوذ نب منغ نب رماع نبا ن

 . «أردب» دهشو «ربيخب دهشتسا سمش دبع نب ةيمأ ينب فيلح

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح .0

 نم» ؛«أردب» دهش نم ةيمست يف «باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نبا

 . مهل ف يلح ءمكأ نب ةعبر : سمش دبع ينب نم "لا لوس عم «نيملسللا
 نب] دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث :لاق ؛ نسحلا نب بيبح انئدح - 1

 نم ربيخب لتق نم ةيمست يف «قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث . "[بويأ

 نب ةربخس نب مثكأ نب ةعيبر : مهئافلح نم مث «ةيمأ ينب نم « «شيرق» نم «نيملسملا

 .ورمع

 رفعج انث «ةبقع نب دمحم نب دمحم نب يلع انث «قاحسإ نب دمحم هانثدح ]111

 . يشرقلا ةعيبر نب يلع انث ركب يبأ نب يلع نب رمع انث « ينارفعزلا نسحلا نب دمحم نبا

 كاتسي هّتلَع يبنلا ناك :لاق ؛مثكأ نب ةعيبر نع «بيسملا نب ديعس نع «ديعس نب ىبحي انث

 .(ه) يف سيل )١(

 .رهاظ فيحصت وهو ««فرصع» : لصألا يف )١(

 .(005 /1) ةباصإلا 5١4(« /؟)دسألا «59(2 /؟) باعيتسالا (*)

 .«ديسأ» :لصألا ىف (4)

 . (ه) نم ةدايزلا )0

 .ريخأتو ميدقت (ه) يفو «لصألاب اذك )00(



 . "7[م,أرمأو أنهأ وه» :لوقيو ؛اصم برشيو ضرع

 داع دع د

 «””يدنكلا نادّبع نب ةعيبر [155]

 ةمقلع نب لئاو ثيدح يف ركذ هل .هضرأ يف سيقلا أرما مصاخ يمرضحلا :لاقيو ن

 | . يمرضحلا '"”[ رجح نب لئاو نبا]

 وبأ انث « "”[يشكلا] ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدح [ب /7 488-14

 نع «لئاو نب ةمقلع نع «ريمع نب كلملا دبع نع «ةناوع وبأ انث "”[يسلايطلا] ديلولا
 اذه نإ ؛هللا لوسر اي :امهدحأ لاقف ء.نامصخ هاتأو هي هللا لوسر دنع تنك :لاق ؛هيبأ

 نب ةعيبر همصخو «يدنكلا سباع نب سيقلا ؤرما وهو ةيلهاجلا يف يضرأ يلع ىزتنا

 كلف» :لاق .ال :لاق «؟؟ةئيب كلأ» :لاقف .اهعرزأ يضرأ يه "”[ال] :لاقف «نادبع

 نأ املف :لاق .«كاذ الإ هنم كل سيل» :لاق .هيلع فلح ام يلابي سيل هنإ امأ : لاق (هنيمي

 هيلع وهو لجو زع هللا ”نلقيل اًملظ هلام ىلع فلح نإ هنإ امأ» :لاق ؛ فلحيل بهذ

 .«تابضغ

 ف ع

 '”سارف نب ةعيبر [17©8]

 نم هنأ معزو] نيرخأدم لا ضعب هركذ «نييرصملا يف دعي .ميعن نب دايز هنع ىور 0

 . "![ةباحصلا

 / .(ه) يف تسيل )١(
 ةباصإلاو دسألا يف هادروأو 0٠1١(. /1) ةباصإلا «(516 /7) ةباغلا دسأ «(7/7 /؟) باعيتسالا (؟)

 . ناديع نبا
 .(ه) نم ةدايزلا (9)

 .«نأقليل» لصألا يف تفحصت (5)
 .«سارف» نم ًالدب «سارفلا»ه ىفو .(011 /1) ةباصإلا «(7516 /؟) ةباغلا دسأ (0)
 ١ .(ه) نم ةدايزلا ()



 نب هللا دبع انث «يراخبلا ثراحلا نب دمحم نب هللا دبع انث « دمحم هانثدح] 0

 نب دايز نع «ةداوس نب ركب نع «ةعيهل نبا نع « '””[حلاص نب هللا دبع انث «يلمآلا دامح
 اوتأي ىتح يح ريسي» :لوقي هِيَ هللا لوسر تعمس :لاق ؛ سارفلا نب ةعيبر نع « ميعن

 درت ىتح ةيقيرفأ لهأ مكيلع نوريغي مث هلام نم نوذخأيف ارتسم مجعلا همظعت اتيب

 .(مهفويس

 دلع دع د

 "”يربعلا عْيَفُر نب ةعيبر 3]

 . ةشئاع ثيدح يف ركذ هل 0

 نب] دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدتح 7

 . نب رمع نب مصاع ينثدحف :لاق ؛قاحسإ نب دمحم نع دعس نب ميهاربإ انث ٠ "”[بويأ

 نم يبس اذه» :لاق . ليعامسإ ينب نم ةبقر يلع نإ : هَ هللا لوسرل تلاق ةشئاع نأ ؛ةداتق

 هِيَ هللا لوسر ىلع مهيبسب مدق املف .«هنيقتعتف اًناسنإ هنم كيطعنف نآلا مدقي ربنعلا ينب

 ةربسو « عيفر نب ةعيبر : مهنم . هلي هللا لوسر ىلع اومدق ىتح ميمت ينب نم دفو مهيف بكر

 .ورمع نبا

 ني عي

 *'يميتلا ةعيبر نب نامثع نب ةعيبر [404]

 .نييفوكلا يف دعي 0

 نب ىيحي انث «ةراو نبا انث '”[ورمع وبأ انث :الاق ؛دمحمو « يلع هانثدح]- 707171

 ؛نامثع نب ةعيبر نع «ميكح نب نامثع نع «يناسرخلا ةزمح وبأ انث «يظاحولا حلاص

 . «ةعيهل نبا دنع هثيدح» :(ه) يف )١(

 .(501/ )١/ ةباصإلا «(؟١١5 /؟)ةباغلا دسأ (؟)

 .(ه) نم طقس [ ]نيبام (9)
 10١(. /5) ديناسملا عماج «(504 )١/ ةباصإلا ( 4 /؟) ةباغلا دسأ (5)

 . «ةراو نب ملسم نب دمحم انثدح «ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ نع تثدح» :(مه) يف )0(



 هس 1010١ ةباحصلا ةفرعم

 هيلع ىنثأو هللا دمحف ؛ «ىنم» نم «فينلا» دجسم يف هّتيَي هللا لوسر انب ىلص :لاق

 لماح برف] ءاهعمسي مل نم "'اهغّلبف اهاعوف يتلاقم عمسأ رما هللا رضن» :""لاقو

 : نمؤم بلق نهيلع لغي ال ثالث .هيقف ريغ هقف لماح برو .هنم هقفأ وه نم ىلإه قف

 . "”[مهتعامج موزلو ةمئألل ةيحصنلاو هلل لمعلا صالخإ

 د6 د

 (يسنعلا ءاور نب ةعيبر [0]

 ليعامسإ نب دمحم انث «يناربطلا دئرم نب مشاه انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -.-

 زيزعلا دبع نع «هيبأ نع «زيزعلا دبع نب دمحم نب ىسيع ينثدح «يبأ ينثدح « شايع نبا
 هدجوف هَ هللا لوسر ىلع مدق يسنعلا ءاور نب ةعيبر نأ ؛هيبأ نع «دمحم نب ركب يبأ نبا

 دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشا» : هني يبنلا هل لاقف «لكأف «ءاشعلا ىلإ هاعدف «ىشعتي

 مأ اًبغار» :لاق .هلوسرو هدبع دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : ةعيبر لاق (هلوسرو هدبع

 انغلبت ام دالبب انأ هللاوف ةبهرلا امأو ءكدي يف يه ام هللاوف ؛ةبغرلا امأ :ةعيبر لاق ؟ءاّبهار

 بر» هّلَع يبنلا لاقف «تنمآف نمآ : يل ليقو ءتفخف تفوخ ينكلو ؛كلويخ الو كشويج

 : هلع هللا لوسر هل لاقف « هعدوف هءاج مث هَ يبنلا ىلإ فلتخي ماقأف .«سنع نم بيطخ

 . اهب تامف ةيرق ىلإ لءاوف اسح سحأف جرخف .«ةيرق لهأ ىلإ ”لئاوف اًسح تسسحأ نإ»

 ع

 "”صاقو نب ةعيبر[/5/555[571 /1]1

 .رظن هثيدح '"”[دانسإ] يف 0

 .«اهغلبو» :(ه) يف (؟) 1 .«لاق مث :(ه) يف )١(

 .«ثيدحلا».:(ه) ىف (*)

 .(؟47 /5) ديناسملا عماج «(508 )١/ ةباصإلا «(517 /1) ةباغلا دسأ (5)
 .«أجلا» يأ «لئاو» ىنعمو .«ليآف» : لصألا يف (5)

 .(011؟ )١/ ةباصإلا «(؟14١5 /؟) ةباغلا دسأ (1)

 ٠ .(ه) يف تسيل (0)



 نانس نب دمحم انث « يدادغبلا دمحم نب ليعامسإ انث :لاق ؛دمحم هانثدح] ١8-5

 «صاقو نب ةعيبر نع «كلام نب سنأ نع نابأ نع « ''”[نسحلا نب بوبحم انث ءزازقلا

 ("”ثيح ةيرب يف نوكي لجر : دبعلا ةوعد اهيف درت ال نطاوم ةثالث» :لاق هَ يبنلا نع

 رفغي ابر هل نأ ملعي اذه يدبع ىرأ : هتكئالمل هللا لوقيف .يلصيف موقيف] دحأ هاريال

 :لوقيف .كترفغمو كاضر ؛بر يأ :ةكئالملا لوقتو . بلطي ام اورظناف ,بونذلا

 يف وه] '*!تبثيو هباحصأ هنع رفيف ةئف هعم نوكي لجرو '"”[هل ترفغ دق ينأ اودهشا

 لذب ؛ بر اي :ةكئالملا لوقتف «يدبع بلطي ام اورظنا : هتكئالمل هللا لوقيف ,هناكم

 رخآ نم موقي لجرو « "”[هل ترفغ دق ينأ اودهشا لوقيف .كاضر كل هسفن ةجهم
 يلصي اذه يدبع ماقف اًنابس مونلاو اكس ليللا تلعج دق سيلأ :هللا لوقيف] «ليللا

 كاضر : ةكئالملا لوقتف . يدبع بلطي ام اورظنا : هتكئالمل هللا لوقيف ءاّبر هل نأ ملعيو

 . ””[هل ترفغ دق ينأ اودهشا :لوقيف كترفغمو

 35000 ش

 020[ يقرزلا عّيَبرلا :ليقو يراصنألا عيبر]إ 1]

 . ريمع نب كلملا دبع دنع هثيدح

 0 7[ ةبيش ىبأ نب ] نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -

 . ح يبأ انث

 )١( «نسحلا نب بوبحم دنع هثيدحال :(ه) يف .

 . (ثيحبلا : لصألا يف )0

 .(ه) يف تسيل (9)
 .«تبثيف» :(ه) يف (5)

 .ريخأتو مدقت (ه) يفو «لصألاب اذك (4)

 .(006 )١/ ةباصإلا «(58 © /؟) ةباغلا دسأ «(517/ /؟) باعيتسالا (5)



 انث :الاق ركب وبأ انث «يمرضحلا ("”[هللا دبع نب دمحم] انث «دمحم نب دمحم انثدحو

 ربج يخأ نبا داع هَ هللا لوسر نأ ؛ يراصنألا عيبر نع «ريمع نب كلملا دبع نع ءريرج
 لاقف .نكئاكبب هَ هللا لوسر اوذؤت ال :ربج مهل لاقف «هيلع نوكبي هلهأ لعجف يراصنألا

 نب ىسوم هاور .«نتكسيلف بجو اذإف ءاّعجو ماد ام نيكبي نهعد» : هَ هللا لوسر "”[هل]

 . '”[هوحن لاق هلع هللا لوسر نأ] قيرز ينب نم لجر :لاقو ؛هيبأ نع «ريمع نب كلملا دبع

 .يدسألا رماع وبأ انث «باجنم انث «نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم هانثدح 0١-

 هاورو .'"هيَف يبنلا نع ؛قيرز ينب نم لجر نع ؛هيبأ نع «ريمع نب كلملا دبع نب ىسوم نع
 ش . هلثم كيتع نب ربج نب كلملا دبع نع «يئاطلا دواد

 د د

”بوسسدم ريغ , ديز نب عيبر [*]
“) 

 .دايز نبا : ليقو . يملسلا ديزي نب ةعيبر : ليقو 0

 نب كلام] ناسغ وبأ انث «زيزععلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .-

  زرك ابأ-ةربو عمس هنأ ؛ يدوألا هللا دبع نب دواد انث .ةيواعم نب ريهز انث « (2[ليعامسإ

 «شيرق» نم اباش رصبأ ذإ «ريسي هيي هللا لوسر امنيب :لوقي ديز نب عيبر عمس هنأ ؛ثدحي

 . "هءاجف .«هوعداف» :لاق .معن :اولاق ؟؟نالف كاذ سيلأ» : هلي يبنلا لاقف ءًالزتعم ريسي

 الف» :لاق .رابغلا تهرك :لاقف «؟قيرطلا نع تلزتعا كلام» : هلي يبنلا هل لاقف

 7[ نع] ريهز نع : سنوي نب دمحأ لاقو .«ةنجلا ةريرذل هنإ ؛هديب يسفن يذلاوف ؛هلزتعت

 .(ه) نم ةدايزلا )١(

 .(ه) يف تسيل ()

 . «هوحن لاق هلل هللا لوسر نأ : (ه) يف (9)

 ؛يثراحلا وأ يعازخلا دايز نب عيبرلاب هلاومجرتو «(000 )١/ ةباصإلا 07 /؟) ةباغلا دسأ (4)

 0( /5) ديناسملا عماج . ديز نبا : ليقو

 .(ه) نم طقس[ ]نيبام (0)
 .«؟ءاجف» :(ه) يف (5)



 دم 6

 "'ةداوس وبأ : يمرَجلا عيبرر ]

 يبأ نب مساقلا انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 7377

 ؛ عيبرلا نب ةداوس نع «يمرجلا نمحرلا دبع نب "'[ةملس] انث ءءاجر نب ةملس انث «ةبيش

 اوملقيلف كينب رم» :لاقو «نيدوزب انل رمأف هْللَي ىبنلا ىلإ يبأو انأ تقلطنا :لاق

 ,'"”[ةملس] نع ؛دحاو ريغ هاور .«اوبلح اذإ مهيشاوم عورض اهب اورقعي ال «مهريفاظأ

 .[ب /715 ]١/ ””[ءاجر نب] .ةملس الإ «يبأ عم» :دحأ لقي ملو

 ناذول نب منغ نب سايإ نب عيبر [958] (0نإذ 1 1 تل انا ٠

 . ”(ردب» دهش يراصنألا جرزخلا نب فوع نب منغ نبا

 دمحم اانث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «ىباطخلا قوراف انثدح <.”

 ءراصنألا نم ««اردب» دهش نم ةيمست ىف «باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا

 سايإ نب عيبر : ىلبحلا ينب نم مث « جرزخلا نب فوع ينب نم

 دم د

 ''ههو وهو يراصنألا كلام نب بعك نب عيبر 5]

 دع مع منإ

 ني د د

 .(000 )١1/ ةباصإلا ,(؟ 47 /5) ديناسملا عماج «(7507 /1) ةباغلا دسأ (1)
 .«ملس» :(ه) يف (؟)
 .(ه) نم ةدايزلا (*)
 7١86(. /؟) ةباغلا دسأ ء(510/ /7؟) باعيتسالا (5)

 .خلإ . . . منغ نب ناذول نب ةيمأ نب منغ نب سايإ نب منغ نب سايإ نب عيبر :(ه) يفو «لصالاب اذك (5)

 .(ها" )١/ ٠» ةباصإلا 7١8(« /؟) ةباغلا دسأ (5)



 "”يراصنألا ورمع نب يعبر [7]

 دع د د

 "”نايردبلا ؛يراصنألا عفار نب يعبرو | 3]

 . "”[فوع نب ورمع ينب نم]

 نب رارض انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .0

 نم ةيمست يف «هيبأ نع « عفار يبأ نب هللا ديبع نب دمحم نع «مشاه نب يلعانث ءدرص

 .يردب ءورمع نب يعبر : هلع هللا لوسر باحصأ نم «هنع هللا يضر يلع عم دهش

 .يردب «فوع نب ورمع ينب نم عفار نب يعبرو

 دع د6 د

 .؟!يردب ,يراصنألا يعبر يبأ نب يعبر |]

 . نالجعلا نب دجلا نب ةثراح نب ديز نب ثراحلا نب عفار نب يعبر :وهو 0

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح 787

 «راصنألا نم ««اردب» دهش نم ةيمست يف «باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا
 نب ديز نب ثراحلا نب] عفار نب يعبر :نالجعلا ينب نم .”[مث] سوألا نم "”[من]

 ٠ . *[نالجعلا نب دجلا نب ةثراح

 نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح]-17/

 نم ««اردب» دهش نم ةيمست يف «قاحسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ انث ء«بويأ

 نب ةثراح نب ديز نب ثراحلا نب عفار نب يعبر :نالجعلا ينب نم «سوألا نم ءراصنألا

 .(0037 )١/ ةباصإلا 75١6(« /؟) ةباغلا دسأ )١(
 )١( /؟) ةباغلا دسأ 5 7١(.

 ) )7.(ه) ىف تسيل
 .(007 )١/ ةباصإلا .(705 /؟)دسألا (5)
 . «ربحلا» ىلإ «دحجلا» تفحصتو .(ه) نم ةدايزأ ]نيبام (4)



200 
 ." ”[نالجعلا نب دجلا

 دع د6 د:

 ناك

 "'يديس دْيَسُأْلا يفيص نب عقرُم نب عيبرلا نب حابر ]

 نب سيقو « يفيص نب عقرملا دنع هثيدح . يميختلا «يديسألا «بتاكلا ةلظنح وخأ

 .مهو وهو . حاير :ليقو .ريهز

 انث ءديعس نب ةبيتق انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نبركب وبأ انثدح 7088

 : لاق « عيبرلا نب حابر هدج نع عقرملا نع ءدانزلا يبأ نع «يشرقلا نمحرلا دبع نب ةريغملا

 ىلع انررمف :لاق .ديلولا نب دلاخ هتمدقم ىلعو «ةيرس يف هِيَ هللا لوسر عم انجرخ

 هلي هللا لوسر ءاج ىتح ءاهنم بجعتتو اهيلإ رظنن انفقوف ؛ةمدقملا باصأ امم ةلوتقم ةأرما

 يف رظن مث ,«لتاقت هذه تناك ام» : هي هللا لوسر لاقف ءاهنم انجرفناف «هتقان ىلع

 .؛اًفيسع الو ةيرذ نلتقت ال :هل لقف ديلولا نب دلاخ كردأ» :لجرل لاقف موقلا هوجو

 يبأ نع جيرج نبا اورو ءهوحن ءهيبأ نع «دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع هاورو *
 ش :دانزلا

 انث ,يبأ ينثدح .«لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح -8

 نب عقرم ينربخأ :لاق ؛دانزلا يبأ نع تربخأ :لاق ؛جيرج نبا انربخأ «قازرلا دبع

 عم جرخ هنأ ؟؛هربخأ هنأ بتاكلا يلظنحلا عيبرلا نب حابر هدج ىلع دهش «يميمتلا يفيص

 : هيبأ نع عقرملا نب رمع هاورو «"'هوحن ركذف «ةازغ يف هَ هللا لوسر

 فسوي انث :الاق ؛''7[نسحلا نب] دمحأ نب دمحمو «نسحلا نب بيبح انثدح -

 .(ه) نم طقس[ 1]نيبام )١(

 .(601 /1) ةباضإلا 7١7(, /7؟) ةباغلا دسأ «(55 /7) باعيتسالا (0)

 . هلثم» : (ه) يف (5)



 نب رمع انث «يسلايطلا ديلولا وبأ انث :الاق ؛ملسم وبأ انث ٠ "”[يباطخلا] قوراف انثدحو

 نب حابر يدج نع «؛ثدحي يبأ تعمس : ''[لاق] '"'عيبر نب حابر نب يفيص نب عقرملا
 ؛ًالجر ثعبف «ءيش ىلع نيعمتجم اًسان ىأرف «ةازغ يف هَ هللا لوسر عم انك :لاق ؛عيبرلا

 - «لتاقت هذه تناك امد :لاق . ةليتق ةأرما ىلع : لاقف ؟ءالؤه عمتجا ام ىلع :رظنا» :لاقف

 .«افيسع الو ةيرذ نلتقت ال : دلاخل لقد :لاقف ؛ًالجر ثعبف «ةمدقملا ىلع ديلولا نبا دلاخو

 : عقرملا نع «ةبقع نب ىسوم هاورو *

 لماك وبأ انث ءراطعلا نسحلا نب ناميلس انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 0١.-.

 هدج ىلع دهش هنأ « عقرملا ينثدح «ةبقع نب ىسوم انث «ناميلس نب لضفلا انث ءيردحجلا

 ىلع ناكو [أ 65 ١1/ ةوزغ يف هَ هللا لوسر عم جرخ هنأ ؛هربخأ هنأ «يلظنحلا حابر

 «ةمدقملا اهلتق ةليتق ةأرما ىلع هلي يبنلا باحصأو حابر رمف «ديلولا نب دلاخ ةمدقملا

 هلي هللا لوسر ءاج ىتح ءاهنم نوبجعتيو ءاهقلخ ىلإو اهيلإ نورظني اهيلع اوعمتجاف
 موقلا هوجو يف رظنف ««لتاقتل هذه تناك ام» :لاقف هع هللا لوسر اهيلإ رظنف اوقرفتو

 .«اًفيسع الو ةيرذ نلتقت ال :لقف ديلولا نب دلاخ كردأ» :مهدحأل لاق "”[مث]

 نايفس انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم نب دمحم انثدح -.1

 «عيكو نبا نايفس انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمع وبأ انثدحو .ح عيكو نبا

 نع «ريهز نب سيق نع «عقرملا نب رمع انث «سيوأ نب هللا دبع انث :الاق ؛ورمع نب نيسحو
 ةثالث لك ىطعأ ناك دقو هَ هللا لوسر عم انوزغ :لاق يفيص نب عقرم نب عيبر نب حابر

 هل هللا لوسر يلع رمف لابجلا يف دوقيو «يراحصلا يف دحاو قوسيو نانثا هبكري ًريعب

 يابحاص ناذهو «ةعاسلا تلزن امنإ :تلق «ايشام حابر اي كارأ يل ام» :لاقف يشمأ انأو

 :الاق امهيلإ تيهتنا املف «هنع الزنو امهريعب اخانأف يبحاصب رمف ىضمف :لاق .ابكردق

 )١( (ه) نم ةدايزلاو لصألا نم طقس [ ]نيبام .

 . (ه) يف سيل «عيبر نب# قفز

 .(ه) يف تسيل (5)



 ةباحصلا ةفرعم 104

 :لاق . يبحاصو انأ بقتعن نحنو «عجرن ىتح هيلع لازت الو ريعبلا اذه ردص بكرا

 .«هتبحص انسحأف اًخاص اًقيفر امكل نإ» : هليَي هللا لوسر لاق :الاق ؟ملو :تلق

 ع

 "”رصم ةيقرش نم ""بيشقلا ينب نم يمخللا ريصق نب حابر 3

 ركب يبأ نم ًالوسر ةعتلب يبأ نب بطاح مدق نيح ركب يبأ نمز ملسأو هلق يبنلا كردأ ه

 . يلع نب ىسوم دج وهو رصم ىرق نم ةيرق بوكرب مهيلع لزنف ءسقوقملا ىلإ [هنع هللا يضر]
 ديعس انث ءيرصبلا يرونيدلا هللا دبع نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 77

 ؛هيبأ نع «حابر نب يلع نب ىسوم انث «يئاطلا مثيهلا نب رهطم انث ء« يمرضحلا دمحم نبا

 يل دلوي نأ ىسع امو «هللا لوسر اي :لاق «؟كلل دلو ام» :هل لاق ُهْلَظ يبنلا نأ ؛هدج نع
 هل لاق .هابأ امإو همأ امإ هبشي نأ ىسع ام :لاق «؟هبشي نمف» :لاق .ةيراج امإو امالغ امإ

 هللا اهرضحأ محرلا يف ترقتسا اذإ ةفطنلا نإ ( ,كلذك نلوقت ال ؛هم» :اهدنع هلع يبنلا

 يأ يف : [لجو زع] هللا باتك يف ةيآلا هذه تأرق امأ ؛مدآ نيبو امهنيب بسن لك

 .4[2 :راطفنالا] « كلبكر ءاش ام ةروص

 انث ,بويأ نب سابعلا نب دمحم انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح .-.44

 هدج نع «هيبأ نع «حابر نب يلع نب ىسوم نع ؛مثيهلا نب رهطم انث «ىنثملا نب دمحم
 اهوذختت الو اهريخ اوعجتناف يدعب حتفتس ارصم نإ» : هَ هللا لوسر لاق :لاق حابر

 . (رامعأ سانلا لقأ اهيلإ قاسي هنإف ؛ اراد

 1 ا

 .«بشّقلا» :لصألا يف )١(
 )١/ ريصن نب حابر : ثلاثلا مسقلا يف ظفاحلا هدروأو ©« )١/ ةباصإلا .(؟ 5 /؟) ةباغلا دسأ (؟)

 . حيحصلا ىلع مسقلا اذه نم وهو لوألا مسقلا يف يف ذ مدقتو : :لاقو 0(



 هوا هللا لوسر ىلوم دوسألا حابر 61

 ورمعل نذأتسي ةيلعلا يف وهو '"”[نهنع لزدعاو] هئاسن نع ىلآ نيح هباوب ناك ن

 . هيلع سانلل .

 انث «عيكو نب نايفس انث «تايزلا دمحم نب ديبع انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح .0

 ناك :لاق لالب ينثدح :لاق رمع نبا نع «ةكيلم يبأ نبا نع «رمع نب عفان نع «يبأ

 ش ٠ . حابر :همسا مالغ هَ يبنلل

 انث .يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ٠ كلام نب ركب وبأ انثدح .7

 هلع يبنلل ناك :لاق ؟هيبأ نع «عوكألا نب ةملس نب سايإ نع «رامع نب ةمركع انث «عيكو

 ش .حابر : ىمسي مالغ

 «ةمئثيخ وبأ انث « "![يلع نب دمحأ] انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح -1

 [ب /7140 ]١/ «يفنحلا ليمز يبأ كامس نع ءرامع نب ةمركع انث « سنوي نب رمع انث

 هلي يبنلا لزتعا امل :لاق باطخلا نب رمع ينثدح : '7[لاق] سابع نب هللا دبع ينثدح

 ؟هلل# هللا لوسر نيأ :اهل تلقف ةصفح ىلع تلخد  باجحلاب رمؤي نأ لبق كلذو  هءاسن

 ىلع ””دعاق هلع هللا لوسر مالغ حابرب انأ اذإف تلخدف هبرشملا يف هننازخ يف وه :تلاق

 هللَع هللا لوسر هيلع يقتري عزج وهو  بشخ نم ريقن ىلع هيلجر '”ايلدم ةبرشملا ةفكسأ
 ("”[ثيدحلا ركذف] هلي هللا لوسر ىلع يل نذأتسا ؟ حابر اي :تلقف ؛تيدانف  ردحنيو

 . ةمركع نع ؛دارقو «ةفيذح وبأو ءدمحم نب رضنلا هاور

 نت من ا

 )١( /؟)ةباغلا دسأ 7١١(« ةباصإلا )١/ 607(« /؟) باعيتسالا /51(.

 .(ه) نم ةدايز[ ]نيبام (؟)
 . ىلعي وبأ :(ه) يف .(9)

 .(ه) نم ةدايزا ]نيبام (:5)

 .أطخ وهو «دعاق» : خسنلا يف (0)
 .أطخ وهو «يلدم» :خسنلا يف (7)



 ©”ةملس مأ ىلوم حابر [ 47 ]

 هللا دبع انث «ديزي نب دلاخ نب دمحم انث .ناسغ ىبأ نب دمحأ نب ىلع انثدح .

 نع «يروباسينلا كاحضلا وبأ دوراجلا انث هللا ديبع نب ماشه انث , ؟ىلعألا دبع نبا

 :هل لاقي مالغ انل ناك : تلاق ةملس مأ نع «سابع نبا ىلوم بيرك نع «ليهك نب ةملس

 .«ملكت دقف خفن نم هنأ تملع امأ ؛ حابر ايو : ُهْتلَع يبنلا هل لاقف دجاس وهو خفنف حابر

 .هلثم ءةملس نع .رهزألا نب ةسبنع نع «ةبيط يبأ نب دمحأ هاور

 .هوحن «ةملس مأ نع «حلاص يبأ نع «ةزمح يبأ نع «ةملس نب دامح هاورو

 فكيف ف

 2” 27نابيش نب ورمع نب ناوجح نب فرتغملا نب ب حابر [975]

 ىنغ «بصنلا ءانغ نسحي ناك « ي يشرقلا ناسح وبأ ءرهف نب براحم نبا ص

 ًالئاق تنك نإ : [لاقف] ؛رمع هيلع ركنأف .«ةكم» قيرط يف فوع نب نمحرلا دبع

 هركذي ملو] «ةبحص هل ملعأ الو «ةباحصلا يف نيرخأتملا ضعب هركذ . رارض رعشب كيلعف

 . ""”[ةباحصلا يف نيمدقتملا نم دحأ

 نإ .بساك نب "7[بوقعي] انث .مصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -4

 دمحم نع « ىسيع يبأ نب ىسيع نع ؛ ىسوم نب هللا دبعو «ليعامسإ نب متاح انث هللا ءاش

 وأ كل» : لاقف «منغلا ةلاض نع لثس هلم يبا نأ ؛ فرتخملا نب حابر نع «نابح نب ىبحي نبا ش

 يف] ىسوم نب هللا دبع داز .هب عتمتسي نأ هيف صخرف طوسلا نع لئسو ؛بئذلل وأ كيخأل

 )١( /؟) ةباغلا دسأ 7١7(, ةباصإلا )١/ 607(.

 . ىلعألا دبع نب ىلعألا دبع : (ه) يف (؟)

 نب حابر : مهلك هوركذو (007 )١/ ةباصإلا 7١(« /7) ةباغلا دسأ «(57 /75) باعيتسالا ()

 .نيعلاب فرتعملا

 . فرتغملا نب حابر : ةمجرت ىلع «ةدبع وبأ حابر : ةمجرت تمدقت (ه) يف (5)

 .[لاق] (ه) يفو لصألا يف اذك )2(
 .(ه) : يف تسيل (
 .(ه) : نم ةدايز (0



 .«هؤاقسو هؤاذح هعم ! هلو كل ام» :لاقف ءريعبلا نع لئسو : 009 [هعيدح

 فد

 "'ةدبع وبأ حابر [97/6]

 .نيرخأتملا ضعب هركذ «نييماشلا يف هدادع ءبوسنم ريغ «ةدبع هنبا هنع يوري ت

 . اًئيش هل جرخي ملو

 6 دع د

 "'ىبجحج ينب ىلوم حابر /1]

 انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث .2”[يباطخلا] قوراف انثدح -

 نم] دهشتسا نم ةيمست يف «باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم «”لانث «حيلف نبا دمحم
 . ىبجحج ينب ىلوم حابر : ةماميلا موي راصنألا نم '”[نيملسملا

 نب] دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح -ه١

 موي راصنألا نم لتقو :لاق قاحسإ نب ''”[دمحم] نع دعس نب ميهاربإ انث « '”[بويأ

 ش . مهل ىلوم حابر : ىبجحج ينب نم ةماميلا

 ع ع

ذجلا «” [ ةمالس نب] عابنز نب حور [ ةالال]
 (”يما

 «ةعرز ابأ ىنكي . ةيؤر عابنز هيبألو .ةبحص هل حصيالو «كاردإ هلت يبنلا نم هل ح

 5 ("”[حور نب ةملس هنباو] نمحرلا دبع نب ةديبع دنع هثيدح «نييرصملا يف دعي

 .(ه) نمةدايز :)١(

 .(007 )١/ ةباصإلا 7١7(« /؟) ةباغلا دسأ (؟)

 .(007 )١/ ةباصإلا 7١١(« /:؟) ةباغلا دسأ «(51/ /؟) باعيتسالا ()

 .(ه) يف تسيل (4)
 .«نع» :(ه) يف (5)

 .«يماذخلا» :لصألا يفو .(074 )١/ ةباصإلا «(7337/ /؟) ةباغلا دسأ 8١(« /7) باعيتسالا (5)

 .«هنبا هملسو# :(ه) يفو لصألاب اذك (1)



 نب] ةلمرح انث « "![ةبيتق نب ] نسحلا نب دمحم انث ١ ميهاربإ نب دمحم انثدح

 .ح "”[بهو نبا انث «ىبحي

 انث ,"”[الاق] ديمح نب بوقعي انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو

 نع «هثدح «نمحرلا دبع نب ةديبع نع «ةداوس نب ركب نع ؛ثراحلا نب ورمع انث « بهو نبا
 يف هللا كرابو ,ماذجج لابج ىتسح نامي ناميإلا» : لَو هللا وسر لاق :لاق عابنز نب حور

 .[ب /7 47 ]١1/ نايفس نب ةديبع :''”[هثيدح يف] مصاع يبأ نبا لاقو ."””«ماذج

 0000 ٠

 “حور نب راسي وأ ,راسي نب حور [97]
 ؛يشرقلا دايز نب ملسم انث .ديلولا نب ةيقب انث ء.ردحج نمحرلا دبع نع تثدح 0

 . ”ديبع نب ةلاضفو «كلام نب سنأ :مهنم هلق يبنلا باحصأ نم ةعبرأ تيأر :لاق

 .مهفلخ نم نوخريو مئامعلا نوسبلي ؛بينملاوبأو «حور نب راسي وأ راسي نب حورو
 . "”[هنع ردحج نب نمحرلا دبع] .نيبعكلا ىلإ مهبايثو

 دنع دز

 "بلطملا نب مشاه نب ديزي دبع نب ةناكر[إ 1]

 همأو .'"[رهف نبا بلاغ نب] يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب يصق نب فانم دبع نبا 0
 هلع يبنلا هعراص . ةنانك نب ركب نب ثيل نب دعس ينب نم. عايبلا نب نالجسعلا تنب ةلجعلا

 :لاقيو ."0[سابع نبا هنع ىور] «نامثع نمز ىلإ ”يقبف ««ةنيدملا» نكسو « ''”[ملسأف]

 «ةبيثكلا نم هيَ يبنلا هل مسق .نيعبرأو ىدحإ ةنس :ليقو .ةيواعم مايأ لوأ يف يفوت
 .اقسو نيسمخ «ربيخ» نم صاخ داو وهو

 .(ه) يف سيل )١(
 .(ه) نم ةدايزلا (0)

 .«ماذخ» : لصألا يف (؟)
 . (راسي) لدب (رايس نبا) مهدنعو )١/ 01١(« ةباصإلا «(87 /؟) باعيتسالا ©« /؟) ةباغلا دسأ (5)
 .ديبع باوصلاو «ةديبع : لصألا يف (5)
 .(ه) يف سيل (7)
 )١/ 07١(. ةباصإلا .(775 /؟) دسألا .(87 /7) باعيتسالا (0
 . 4ىقب#» : لصألا يف )0(



 نب ديزي انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث .دلخم نب دمحأ نب دمحم انثدح] 87

 :للاق ؟؛ سابع نبا نع «ةمركع نع « نيصحلا نب دواد نع «قاحسإ نب دمحم أبنأ «نوراه

 اًنزح اهيلع نزحف ءاّنالث سلجم يف هتأرما بلطملا ينب وخأ ديزي دبع نب ةناكر قلط
 .دحاو سلجم يف اًنالث :لاق «؟ةناكر اي اهتقلط مك» : ُهّنفَي هللا لوسر هل لاقف ءاديدش

 . "”[«اهعدف تئش نإو .اهعجراف تعش نإف ةدحاو يه امنإ» : هع يبنلا لاقف

 انث ءنوراه نب ديزي انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح-5

 قلط هنأ ؛هدج نع ءهيبأ نع «ةناكر نب ديزي نب هللا دبع نع .يمشاهلا ديعس نب ريبزلا
 «؟هللا» :لاق .ةدحاو :لاقف «؟ كلذب تدرأ ام» :لاقف هّيَع يبنلل كلذ ركذف «ةتبلأ هتأرما

 . "”[ديعس نب ريبزلا نع] مزاح نب ريرج هاور .«تدرأ ام وه» :لاق ؛هللآ» :لاق

 انثدحو . ح دوادوبأ انث ءبيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -06

 رفعج نب دمحأ انثو . ح يلع نب مصاع انث ,ةماسأ يبأ نب ثراخلا انث ءدالخ نب ركب وبأ

 قوراف انثدحو .ح ليعامسإ نب ىسوم انث ,يقرودلا دمحأ نب هللا دبع انث «نادمح نبا

 .ح برح نب ناميلس انث ٠ "”[يشكلا] ملسم وبأ انث «يباطخلا

 نب دمحم انث «ميرم يبأ نب ديعس نب دمحم نب هللا دبع انث ؛دمحأ»نب ناميلس انثدحو

 نب يلع نب هللا دبع نع « ديعس نب ريبزلا انث «مزاح نب ريرج انث :اولاق ؛ يبايرفلا فسوي
 نب ىسوم لاق .هوحن ركذف « ''ةتبلأ هتأرما قلط هنأ ؛هدج نع «هيبأ نع «ةناكر نب ديزي

 نبا هاورو ءديزي نب هللا دبع نب يلع نع :امهئيدح يف «يلع نب مضاعو «ليعامسإ
 . "[بئاسلا نب] يلع نب هللا دبع نع :لاقف ءريبزلا نع ؛كرابملا

 .(ه) نم طقس )١(

 .(ه) نم ةدايز (؟)

 .(ه) : ىف سيل 0

 , «ةتبال : لصألا يف قف

 .(ه) نم ةدايزلا (0)



 نبا انث « ينامحلا ىيحي انث «نيصحاوبأ انث  "![ورمع نب] دمحم نب رفعج هانثدح - 7

 . ("”[هوحن] ةناكر هدج نع «بئاسلا نب يلع نب هللا دبع نع «ديعس نب ريبزلا نع «كرابملا

 يلع نب هللا دبع نع « يلع نب دمحم همع نع « ىعفاشلا سيردإ نب دمحم هاورو

 ةلهس هتأرما قلط ديزي دبع نب ةناكر نأ ؛ديزي دبع نب ريجع نب عفان نع ؛بئاسلا نبا

 نب ديزي دبع نب بئاسلا نب يلع نب هللا دبع نع ىيحي يبأ نب ميهاربإ هاورو . ةتبلأ ةينزملا

 .هوحن «هدانسإب مشاه

 نب دمحم انث ؛دامح نب دمحم نب نيسحلا انث « "”هيهاربإ نب دمحم انثدح -07

 .كلملا دبع وبأ ينثدح «ميحرلا دبع يبأ نع ؛ةملس نب دمحم (؟”بنأ «ةميرك يبأ نبا بهو

 سانلا كتفأ نم ناكو  ةناكر : هل لاقي لجر ناك :لاق ؛ةمامأ يبأ نع ءمساقلا نع

 هل هللا يبن جرخف ءمضأ هل لاقي '”[داو] يف هل اًمنغ ىعري ناكو ءاكرشم ناكو .مهدشأو

 .دحأ هلع هللا يبن عم سيلو ةناكر هيقلف يداولا كلذ لبق هجوتف موي تاذ ةشئاع تيب نم

 ىلإ وعدتو «ىزعلاو تاللا : انتهلآ متشت يذلا تنأ ؛دمحم اي :لاقف ةناكر هيلإ ماقف

 «كلتقأ ىتح : "[ينعي] مالكلا تملك ام كنيبو ينيب محر الول «ميكحلا زيزعلا كهلإ

 نإ كل له :ارمأ كيلع ضرعأسو مويلا ينم كيجني ميكحلا زيزعلا كهلإ عدا نكلو

 تنأ نإف ؛ ىزعلاو تاللا اوعدأ انأو « يلع كنيعيف ميكحلا زيزعلا كهلإ ””وعدتو كتعراص

 «تئكش نإ .معن» هلع هللا يبن كلذ دنع لاقف ؟اهراتخت هذه يمنغ نم رشع كلف ينتعرص

 ئزعلاو تاللا ةناكر اعدو «ةناكر ىلع هنيعي نأ ميكحلا زيزعلا ههلإ هللا يبن اعدف ؛ادحتاف

 «هردص ىلع سلجو ”[هعرصفآ] هي يبنلا هذخأف ءدمحم ىلع مويلا ينعأ [أ /5/13]

 .(ه) يف سيل )١(
 .(ه) نم ةدايزلا (؟)
 . ؟يلع نب دمحم :(ه) يف“ (9)

 .انثدح :(ه) يف (4)

 .(ه) يف كلذكو يداو» : لصألا يف )0(

 .ه نم طقس 0030

 . ؛وعدتف كعراصأ نأ» :(ه) يف (0
 .«هعرصو# :(ه) يف (8)



 ينلذخو «ميكحلا زيزعلا كهلإ هلعف امنإ ''”[اذه] يب تلعف يذلا تسلف ؛مق :ةناكر لاقف
 كلف ينتعرص تنأ نإف دع : ةناكر هل لاقف . كلبق دحأ يبنج عضو امو «ىزعلاو تاللا

 لوأ العف امك ؛ههلإ امهنم دحاو لك اعدو هلي هللا يبن هذخأف . اهراتخت ىرخأ "”رشع
 يب تلعف يذلا تنأ تسلف مق : ةناكر هل لاقف «هدبك ىلع سلجو هلي 2 يبنلا هعرصف «ةرم
  كلبق دحأ يبنج عضو امو ؛ىزعلاو تاللا ينلذخو «ميكحلا زيزعلا كهلإ هلعف امنإ اذه
 اعدو هيي هللا يبن هذخأف ءاهراتخت ىرخأ "”رشع كلف ينتعرص تنأ نإف : ةناكر هل لاقف
 تسل : ةناكر هل لاقف . ةئلاثلا ُهْفَي يبنلا هعرصف «ةرم لوأ العف امك ؛ ههلإ امهنم دحاو لك
 كنودف .ىزعلاو تاللا ينلذخو . ميكحلا زيزعلا كهلإ هلعف امنإ ؛اذه يب تلعف يذلا تنأ
 ىلإ كوعدأ نكلو ,كلذ ديرأ ام» : هِي يبنلا هل لاقف .اهرتخاف يمنغ نم نم ةاش "”نيثالث

 : ةناكر هل لاقف .«ملست ملسُت نإ كنإ ,رانلا ىلإ ريصت نأ كب سفنأو ؛ةناكر اي مالسإلا
 كتيرأف كبر توعد انأ نئل .ديهش كيلع هللا» : هلع هللا يبن هل لاقف .ةيآ ينيرت نأ الإ ال

 عورف تاذ رمس ةرجش ؟امهنم بيرقو .معن :لاق «؟هيلإ كوعدأ ام ىلإ ينبيجتل ةيآ
 (0تلبقأف نيتنثاب تقشناف «هللا نذإب يلبقأ» :اهل لاقو هلع هللا يبن '”'اهيلإ راشأف «نابضقو
 ل لاقف :ةناكر نيبوهللا يبن يدي نيب تناك ىنح اهعورفو اهنابضقو اهقاس فصن ىلع
 انأ نإ ؛ ””ديهش هللا كيلع» : هلع هللا يبن هل لاقف . عجرتلف اهرمف ءاميظع ينتيرأ :ةناكر
 ءاهرمأف .معن :لاق «؟هيلإ ”كوعدأ ام ىلإ ينبيجتل تعجرف اهترمأ مث يبر توعد
 ملست ملسأ» : هلق يبنلا هل لاقف ءاهقشب تمأتلا اذإ ىتح ءاهعورفو اهنابضقب تعجرف
 «ةئيدملا» ءاسن عماست نأ هركأ ينكلو ءاّميظع تيأر دق نوكأ نأ الإ يب ام : ةناكر هل لاقف

 .(ه) نم ةدايزلا )١(

 .«ةرشعا :(ه) يف (؟)
 .«نوثالث» .:(ه) يف (9)
 .(مه) نم تبثأ امو «اهنم» لصألا يف 0
 .؛امهيلإ) :(ه) يف (6)
 .«تلبقأو» :(ه) ىف (3)
 . «ديهش كيلع هللا» :(ه) يف 200
 .؛وعدأ» : لصألا يف (8)



 مهنايصو ؛ةنيدلا ءاسن تملع دق نكلو كنم يبلق لخد بعرل كتبجأ امإ ىنأ مهتايبصو

 «كنود نكلو اراهن الو اليل طق ةعاس بعر يبلق لخدي ملو طق يبنج عضوي مل هنإ

 .«ملست نأ تيبأ '''اذإ كمدغ يلإ ةجاح يب سيل» : هَ يبنلا هل لاقف . كمنغ رتخاف

 ةشئاع تيب يف هناسمتلي امهنع هللا يضر رمعو ركب وبأ لبقأو ءاّمجار هي هللا يبن قلطناف
 اجرخف «هئطخي داكي ال ةناكر يداو هنأ افرع دقو ءمضأ يداو لبق هجوت دق هنإ امهتربخأف

 فرق

 نافرشتيو فرش لك ىلع نادعاصتي ؛''”[العجف] هلتقيف ةناكر هاقلي نأ اقفشأو هبلط يف

 دقو كدحو يداولا اذه ىلإ جرخت فيك ؛هللا يبن اي :الاقف ًالبقم هلع هللا يبن رظن ذإ هل

 :لاق مث ءامهيلإ كحضف ؟كل اًبيذكت مهدشأو سانلا لتقأ نم هنأو ةناكر ةهج هنأ تفرع

 ملدهنإ 7 :ةدئاملا] 4 ِساّنلا نم كمصعي هللاو » : يل [ىلاعت] هللا لوقي سيلأ»

 «هارأ يذلاو هب لعف يذلاو ةناكر ثيدح امهثدحي أشنأف .«يعم هللاو يلإ لصي «”[ نكي]

 عضو ام قحلاب كثعب يذلاو الف «ةناكر تعرصأ ؛ هللا لوسر اي :الاقف ؛كلذ نم ابجعف

 يسر '"'نإو ؛هيلع ينناعأف يبر هللا توعد ينإ» : هيَ يبنلا لاقف . طق ناسنإ ”هيبنج

 .«ةرشع ةوقبو ةرشع عضبب يبناعأ

 رم هي يبنلا نأ ؛ريبج - نب ديعس نع «رانيد نب ورمع نع «ةملس نب دامح هاور

 ؟ينعراصتأ دمحم اي :لاقف زنعأ هعم حطبألاب وهو « ةناكر نب ديزي :لاق وأ ديزي نب ةناكرب

 هدواعف ؟يندواعتأ :لاقف . هلع يبنلا هعرصف هعراصف «ةاش .:لاق (ينقبست امود» :لاق

 . ينعرصت تنأ امو ''[طق] دحأ يبنج عضو ام :لاقف . "”رارم ثالث

 همنغ هني هللا لوسر هيلع درو ملسأف :لاق الإ هملعأ ال "”[و] : دامح لاق

 نوراه نب ديزي انث ثراحلا انث رهزألا نب دمحم نب دمحم انث دمحم انثدحإ

 )١( (ه) نم ةدايزلاو لصألا ىف سيل (؟) .اذإ» :(ه) يف .
 ) )0(ه) ىف تسيل عه .«فوشت# :(ه) يف .

 ْ هبنجا : (ه) ىفو لصألا ىفاذك (5)
 - .«نإف» :(ه) ىف 0

 .«لاقو» .«تارم» :(ه) يف (0)



 7: شمل ةباحصلا ةفرعم

 نب ديزي :لاقف ؛ةملس نب دامح نع "”[ريثك نب دمحم] هاورو . [أ /157/11 “هب
 هللَع يبنلا نأ ثراحلا نب هللا دبع نع «دايز يبأ نب ب ديزي نع ءرمعم هاورو . كشي ملو . ةناكر

 نسحلا يبأ نع «يبالكلا ةعيبر نب دمحم هاورو .هعرصف ةيلهاجلا يف ةناكر عراص
 هللَع يبنلا عراص هنأ ؛هيبأ نع «ةناكر نبا نع « يلع نبا دمحم رفعج يبأ نع «ينالقسعلا

 . هلْلَع يبنلا هعرصف

 05 2 00 انزت 010

 ”©بوسدم ريغ دمحم وبأ ةناكر[ 18 ]

 . مدقتملا الإ هارأ امو «لوألا نيبو هنيب نيرخأتملا ضعب قرف 0

 هللا دبع نب دمحمو «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -5

 ةكمب الجر (تيقل :لاق ؛يبالكلا ةعيبر نب دمحم انث ,«بيرك وبأ انث :الاق ؛ يمرضحلا

 نبا نع « يلع نب دمحم رفعج يبأ نع ينثدحف «نسحلا وبأ :هل لاقي «نالقسع» لهأ نم

 نيكرشملا نيبو انديب ام قرف» : لوقي لي يبنلا تعمس : لاق ؛ "*[ةناكر هيبأ نع] «ةناكر

 .(سنالقلا ىلع مئامعلا

 ماو داع 9
 ني ردت دن

 © ىليقعلا ةعيبر نب داقر [1]

 ال

 .(ه) يف سيل )١(
 .(مه) نم ةدايزلا (5)

 .(01 )١/ ةباصإلا ,(573 /5) ةباغلا دسأ .(7)
 .«تيأر) :(ه) يف قفز

 ٠ .(ه) ىف سيل (6)

 .(070 /1) ةباصإلا «(7370 /؟) ةباغلا دسأ (3)



 ةباحصلا ةفرعم ل 3

 ريثك نب دمحأ انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انئدح 4

 داقر مهنم هِي هللا لوسر باحصأ نم ةّدع تكردأ :لاق ؛قدشألا نب ىلعي انث «ىلجبلا

 .ناتاشف تداز نإف «ةاش ةئاملا نم ؛ منغلا نم هي هللا لوسر انم ذخأ :لاق ؛ ةعيبر نبا

 ةدع تكردأ :لاق ؛ ىلعي نع «ناورم نب ةورع نع « ىنالقسعلا ىسيع هاورو #

 نمو «نيتعذج لبإلا ةئاملا نم : هتيَف يبنلا انم ذخأ :لاق ؛ "7”[ةعيبر نب] داقر : مهنم

 . ضاخم ةنبا نيثالثلا نمو «نوبل يتنبا نيتسلا نمو «نيتقح نينامثلا

 انث :الاق ؛قاحسإ نب هللا دبع نب ميهاربإو «نايح نب دمحم وبأ انثدح

 نب هللا دبع نع «قدشألا نب ىلعي انث «مساقلا نب مشاه انث ءنسحلا نب دمحم نب ميهاربإ

 ىمست ةرجش ةئجلا يف» :لاق هَلِلَع ىبنلا نأ ؛ةعيبر نب داقرلاو « يرج نب بيلكو دارج

 . ""([ حيحش ةنجلا] جلي نلو ءاخسلا جرخي اهنم ءاخسلا

 د دع د

 (؟يدئعتسلا ةريمَع وبأ كلام نب '”ديشُر [987]

 . قلط تلب ةصفح دنع هثيدح «نييفوككلا ىف هدادع

  5١ح ىيحي نب دالخ انث « ىسوم نب رشب انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدلح .

 وبأ انثدحو .ح ميعنوبأ انث . ةعرز وبأ انث « "”[ دمحأ نب ]ناميلس انثدحو

 ؛ىمرضحلا انث : 9[لاق] ؛دمحم نب دمحم انثدحو . ح نامثع نب دمحم انث «دمحأ نبا

 .(ه) ىف سيل )١(
 .ه نم ةدايز قفز

 عماجو . 017 /0) «يناربطلا مجعم» باتك يف اذكو «(ه) نم تبثأ امو .«نيدشر» : لصألا يف ()

 ْ .(؟7/5 /5) ديناسملا

 .(015 )١1/ ةباصإلا «(75؟7 /؟) دسألا ((7/7 /؟) باعيتسالا (5)

 . (ه) نم ةدايزلاو لصألا نم طقس (6)
 .(ه) يف سيل ()



 انث « 2[ يشكلا ] ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدحو .ح سنوي نب دمحأ انث : )لاق
 لاقي يحلا نم ةأرما ينتثدح 2 '[لاق] لصاو نب فرعم انث :"'اولاق ؛ناورم نب مكحلا
 هَ هللا لوسر دنع انك : لاق ؛كلام نب '””ديشر ةريمع وبأ انث : تلاق  قلط تنب ةصفح :اهل
 ' :لجرلا لاقف «؟ةقدص مأ ةيدهأ ؟اذه امد :هل لاقف ءرمت هيلع قبطب لجر هاتأف اسولج
 اهلعجف ًةرمت يبصلا ذخأف «رفعتي هيدي نيب نسحو :لاق .«موقلا ىلإ اهمدقف» :لاق «ةقدص
 فذق مث ةرمتلا عزتناف يبصلا يف يف هعبصأ لخدأف فَ هللا لوسر هل نطفف :لاق . هيف يف
 .«ةقدصلا لكأن ال دمحم لآ انإ» :لاق مث ءاهب

 نباو ءدمحم نب طابسأ هاورو . سنوي نب دمحأ نع «ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور *

 نع «نيرخآ يف «قوزرم نب ورمعو «ءاجر نب هللا دبعو «نامعنلا نب دمصلا دبعو «ريمث

 .هوحن « لصاو نب فرعم

 د

 /يسرافلا : ليقو .يرجهلا ديشُر [8*]

 . نيرخأتملا ضعب هركذ «ةبحص هل تبثيال «ةيواعم ينب ىلوم 0

 ميهاربإ نب ليعامسإ نع « "”يدقعلا رماع وبأ انث :لاق « "11... .]انثدح -
 ديشر نع ؛تباث نب نمحرلا دبع يبأ نب نمحرلا دبع ينثدح «يلهشألا ةبيبح يبأ نبا
 مالغلا انأو اهذخن :لاقف «هلتقف «دحأ" موي ًالجر برض هنأ ؛ةيواعم ينب ىلوم يرجهلا
 تنأو ؛يراصنألا : لوقت نأ كعنم ام» : هلي هللا لوسر لاقف [ب /757 ]١/ . يسرافلا

 .«مهنم موقلا ىلوم نإ !؟مهنم

 دع دع

 نامثع نب دمحمو «هدنع دانسإلا لوح هنأل نيصح وبأ كلذب ينع ثيح .«اولاق» :(ه) يف )١(
 دقف «لصألا يف امأو ؛«اولاق» : مهعمج اذل سنوي نب دمحأ نع نوري ةثالثلا ءالؤهف يمرضحلاو
 . نارخآلا يقبو نيصح يبأ ةياور يف سنوي نب دمحأ ركذ

 .«الاق» :(ه) يف ( .(ه) يف سيل (؟)
 .(ه) ىف كلذكو . «كلام نب نيدشر» : لصألا يف (0) .(ه) نم ةدايزلا (8)
 ١ .(015 /1) ةباصإلا «(577 /؟) دسألا ,(906 /7) باعيتسالا (5)
 . «يدقعلا رماع يبأ دنع هثيدح» :(ه) يفو «لصألاب ضايبلا (0



 '"'”يملسلا هبر دبع نبا :ليقو .صفح نب دشار [984]

 هلع يبنلا هامسف ملاظ همسا ناك .ةليثأ وبأ « "”[ةباحصلا يف جاجحلا نب ملسم هركذ]

 .٠ ""عاوس : ىعدي يذلا منصلا رساك وهو طاهرب اضرأ هعطقأو ادشار

 نب دمحم يلاخ ينثدح «يمازحلا رذنملا نب ميهاربإ انث « 7(. . .) انثدح] 817

 ىعدي « يمأ لبق نم يدج ناكو : نمحرلا دبع نب رمع نب صفح نب دشار نع «ميهاربإ
 . ””[«دشار تنأ» : هلع يبنلا لاقف «ملاظ : ةيلهاجلا يف

 نب رضنلا انث « "”يدنسلا نب ميهاربإ انث « ”رفعج نب دمحم نب رمع هانثدح -4

 .يرفظلا ءاطع نب ميكح نع «ناميلس نب ىيحي ينثدح « يموزخملا نسحلا نب دمحم انث ؛ةملس
 ناك :لاق ؛هبر دبع نب دشار نع ؛هدج نع «هيبأ نع «هبر دبع نب دشار دلو نم «ميلس ينب نم
 ناك :لاقو ''”[هايإ هرسكو همالسإو] « ””هلوطب ثيدحلا .ةالعملاب ,عاوس :هل لاقي يذلا منصلا

 . ادشار ُهْلَي ىبنلا ىنامسف ام لاظ ىمسا

 "”نييماشلا ىف هدادع

 . هتبحص يف فلتخم ؛ ةباحصلا يف هللا همحر لبنح نب ذمحأ "'”[مامإلا] هركذ ن

 )١( /؟) ةباغلا دسأ /١41(« ةباصإلا )١/ 590(.
 .(ه) نم طقس (؟)
 .«عيوسا :(ه) يف ()
 . لصألاب ضايب (5)
 .(ه) يف طقس[ 1]نيبام (0)
 .«صفحا :(ه) ىف (1)
 . «يلع نب ميهاربإ» :(ه) يف 00
 . «ةصقلا ركذف» :(ه) يف (4)
 .(ه) نم ةدايزلا (9)

 /5) ديناسملا عماج يف ريثك نباو «(1417/ /؟) «ةباغلا دسأ» يف ريثألا نبا هلقن اذكهو : تلق
 . «ةفرعملا» يف ميعن يبأ نع ©(

 )٠١(أسد /؟)ةباغلا /١81(« ةباصإلا )١/ 594(.



 رك 1١ | ةباحصلا ةفرعم
0 

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انئدح .-.05

 ثعشألا يبأ نع ءراسي نب ملسم نع «ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس انث « ركب نب دمحم

 يف هدوعي تماصلا نب ةدابع ىلع لخد هي هللا لوسر نأ ؛ شيبح نب دشار نع «يناعنصلا

 :ةدابع لاقف «موقلا مرأف (؟ ديهشلا نم نوملعتأ» : هَ هللا لوسر لاقف .هضرم

 نإ» : هلَع هللا لوسر لاقف . بستحملا رباصلا ؛هللا لوسر اي :لاقف «هودنسأف . ينودناس

 ,ةداهش قرغلاو :ةداهش نوعاطلاو .ةداهش هللا ليبس يف لعقلا : ! ليلقل اذِإ يتمأ ءادهش
 .ماوعلا وبأ اهيف دازو :لاق .«ةئجلا ىلإ هررسب اهدلو اهرجي ءاسفنلاو ؛ةداهش نطبلاو

 .(لسلاو قرحلاو» : سدقملا تيب نداس

 . 2[تماصلا نب] ةدابع نع «دشار نع :لاقف .ةداتق نع : نابيش ''”لاقو *#

- 6 2 

 "'ينهجلا نادشر[إا 17]

 .«نادشر تنأ» :لاقف .نابيغ :لاقف ءهمسا نع هَ يبنلا هلأس ص

 : نيرخأتملا ضعب هركذ *#

 ملسم نب ورمع نب بهو نع :هيبأ نع , *”سيوأ يبأ انث «"7[. . .] انثدح-7
 ع

 .نادشر : هلع ىبنلا هامسف

 .نابيغ : ةيلهاجلا يف ىعدي ناك هنأ ؛هدج نع «هربخأ هابأ ن

 ف عن

 .«هاورق :(ه) يف )١(

 .(ه) ىف سيل (0)

 .(016 /1) ةباصإلا «(5377 /؟) ةباغلا دسأ (*)
 . لصألا يف ضايبلا (5)
 ضعبن هركذ" :اذكه هلبق يذلاب الوصوم مالكلا دروأ (ه) يفو « «سيردإ نبا» : لصألا يف (5)



 '"'”يملسلا سنأ نب نيزر [ ة541/]

 . ةيدابلا نكس « فرطم دنع هثيدح «نييرصبلا ىف هدادع حن

 نب دهف ةعييبر وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١

 رهظ امل :لاق ؛ سنأ نب نيزر يدج نع «يبأ ينثدح «يملسلا فرطم نب لئان انث .فوع

 هلع يبنلا تيتأف :لاق .انلوح نم "”[اهيلع] انبلغي نأ انفحخ ةنيثّدلاب رعب انلو مالسإلا
 مهرئب مهل نإف :دعب امأ ؛هّللا لوسر دمحم نم» :اًباتك يل بتكف :لاق .هل كلذ تركذف

 يفو :لاق . هب انل اوضق الإ ةنيدملا ةاضق نم دحأ ىلإ هيف انيضاق امف :لاق «اًقداص ناك نإ
 . هلع يبنلا باتك ناك اذك هنأ معزو « "'نوك ناك : هَ يبنلا باتك

 ينزملا ةرق نب ةيواعم دج ,ينزملا باير 7]
 « جاجسحلا نب ميهاربإ انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب دمحأ نب دمحم انثئدح

 نبا "”لضفلا تعمس : ””[لاق] ؛تارفلا يبأ نب تارفلا انث :الاق ؟ينارهزلا عيبرلا وبأو

 هدجوف هلي يبنلا ىتأ نيح يبأ عم تنك :لاق ؛هيبأ نع «ةرق نب ةيواعم نع ثدحي .ةحلط

 .[ /” 4/8 ]١/ متاخلا ىلع هدي عضوف «هبيج يف هدي لخدأف «'””رارزألا لولحم

 «ريمع : ةنيفس مساو ,ةئيفس وهو يمورلا نامور. 3

 ؛ نيرخأتملا ضعب هركذ ''””[اميف] ''”[هْلَع يبنلا هالوو خلب يبس نم ةملس مأ ىلوم] ع

 )١( ةباصإلا «(؟١57 /؟) ةباغلا دسأ: )١/ 0106(.
 .«انيلع» :ه ىف (؟)

 «نوك ناك» :(4 /5) «دئاوزلا عمجم» يفو «اذك» :يناربطلا مجعم يفو (!) ةيطخلا خسنلاب اذكه ()
 ش . 0711/4) ىلعي يبأ ةياور يف كلذب حص دقو «نوك» :ناك ءاجه نأ دوصقملاو

 .«بابر» اهيفو )١/ 05١(. ةباصإلا «(54* /؟) ةباغلا دسأ (5)

 .(ه) نم ةدايزلاو لصألا نم طقس [ .1 نيب ام (4)

 .«ليضف» :(ه) يف (5)

 .باوصلا وهو (ه) نم تبثأ امو . «رازإلا» : لصألا يف تفحصت (0
 .(077 )١/ ةباصإلا «(778 /؟) دسألا «(80 /؟) باعيتسالا (4)

 . ينآلا ثيدحلا لبقو هب فيرعتلا رخآ ىلإ «ريمع : ةنيفس مساو» : ظفل ريخأت عم .(ه) يف طقس (9)
 .(ه) نم ةدايز )٠١(



 مل مورلاو خلبو «مورلا ىلإ بسني ال «خلب» نم يبس نمو «خلب» يبس نم : ()[لاقو]

 . !؟ "7[هنم] ىبسي فيكف هلل يبنلا "”[دهع] يف احتفي

 دمحم نب دمحأ انث ءيرهوجلا رمع نب هللا دبع انث :لاق ؛دمحم هانثدح]1 8

 ىلوم ةنيفس نب ريثك نب قاحسإ نب بوقعي نب نمحرلا دبع نب بوقعي انث ءجاجحلا نبا
 : ةئيفس مسا ناك :لاق ؛هدج يبأ نع ؛هدج نع هيبأ نع «يبأ ينثدح هلي هللا لوسر

 نع «هيبأ نع .بوقعي ثدحو .ةنيفس :- لجو زع هبر نع «ليربج هامسو «نامور
 . 1[ (نمتؤم راشتسملا» :لاق ُهْنَع يبنلا نأ ؛هدج يبأ نع «هدج

 تن منت ا

 «0ناذول نب ديز نب ةبلعث نب تباث نب ميقر6ا ]2

 ٠ . فئاطلاب دهشتسا . يسوألا ةيواعم نبا ل

 «يبأ ينثدح « *”[دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح

 موي دهشتسا نم ةيمست يف « '"”[ريبزلا نب] ةورع نع .دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث
 «تباث نب ميقر : ةيواعم ينب نم مث .فوع نب ورمع ينب نم مث «راصنألا نم .«فئاطلا»

 . ميقر نب تباث : وأ

 دمحم انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث .يباطخلا قوراف انثدح 0١

 نيملسملا نم لتق نم ةيمست يف «باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم '"' انئث «حيلف نبا

 )١( هنأ معزولا :(ه) يفو لصألاب اذك .

 .«نمزا :(ه) يفو لصألاب اذك (؟)
 ًالدب «امهنم» :(ه) يفو «ثيدحلا ركذي ملو . «نيسلا باب : يف هثيدح ركذنممو# : (ه) يف لاق (9)

 . (هنم) : نم

 .(ه) نم طقس[ 1نيبام (5)

 )١/ 07١(. ةباصإلا ,(778 /؟) ةباغلا دسأ «.(87 /؟) باعيتسالا (5)
 . (ه) نم ةدايزلا 4فز

 . ؟نعاا :(ه) يف )0



 را

 .تباث نب ميقر : ةيواعم ينب نم مث «فوع نب ورمع ينب نم « '"”[راصنألا نم] فئاطلاب

 . ةبلعث نبا

 نب] دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث ءنسحلا نب بيبح انثدح -1

 نم «راصنألا نم دهشتساو :لاق ؛قاحسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ انث « "”[بويأ

 . ةيواعم نب ناذول نب ديز نب ةبلعث نب تباث نب ميقر : "7”[فئاطلاب] سوألا

 رفعج وبأ انث «ينارحلا بيعش وبأ انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 17

 نم فئاطلاب دهشتساو :لاق] ؛قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «يليفنلا

 . "”[ةيواعم نب ناذول نب ةبلعث نب تباث نب ميقر :سوألا نم «راصنألا نم « نيملسملا

 20[ اًهيقف ناكو ] رجه لهأ نم «يدبعلا ميسر[441]

 يمع انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -

 دبع نب] ىيحي انث ,نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدحو .ح ركب وبأ

 «يميتلا ثراحلا نبا ىيحي نع «ناميلس نب ميحرلا دبع انثدح :الاق ينامحلا ””[ديمحلا

 ناكو ءرجه لهأ نم ًالجر ناكو. هيبأ نع « ””ميسر نبا نع « يميتلا ناسغ نب ىيحي نع

 هذه يف ذيبنلا نع مهاهنف «هيلإ اهلمحي ةقدصب دفو يف هلي هللا لوسر ىلإ قلطنا هنأ  اهيقف

 ماعلا هيلإ اوعجرف ءاومخوتساف ةراح «ةماهتا ضرأ يهو  مهضرأ ىلإ اوعجرف «فورظلا

 قشف ءاهانكرتف ةيعوألا هذه نع انتيهن كنإ ؛ هللا لوسر اي :اولاقف «مهتاقدص يف يناثلا

 .«مثإ ىلع هءاقس أكوأ ءاش نم متئش اميف اوبرشاف اوبهذا» :لاقف .انيلع كلذ

 .(ه) نم تبثأ امو لصألا نم طقس[ 1نيبام )١(

 .(ه) نم طقس (؟)
 . «(هلثم» : هلوقب ىفتكاو (ه) ىف تسيل (*”)

 :.(016 )١/ ةباصإلا 77١(« /؟) ةباغلا دسأ «(86 /؟) باعيتسالا (4)

 ا .«ميسرلا» :(ه) يفو ءلصألاب اذك (65)
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 ريبزلا نب دلاخ ني ءاطع انث :الاق ؛دامح نب دمحم نب نيسحلا انث ١ ىلع نب دمحم انثو

 هيبأ نع « "”[دلاخ] يبأ ينثدح « "”[-ةرصبلاب_يربنعلا حيدر نب هللا دبع نبا]

 نأ ؛؟بيؤذ هيبأ نع 4 ("”[حيدر] هيبأ نع 34 ""[حيدر نب] هللا دبع هيبأ نع .0[ريبزلا]

 يرظعنا» : ؟9لاقف .دضق ليعامسإ دلو نم رحم ديرأ ىنإ ؛هللا لوسر اي :تلاق ةشئاع

 يذخحو : هلع يبنلا لاقف . ربنعلا ") ينب ءيف ءاجف . ( "'[اًدغ] ربنعلا ينب ءيف ءيجي ىتح

 ءابيِبز يلاخو «يخّز يمع نباو «ةرمس يمعو ءاحيدر يدج : تذحخأف (ةعبرأ مهنم

 ةشئاع ايد :لاق مث .مهيلع كرابو ءمهسوءر اهب حسمف هدي ُهّللَط يبنلا عفر مث

 .[ب /؟18 ]١/ (ادصق ليعامسإ ونب ءالؤه

 ني ع

 ”ةبيقر نب ةبيقع : وأ ,ةبيقع نب ةبيقر [99]

 .لوهجم وهو «كشلا ىلع يور اذكه

 «لضفلا نب دمصلا دبع انث . "”[ثراحلا نب دمحم نب هللا دبع نع هانثدح] 7

 نب هللا دبع نع ؛«  نسحلا نب نوراه : وأ نوراه نب نسحلا نع « ميهاربإ نب يكم انث

 يف ُهْنَِع يبنلا ىلإ -  ةبيقع نب ةبيقر : :وأ- ةبيقر نب ةبيقع ءاج :لاق ؛ ةبيبح نب ديزي نع «رمع

 قحقمت نأ ديرت» :لاق .ًرفس ديرأ :لاق .«؟ديرت نيأ» :لاقف « هعدوي بجر نم موي رخآ

 .(014 )١/ ةباصإلا 55١(« /؟) ةباغلا دسأ )١(

 .(ه) يف سيل[ ]نيبام (0)

 .(ه) نم هانتبثأ امو . لصألا نم تطقس («')
 .«لاق» :(ه) يفو «لصألاب اذك 2

 )١/ 07١(. ةباصإلا «(596 /4) ديناسملا عماج ,©0 /؟)دسألا (6)

 . خلإ . . . لضفلا نب دمصلا دبع نع تثدح# :(ه) يف 03(



 ىتح مقأف» : لاق .هللا لوسر اي ديرأ كاذ ام :لاق . «كتكرب "[وحمتو] رسختو كحبر

 لجو زع- هلل نإف ؛ تاجدلاب كيلعو . سيمخلا موي وأ نينثالا موي جرختو «لالهلا لهي

 .(ةرايسلاب نيلكوم ةكئالم

ِ 
 25 5 هنن 001 اند .-

 ةهدماوع

 "”يردب «يراصنألا (”دلاخ نب ةبلعث نب ةليَحْر[944]

 دمحم] انث «رذنملا نبا ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث ؛ يباطخلا قوراف انئدح

 نم ««اردب» دهش نم ةيمست يف «باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم '*”نع .حيلف '**[ نبا

 . "”دلاخ نب ةبلعث نب ةليخر : ةضايب ينب نم مث « جرزخملا نم «راصنألا

 '”[بويأ نب] دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثئدح -

 نم ءراصنألا نم ««!ردب» دهش نم ةيمست يف «قاحسإ نب '"”[دمحم] نع «دعس نب ميهاربإ انث

 . ةضايب نب رماع نب ةبلعت نب دلاخ نب ةبلعت نب ةليخر : ةضايب ينب نم «جرزخلا
: 
 2م 00 2 2

 ها فعجلا “لي رلا[94]

 . نفدي لَ هللا لوسرو امدقف هي يبنلا ىلإ ”ةلفغ نب ديوسو وه رجاه ح

 مع نب ملسم نب ثراحلا نع «يليفنلا دمحم نب هللا دبع انث ( . . .)انثدح] -48

 .(ه) نم تبثأ امو ««قحمتو» : لصألا يف )١(

 . ةمجرتلا يف ريخألا ثيدحلا رظناو «جيرختلا رداصم نم بيوصتلاو ةدلخ ىلإ خسنلا يف (؟)

 «ةليحر باعيتسالا ىف درو دقو )١/ 20١5( ةباصإلا 5١4(«: /؟)دسألا «.(85 /؟) باعيتسالا ()

 ْ . ةليجرو «ةليحرو «ةليبخر اركذ ةباصإلاو دسألا يفو
 . (ه) نم تبثأو لضألا نم طقس [ ]نيبام (5)

 . «هانثدحا :(ه) ىفو .« لصألاب اذك (5)
 .(ه) نم طقس[ 1نيبام ()
 .«ليحر» :(ه) يفو « لصألاب اذك (0)

 .(0758 )1١/ ةباصإلا 5١9(. /؟)دسألا (860 /؟) باعيتسالا (8)

 .دسألاو (ه) نم تبثأ امو (ةقلغ) : لصألا يف (9)
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 هيلع ىَّرُس نيح هي يبنلا ىلع ةلفغ نب ديوسو ليحُرلا مدق :لاق ؛ةيواعم نب ريهز
 . "”[بارتلا

 نب نسحلا انث «يرهوجلا انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح -

 ليحرلا مدق :لاق يفعجلا ليحّرلا نب ملسم نب ثراحلا انث «يليفنلا رفعج وبأ انث ءيلع

 نم مهيديأ اوضفن نيح : "لاق ]وأ هَ هللا لوسر نفدم نم اوغرف نيح ديوسو

 ا . بارتلا

 نزف 2 2 00 7 0

 ””يونغلا ءاجر[45]

 ةأرما ءاجر نإ : ليقو . دعَلا تنب ةنكاس دنع هثيدح . لمجلا موي بيصأ «ةبحص هل

 (؟)[ءالمإ] رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح ١

 انث «يونغلا ءاربلا نب ورمع نب ديزي ''”[نايفس وبأ] انث « '”[يورهلا] ناميلس نب دمحأ

 يونغلا ءاجر تعمس :تلاق ؛دعجلا تنب ةنكاس ىنتثدح :لاق ؛ ىناسغلا ثراحلا نب دمحأ

 نب دمحيم 47[ سابعلا وبأ] انث «٠

 لبق هسفن هب هللا دمح امب اوفشتسا هِيَ يبنلا لاق : لاق - «لمجلا» موي هدي تبيصأ ناكو -

 :لاق ؟هللا لوسر اي-يمأو يبأب كاذ امو :انلق .«هسفن هب هللا حدم امبو ءهُقَلَح هدمحي نأ

 هفشي مل نم هنإف ؛[١ :صالخإلا] 4« دحأ هللا وه لقط و ١[, : ةحتافلا] 4 هّلل دَمَحْلا »

 .«هللا ”هافش الف نآرقلا

 )١( لصألاب ضايب طقنلا ناكمو (ه) نم طقس [ 1 نيب ام .

 .ه نم طقس[ 1نيبام (؟)
 .(01/1) ةباصإلا ((7519 /7)دسألا 209/8 /؟) باعيتسالا .(*)

 .(ه) ىف سيلآ 1نيبام (5)
 .(ه) نم تبثأ امو «هفاش» : لصألا يف (6)



 "”ةبعُر :ليقو "”يميحسلا مث ,ينهجلا ةيعُر [_ 3

 . ًالسرم يبعشلا دنع هئيدح , هلع يبنلا هيلإ بتك ص

 انث «ىبأ ىنثدح «لبتح نب دمحأ نب هللا دبع انث ,كلام نب ركب وبأ انثدح -1

 نع «يبعشلا نع «قاحسإ وبأ انث «ءليئارسإ انث « ركب نب دمحم
 '”يميحسلا ةيعر

 ثعبف «هولد هب عقرف ُهّللَي هللا لوسر باتك ””ذخأف ءرمحأ ميدأ يف هيلإ بتك هيي يبنلا نأ

 تلفأو .هوذخأ الإ ًالام الو ًالهأ الو ةحراس الو ةحئار هل اوعَّدي ملف ةيرس هلي هللا لوسر

 «لاله ينب يف ةجوزتم يهو «هتنبا ىلإ يهتني ةني ىتح ةرشق هيلع سيل هل سرف ىلع اًنايرع |

 نم اهيلع لخد ىتح رادف : لاق ؟اهتيب اهتيب ءانفب موقلا سلجم ناكو ءاهلهأ ملسأو تملسأ دقو

 ام :كيبأب لزن ''”رشلا لك :لاق ؟كلام :تلاق ؛اًيوث هيلع تقلأ هتأر املف «تيبلا ءارو

 :لاق .مالسإلا ىلإ تيعد :تلاق . ذخأ الإ-لام الو لهأ الو ةحراس الو ةحئار هل كرت

 ام : هب لزن دق رشلا لك :لاقف ؟كلام :لاقف ؛هاتأف :لاق . لبإلا ىف :تلاق ؟كلعب نيأ

 ادمحم ديرأ انأو ءذخأ دق الإ لام الو لهأ الو ةحراس الو [أ /؟59 /١]ةحئار هل تكرت

 اهيف يل ةجاح ال :لاق . اهلحرب يتلحار دُحَف : لاق .يلامو يلهأ مسقي نأ لبق هردابأ

 تجرخخ ههجو هب ىطغ اذإ بوث هيلعو :لاق .ءام نم ةوادأ ءدوزو ىعارلا دوعق ذخأف :لاق

 ««ةنيدملا» ىلإ '”ىهتنا ىتح «فرع نأ هركيوهو ههجو ”جرخ هتسا هب ىطغ اذإو ءهتسا

 هلي هللا لوسر ىلص املف «يل..هب ثيح ؛ هئاذحب ناكو هَ هللا لوسر ىتأ مث «هتلحار َلَقَعَف

 برضي نأ دارأ املف ءاهط سيف :لاق . كعيابألف كدي طسبا ؛ هللا لوسر اي :لاق ؛رجفلا

 تناك املف . هلعفيو اًنالث كلذ هيلي ىبنلا لعفف :لاق هيلع هللا لوسر هيلإ اهضبق اهيلع

 «فيحصت وهو ءاخلاب (يميخسلا) ىلإ لصألا يف تفحص دقو «ةقباسلا رداصملاو .(ه) يفاذكه )١(

 .(97 /17) باسنألا يف يناعمسلا ركذ امك ميحس ىلإ ةبسن « تبثأ ام باوصلاو

 ,(519/8 /1) ديناسملا عماج .(25* /؟)دسألا :(85 /5) باعيتسالا )١/ 5١6(« عناق نبا (؟)

 )1١/,0١5(. ةباصإلا

 .«لخخأو» :(ه) يفو .لصألاب اذك (9)

 .(ه) نم هانتبثأ امو .«رش» لصألا يف (5)
 . (ه) نم هانتبثأ امو «تجرخ» : لصألا يف (5)

 . (ه) نم تبثأ امو «ىهنأ ىتح برقي نأ هرئي وهو» : لصألا يف (7)



 ل
 مث هدضع ُهَنِيَي هللا لوسر لوانتف :لاق . يميحسلا ةيعر انأ :لاق «؟ تنأ نم» :لاق «ةثلاثلا

 يباتك ذخأف هيلإ تبتك يذلا '''يميحسلا ةيعر اذه ؛نيملسملا رشعم اي» :لاق مث «هعفر

 كلام امأ» :لاق .يلامو يلهأ ؛ هللا لوسر اي :تلق .هيلإ عرضتي ذخأف «هولد هب عقرف

 مئاق وهو ةلحارلا فرع دق هنبا اذإف جرخف «مهنم هيلع تردق نمف كلهأ امأو .مسق دقف

 :هلسف هعم جرخا ؛لالب اي» :لاقف . ينبا اذه :لاقف هي هللا لوسر ىلإ عجرف ءاهدنع

 . معن :لاق ؟اذه كوبأ :لاقف «هيلإ جرخف .«هيلإ "'هعفداف-_ معن :لاق نإف_ ؟اذه كوبأ

 . هبحاص ىلإ ربعتسا امهنم ادحأ تيأر ام ؛ هللا لوسر اي : لاقف «هللا لوسر ىلإ عجرف

 .(«بارعألا ءافج "7كلذ» :لاق

 هاورو . ليئارسإ نع ؛ءاجر نباو «مشاه ينب ىلوم ديعس وبأو «يراصنألا :هاور *

 ةيعر ءاج :لاق ؛ينابيشلا ورمع يبأ نع «قاحسإ يبأ نع «يروشلا نع «يرازفلا
 نع «ةأطرأ نب جاجحلا نع «ةملس نب دامح هاورو .هوحن ركذف ُهيَم يبنلا ىلإ يميحسلا
 . ةيعر نع «قاحسإ يبأ

 . يسنعلا حيصن دنع هثيدح 0

 وبأ انث «يزارلا ىيحي وبأ انث , ”[دمحأ نب دمحم] دمحأ وبأ يضاقلا انثدح 77

 نب يلع نب نسحلا انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو .ح ناقربزلا نب نسحلا جرزخلا

 انث :اولاق ؛يدع نب فسوي انث «نيدشر نب دمحأ انث .دمحأ نب ناميلس انثدحو

 . (ه) نم هانتبثأ امو «يميخسلا : لصألا يف )١(
 . (ه) نم هانتبثأ امو «هعفاف» : لصألا يف (؟)

 .«كاذ» :(هم) ىف (9)

 .(071 /1) ةباصإلا « (989/ /؟) ةباغلا دسأ «(40 /؟) باعيتسالا (5)
 .(ه) نم طقس[ ]نيبام (5)



 : «يعالكلا مينغ نب ديعس نب ةسبنعو «يناعنصلا مادقملا نب معطم نع « شايع نب ليعامسإ

 نم عضاوت نمل ىبوط» : هيي هللا لوسر لاق :لاق ؛يرصملا بكر نع «يسنعلا حيصن نع

 محرو ,ةيصعم ريغ نم هعمج الام قفنأو قنكسم ريغ نم هسفن يف لذو .ةصقنم ريغ

 تحلصو (''هبساك باط نمل ىبوطو ,ةمكحلاو هقفلا لهأ طلاخو ؛ةنكسملاو لذلا لهأ

 كسمأو .هلام نم لضفلا قفنأو :هملعب لمع نمل ىبوط ؛هرش سانلا نع لزعو .هتريرس

 .«هلوق نم لضفلا

 . بكر نع حيصن نع «معطملا نع « ليعامسإ نع «رامع نب ماشه هاور #

 . هب .ماشه انث «دمحأ نب نادبع انث « دمحأ نب ناميلس هانثدح

9 2 . 

 "”” "ديزي وبأ ءاجر[4949]

 نب دمحأ نب دمحم انث «,دمحأ نب قاحسإ انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح -.8

 .«ديسأ نب قاحسإ نع «بويأ نب ىيحي انث «ةلاضف نب ذاعم انث « 7[ يناجزوجلا] حارجلا

 ريثك نم ريخ هقفلا ليلق» : هلع يبنلا لاق :لاق ؛ءاجر نع «ءاجر نب ديزي نبا نع

 .(ةدابعلا

 .نييزارلا دئاوف يف هانثدح ح

0 
2 00 9 8 2 

 )١( (ه) نم هانتبثأ امو «هسبك» : لصألا يف .

 .«ديز وبأ» :(ه) يفامو « لصألا يفاذك (؟)

 )9( ةباصإلا «(؟9١5 /”) ةباغلا دسأ )1١/ 017(.

 ) )4.(ه) نم ةدايزلا



 (يازلا بابو

 ريبزلا :همسا نم

 "”.ليوخ نب ماّوعلا نب ريبزلا 008 ]

 . ةرشعلا ىف هئيدحو «هركذ مدقت "”[دقو] 3 ("'[ هللا دبع وبأ دسأ نبآ ن

 وبأ انث « '"”[تارفلا نب دمحأ] :دوعسم وبأ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 0

 :لاق ؛هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نب رماع نع «دادش نب عماج نع «ةبعش انث «دواد

 ينإ امأ :لاق ؟كريغ ثدحي امك هلي هللا لوسر نع ْثدَحُّت ال كلام ؛هبأ اي : ريبزلل تلق

 ًأوبتيلف اًدمعتم يلع بذك نم» :لوقي هِي يبنلا تعمس ينكلو «تملسأ ذنم هقرافأ مل

 . (رانلا نم هدعقم

 نب دمحم انث «يقرلا بيبح نب يلع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -.5

 ةملس نب دمحم يلإ بتك :لاق ؛ '*”نيعأ نب دمحم نب نسحلا انث «ينارحلا يبلكلا ىيحي

 نب ريبزلا نع «ريبزلا ىلوم بابخ نع ءهثدح بيهص نب زيزعلا دبع نأ ركذي «يبيصنلا

 :لاقف «ةيلهاجلا ثيداحأ يف انذخأ كدنع نم انمق اذإ ؛ هللا لوسر اي :انلق :لاق «ماوعلا

 :مكماقم دنع اولوقف مكسفنأ ىلع اهيف نوفاخت يتلا سلاجملا كلت متسلج اذإ»

 رفكي- كيلإ بوتأو كرفغتسأ ,تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ ,كدمحبو مهللا كناحبس

 .[ب /١؟ 594/11 "'[يبلكلا هب درفت ] «اهيف متبصأ ام مكنع
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 )١( ةباصإلا «(؟ 54 /؟) ةباغلا دسأ «(884/؟) باعيتسالا )١/ 056(.

 . (ه) ىف تسيل ةدايزلا (؟)
 .(ه) نم هانتبثأ امو ءلصألا نم طقس [ ] نيب ام ()
 . 076 /؟) ليدعتلاو حرجلا :رظنا «تبثأ ام حيحصلاو ««نيعأ نب يلع نب نسحلا» :(ه) يف (5)



 ”ةديبغ نب ريبزلا[ 1]

 منغ ينب نم هنإ : ليقو «نيلّوألا نيرجاهملا نم « هي هللا لوسر ىلإ هلهأ عم رجاه 0
 . ةعزخ نب دسأ نب نادوذ نبا

 نب] دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح 37
 نورجاهملا ””عباتتو :لاق ؛قاحسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ انث "”[بويأ
 عم «ةنيدملا» ىلإ اوبعوأ دق مالسإلا لهأ '”نادوذ نب منغ ''”ونب ناكو «ًالاسرأ نومدقي

 . ةديبع نب ريبزلا : مهنم ؛ مهؤاسنو مهّلاجرو «ةرجه هَ هللا لوسر

7 
 ني 1 د

 "”ةلاه يبأ نب '”ريبزلا ]"٠١

 : يصيصملا ةمئيخ وبأ انثآ] «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح فذ“

 ؛ ريبزلا نع « ىهبلا نع «دواد نب لئاو نع «سنوي نب ىسيع انث « "”[ديعس نب بعصم

 اربص مويلا دعب لجر '”لعقُي ال» :لاق مث ءاربص «شيرق» نم ًالجر ُهّْنكَي يبنلا لتق :لاق
 . (ةاشلا لتق اولتقت اولعفت الإف .هولتقاف نامنع لتق لجر الإ

 . ةلاه ىبأ نب ريبزلا وه اذه ''””[ريبزلا] : يزارلا متاح وبأ لاق

 هم منع ع

 )١( ةباصإلا «(559/5) دسألا «(84/5؟) باعيتسالا )0414/1١(.

 :(ه) نم طقس [ ] نيبام (؟)
 . ؟عياتبلا :(ه) يف قفرفز

 .«منغ وفب ناكف» : لصألا يف (5)
 .لادلاب (ه) ىف اذك و« لصألا يفاذك (5)
 . «ةلاه ىبأ نب ريبزلاو» : لصألا يف (5)
 .(043/1) ةباصإلا «(767 /؟) دسألا (0
 .ريخأتو ميدقت :(ه) يف و .لصألاب اذك )0
 . ؟لتقت» :(ه) يفو «لصألاب اذك )0(

 .(ه) نم طقس [ ] نيبام )٠١(



 00 ديز همسا نم ]

 ("”ديعس وبأ : ليفن نب ورمع نب ديز[ ]* ٠١

 يف هلأتي "”ناكو .«هدحو ةّمأ ةمايقلا موي ثعبي» :لاقف « هنع لكسو -

 . ميهاربإ نيد ينيدو «ميهاربإ هلإ يهلإ :لوقيو «ىلاعت هللا دَحويو «ةيلهاجلا

 . مهريغو «رباجو ؛ (؟![باطخملا نب] رمع نب هللا دبعو .ةثراح نب ديز : هنع ىور *

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح-

 ؛ ليفن نب ورمع نب ديز نع ءرمع نبا نع «هيبأ نع «ةيطع نب ورمع انث «قراط نب دمحأ
 ينلخدت نأ بحأ :هل لاقف دوهيلا نم ًالجر ىتأ ىتح قلطناف «ةيلهاجلا يف هلأتي ناك هنأ

 نم كبيصنب ءوبت ىتح ينيد يف كلخدأ '*ال : (*![يدوهيلا هل لاقف] « كنيد يف كعم

 نأ بحأ :هل لاقف اًينارصن ىتأ ىتح قلطناف !ًرفأ هللا بضغ نم :لاقف « هللا بضغ

 .ةلالضلا نم ("7[كبيصنب ءوبت] ىتح ينيد يف كلخدأ تسل :لاق «كنيد يف كعم ينلخدُت

 لاق «تيده هتعبتا نإ نيد ىلع كّلدأ ينإف : ينارصنلا هل '"”لاقف !ّرفأ ةلالضلا نم :لاقف

 «ميهاربإ نيد ىلع ينأ كدهشأ ينإ مهللا :لاقف :لاق «ميهاربإ نيد :لاق ؟نيد يأ :هل

 .«ةمايقلا موي هدحو َةَمْأ وه» :لاقف هِيَم يبنلل هنأش ركذف :لاق «تومأ هيلعو ايحأ هيلع
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 . ليفت نب باطخلا نب رمع مع نبا وهو 0

 نب دمحم انث «نسحلا نب دمحم نب ميهاربإ انث .ةزمح نب قاحسإ وبأ انثدح ١-5

 )١( لصألا يف سيل [ ]1 نيبام .
 .(019/1) ةباصإلا «(796 /9) ةباغلا دسأ (7)
 . «؟نأك» : لصألا يف ةرف]

 .(ه) نم طقس (4)
 .«تسل :لاق» :(ه) يف (5)

 .(ه) ىف ضايب (5)

 .«. .هللاق» :(ه) يف (0)



 نع هللا دبع نب ملاس ينربخأ «ةبقع نب ىسوم انث «ناميلس نب ليضفلا انث «غيزب نب هللا دبع
 نأ لبق كلذو «حدلب لفسأب ليفن نب ورمع نب ديز هو هللا لوسر يقل :لاق ؛رمع نبا

 الإ لكآال» : لاقو ءاهنم لكأي نأ ىبأف ةرفس هيلإ تمّدقف يحولا هلكَي هللا لوسر ىلع لزني

 . هيلع هللا مسا ركذ ام

 اهقلخ اش :لوقيو «مهحئابذ شيرق ىلع بيعي ناك ''”[ليفُت نب] ورمع نب ديز نإو
 ريغ ىلع اهنوحبذت مث ؟ضرألا اهل تبنأو «ًءام ءامسلا نم اهل لزنأو « ©”[لجو زع] هللا

 ١ ! هل ؟9ٌماظعإو هللا ركذل "”راكنإ هللا مسا

 نبا ميهاربإ انث ءرقصلا نب هللا دبع انث «شيبح نب '*7[يلع نب دمحم] انثدح -
 «دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع انث « "”[يربنزلا] ورمع نب ديعس انث « '””[يمازحلا] رذنملا

 نب ورمع نب ديز تيأر :تلاق ءركب يبأ تنب ءامسأ نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع
 ؛ ىنزلاو مكايإ !شيرق رشاعم مكحيو :لوقي «ةبعكلا ىلإ هرهظ ادنسُم ًاريبك اًخيش ليفن
 . "رقفلا ثروي هنإف

 نيسحلا انث «ةيزخ نب ركب وبأ انث ءدمحأ نب دمحم :دمحأ وبأ انثدح 3

 : تلاق ءركب يبأ تنب ءامسأ نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ةماسأ وبأ انث «يماطسبلا

 ام ؛شيرق رشعم اي :لوقي «ةبعكلا ىلإ هرهظ دنسم وهو ليفن نب ورمع نب ديز تيأر
 يهلإ :لوقيو ةبعكلا ىلإ يّْلصي ناكو :لاق . يريغ ميهاربإ نيد ىلع دحأ مويلا مكنم
 لتقي نأ دارأ اذإ لجرلل لوقيو «ةدوءوملا ييحي ناكو . ميهاربإ نيد ينيدو «ميهاربإ هلإ

 .(ه) نم طقس[ ] نيبام )١(
 . لصألا يف تسيل (ه) نم ةدايز [ ] نيب ام قفز

 . فيحصت وهو «؟ًاراكذإ» :(ه) يف يذلاو .لصألا يفاذك (*)
 . فيحصت وهو «فاماظعل» : (ه) يف يذلاو « لصألا يف اذك 20

 (ه) يف ضايب (5)
 . (ه) نم هانتبثأ امو «لصألا يف سيل [ ] نيب ام )030

 . نيينآلا نيثيدحلا دعب ةمجرتلا رخآ ىف ءاجف (ه) ىف رخأت دانسإلا كلذب ثيدحلا اذه (0)
 .فيحصت وهو «ةبعكلل ىلإ» :(ه) يفو .لصألا يف اذك (8)



 ءاهذخف تعش نإ نآلا :لاق تعرعرت اذإف ءاهتنوئم كفكأ ىلإ اهعفدا ءاهلتقت ال :هتنبا

 موي ثعبُي» :لاقف هلي ىبنلا هنع لئسو 27[ :لاق] ءاهتنوئم كيفكأ انأ ءاهعدف تئش نإو

 .( "”[مالسلا هيلع] 7[ مبرم نب ] ىسيع نيبو ينيب .هدحو ةَّمأ ةمايقلا

 .[أ/1/١15]"'ماشه نع «قاحسإ نب دمحمو «دعس نب ثيللا هاور

 2 (*”[ةبيش يبأ نب] نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -1

 ناك هنإ ؛ هللا لوسراي : ليقف ؛ليفن نب ورمع نب ديز نع هلي هللا لوسر لكس :لاق رباج

 .دجسيو . ميهاربإ نيد ينيدو «ميهاربإ هلإ يهلإ :لوقيو «ةيلهاجلا يف ةبعكلا لبقتسي

 هيلع (”[ميرم نب ] ىسيع نيبو ينيب ؛هدحو ةّمأ كاذ رشحيو» : ِهِلَع هللا لوسر لاقف

 .(مالسلا

 بز 2 2م

 '”ليحارش نب ةثراح نب ديزز 0 ]
 . 5 قلاع و

 نب رماع نب نامعنلا نب رماع نب سيقلا ئرما نب ' '"ديز نب ىزعلا دبع نب بعك نبا

 نب بلك نب ةديفر نب "”تاللا ديز نب ةرذع نب فوع نب ركب نب ةنانك نب فوع نب دو دبع
 . ةعاضف نب ثراحلا نب ةربو

 هلع ىبنلا هآر «ةماسأ ابأ : ىنكي «ىيط نم 2 ديز تنب ةداعس 'هّمأ نإ : (لاقيو

 .(ه) نم طقس[ ] نيبام )١(
 .(ه) نم هانتبثأو «لصألا يف سيل [ 1 نيبام (؟)
 . «ةورع نب ماشه» :اهلعلو (ه) يف حضتت مل (*9)

 . (ه) نم هانتبثأ امو «لصألا نم طقس[ ] نيب ام (5)
 .(051/1) ةباصإلا «(781 /؟) ةباغلا دسأ ١١5(« /5؟) باعيتسالا (6)
 . (ديزي" :(ه) ىفو ءلصألاب اذك (5)

 .« هللا ديز» : ىلإ لصألا يف تفحصت 020

 .واولا نودب «لاقي» :(ه) يف (8)
 .؟همها :(ه) يفو ءلصألاب اذك (9)



 ءاهلام نم هارتشاف ءاهل كلذ ركذف ةجيدخ ىتأف أف « "”عيبلل هيلع ىتاني ءاحطبلاب اًفقاو

 . هقتعأف مالسلا هيلع يبنلل هتبهوف

 هتمع هنم هتبهوتساف ءافيصو «ماشلا» نم مازح نب ميكح هب مدق ''[لب] :ليقو
 هت هللا لوسرل هتبهوف] ؛ اهل هبهوف لَو هللا لوسر دنع ذئموي يهو دليوخ تنب ةجيدخ

 يزين مهوعدا )» : هيف لزنو «هاّنبتو هقتعأف « نينس رشعب هنم ربكأ هيَ هلع هللا لوسر ناكو
 هللا معنأ : "ا : بازحألا] © هيلع تمعنأو هيلع هللا معنأ يذّلل لوقت ذإو © ام :بازحألا]

 . ؟*[قتعلاب لَم يبنلا هيلع معنأو «مالسإلاب هيلع
 هلهأ ىلإ هيبأ عم عجري نأ نيب هِيَع هللا “”لوسر هرّيخ . يلع دعب ملسأ نم لوأ ناكو

 «اردب» دهشو] رجاه ىتح هعم لزي ملف « هيَ "'يبنلا راتخاف هِيَ *يبنلا عم ميقي وأ

 هللَع هللا لوسر ناك . ةرجهلا نم نامث ةنس «ةتؤمب دهشتسا ىتح ؛دهاشملاو .«ادحأ»و
 ناك [5 :بازحألا] 4 مهئابآل مهوعدا » :تلزن املف ءدمحم نب ديز : (”يمسف "هانت

0000 
 «بلطملا دبع نب ةزمح نيبو هنيب ىخآو « لَ هللا لوسر بح ناك بحلا ديز : ىمسي

 . "3![هعّيشو «ةتؤم ةّيرس يف هشيج ىلع هلل ب هللا لوسر هرم

 , "9[ديز نب ةماسأ هنع ىور] *

 .«عيبلا» :(ه) يفو «لصألاب اذك )١(
 . (ه) نم هانتبثأ امو «لصألا نم طقس [ ] نيبام (؟)

 .ريخأتو ميدقت عم نكل «كلذك (ه) يف يهو « لصألا يف ةرابعلا اذك ةرف]

 . « هَ ىبنلا هريخ» :(ه) ىفو «لصألا يفاذك (:4)

 .«هعم ميقي وأ) :(ه) يفو « لصألا يف اذك )0(

 .« هلي هللا لوسر راتخاف» :(ه) يفو «لصألا يفاذك (7)
 . (ه) نم ةدايز «ةرجهلا نم» (0)

 .ه يف تسيل «هانبت هلع هّللا لوسر ناك» ةلمج (4)
 .«ىمسي ناك» : (ه) يفو «لصألاب اذك (4)

 )٠١( هَلَي هللا لوسر بح بحلا ىمسي ناك : (ه) يف .

 )١١( تارابعلا ضعب يف ريغتو ريخأتو ميدقت اهيفف :(ه) يف امأ «لصألا يف اذك [ ] نيبام .
 .(ه) نم طقس (1؟)



 0 2 د ا ةباحصلا ةفرعم
3 
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 انث ,يقربلا ميحرلا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس '''هبسنب  انثدح -06

 «ةثراح نب ديز :لاق ؛قاحسإ نب دمحم نع هللا دبع نب دايز انث «ماشه نب كلملا دبع

 . "”هركذف

 انث , "”[رذنملا نب] ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث "”[يباطخلا] قوراف انثدح 7

 ىنب نم «اردب» دهشو :لاق «باهش '*”[نبا] نع «ةبقع نب ىسوم انث ,حيلف نب دمحم

 . هلي هللا لوسر ىلوم «ةثراح نب ديز :مشاه

 انث «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -1

 نع «ليهُك نب ةملس ىنبا : ىيحيو دمحم نع «ديربلا نب مشاه نب يلع '””انثدح باجنم
 ناكف :لاق هلم هللا لوسر ىلوم ةثراح نب ديز ملسأ :لاق ؛ يلع نع «ةبح نع ءامهيبأ

 نبا انث «ميرم يبأ نب ديعس انث «نامثع نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -

 . ةثراح نب ديز : ملسأ نم لوأ : لاق ؛باهش نبا نبع «ليقع نع «ةعيهل

 «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث 3 00[ نسحلا نب] دمحأ نب دمحم '”'انئثدح -418

 رصبأ :لاق ؛ ةرازف وبأ انث «ناميلس ىبأ نب كلملا دبع انث «ةماسأ وبأ انث «ركب وبأ ىمع انث

 .هوعيبيل ءاحطبلاب [هموق] "”هفقو دق 2"ةباؤذ اذ اًمالغ ةثراح نب ديز هلي هللا لوسر

 هئمث ىل ناك ولف .هوعيبيل '””هوفقو دق ءاحطبلاب اًمالغ تيأر» :لاقف ةجيدخ ىتأف

 .«هتبسنبا :(ه) يف )١(

 . ؟هركذف «ليحارش نب ةثراح نب ديز :لاق» :(ه) يف ()

 .(ه) نم طقس [] نيبام ()
 . لصألا نم تطقس (:4)

 .(ه) نم ةدايز (6)
 .«ةباؤذ بلذ» :(ه) يفو «لصألا يف اذكه (5)

 .«هفقوأ» :(ه) يفو ءلصألا يف اذكه (0)

 .(ه) نم هانتبثأ امو «لصألا يف سيل [ ] نيب ام (8)

 .«هوفقوأ» :(ه) يفو «لصألا يف اذك (9)



 هرتشاف بهذاف «ةئامعبس ذخ :تلاق «ةئامعبس :لاق ؟هنمث مكو :تلاق .«هتيرتشال

 .كلوه :تلاق (هتقتعأ ىل ناك ول هنإ امأ» :لاقف ءاهيلإ هب ءاجف '''”هتيرتشاف»

 . "”هقتعأف

 ليضُف انث «ىمدقملا انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 0

 ام :لاق ؛ةئثراح نب ديز نع «رمع نبا نع ءملاس نع «ةبقع نب ىسوم نع «ناميلس نبا

 # هللا دنع طسقأ وه مهئابآل مهوعدا :  تلزن ىتح «دمحم نب ديز : الإ وعدت انك

 . *[ةيآلا]

 : ![ةبقع نب] ىسوم نع '”[؛بيهوو] « "”[ئراقلا ] بوقعي هاور *#

 «بوقعي انث « ةبيتق انث «قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ هانثدح ١

 ىتح .دمحم نب ديز : الإ وعدن انك ام : لاق ؛ هيبأ نع ءملاس نع "![ةبقع نب] ىسوم نع

 .[5] ةيآلا # ... مهئابال مهوعدا # : تلزن

 2 (؟)[ةبيش ىبأ نب] نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -51

 ىبأ نع [ب /؟١6 /1] دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع .رهسم نب ىلع ””[نع] «باجنم انث

 هلع هللا لوسر ىلع تمدق :لاق ديز وخأ ةثراح نب ليج ىنربخأ :لاق «ىنابيّشلا ورمع

 ,«هعنمأ مل كعم قلطنا نإف ءوه اذ وه» :لاق . ديز يعم ثعبا ؛ هللا لوسر اي :تلقف

 يخأ يأر تيأرف : ةلبج لاق ءادحأ ُهْقلَم هللا لوسر ةبحص ىلع رثوأ ال هللاو :ديز (0لاقف

 هللا ديبع انث « ركب وبأ انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 07

 نم هَ هللا لوسر جرخ امل :لاق ؛ءاربلا نع «قاحسإ يبأ نع «ليئارسإ ”انربخأ «ىسوم نبا

 .(ه) نم تبثأ امو ««هارتشاف» : لصألا يف )١(
 . (ه) يف ثيدحلا اذه ناكم يف ريخأتو ميدقت لصح (؟)
 . لصألا يف تسيل يهو ء(ه) نم ةدايزلا ()
 .(ه) نم طقس [ ]نيبام (:)
 .«انثدح» :(ه) يفو «لصألا يفاذك (5)
 .[لاق] :ه يف (>)



 01 04 3 َ 0 04 ٠

 . يخأ تنب :ديز لاقف ؛رفعجو ديزو يلع اهيف مصتخاف «ةزمح تنب مهتعبت .ةكم

 اي تيخآ : ''"لاقو ؛ديز نع «ءاربلا نع «هيبأ نع «قاحسإ يبأ نب سنوي هاور #

 . ةزمح نيبو ينيب هللا لوسر

 لاق :لاق «سابع نبا نع .مسقم نع .مكحلا نع «ةأطرأ نب جاجحلا هاورو *

 .هوحن . . .ًاليز

 انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «مانغ نب ديبع انث ءيحلطلا ركب وبأ انثدح -4

 : لوقت تناك ةشئاع نأ ثّدحي يهبلا تعمس :لاق ؛دواد نب لئاو نع «ديبع نب دمحم

 هدعب يقب ولو «مهيلع هرَمأ الإ طق شيج يف ةثراح نب ديز هيي هللا لوسر ثعبام

 . هفلختسا

 نب ليضُف انث «يمدقملا انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح -. 06

 :لاقف ماق هلي يبنلا نأ هيبأ نع « هللا دبع نب ملاس ينثدح «ةبقع نب ىسوم انث «ناميلس

 ,ةرامإلل اًقيلخَل ناك نإو هيبأ يف متنعط دق ام كلذ لبقو ,ةماسأ ةرامإ اوباع اًسانأ نإ»

 .«اريخ هب اوصوتساف ؛يلإ سانلا بحأ اذه هئبا نإو ,يلإ مهلك سانلا بحأل ناك نإو

 . ""[هوحن] ملاس نع «يرهزلا هاور *

 ("”[رفعج وبأ] انث «ينارحلا بيعش وبأ انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -71

 رفعج نب دمحم ينثدح : "7[لاق] قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «يليفنلا

 ىلوألا ىدامج يف ةتؤم ىلإ اًنعب هِي هللا لوسر ثعب :لاق ريبزلا نب ةورع نع «ريبزلا نبا

 نإو ,رفعجف ديز بيصأ نإ» :لاقف ةثراح نب ديز مهيلع لمعتساو «نامث ةنس "”[نم]

 .(ةحاور نب هللا دبعف رفعج بيصأ
1 
 سانلا ىضمو «مهعيشي هلي هللا لوسر جرخو موقلا جرخ مث :قاحسإ نبا ''”لاقو ل

 .واولا فذحب «لاق» :(ه) يفو «لصألاب اذك )١(

 . لصألا يف تسيل يهو «(ه) نم ةدايزلا (؟)

 .(ه) نم طقس [ ] نيبام (6)
 .واولا فذحب «لاق» :(ه) يف يذلا (5)



 ةثراح نب ديز لتاقف اولتتقاف ,برعلاو مورلا عومج مهتيقل ءاقلبلا موختب اوناك اذإ ىتح

 : دنسأ امو دع

 دمحأ نب ناميلس انث «دمحأ نب نادبع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح -617

 «ةورع نع .. نمحرلا دبع نب دمحم نع «ةعيهل نباانث ءملسم نب ديلولا انث « ىطساولا

 نيئاشملا رشب» : هَتفَي هللا لوسر لاق : لاق ''”[ةثراح نب ديز] هيبأ نع «ديز نب ةماسأ نع

 ."”«عطاس رونب ةمايقلا موي دجاسملا ىلإ مّلُظلا يف

 انث ,ةحلط نب لماك انث «يثاربلا دمحم نب دمحأ انث «رفعج نب دلخم انثدح -.

 : لاق هيبأ نع «ديز نب ةماسأ نع «ةورع نع «يرهزلا نع « ليقع نع «ةعيهل نب هّللا دبع

 نم افك ذخأ 20[ ةالصلا ءوضو] مالسلا هيلع ليربج ىنارأ املد : هلل هللا لوسر لاق

 .(هجرف هب حضنف ءام

 .ةعيهل نبا نع «بابحلا نب ديز هاور #

 انث ءىلعَي نب ىيحي انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث هرفعج نب هللا دبع انثدح -4
 ىف سرف ىلع لمح هنأ ةثراح نب ديز نع « ليذه نع «يبعشلا نع ؛ ثعشأ '؛”انث «يبأ

 : هلع يبنلا لأسأ ىتح ءال :لاقف اهيرتشي نأ مهف «ةنيدملا قوس يف غابت اهآرف هللا ليبس
 . اهنع هاهنف هلأسف

 : يبعشلا نع '*”[ يفعجلا] رباج هاورو 2

 مامه وبأ انث حاّبصلا رمع نب صفح انث « "”[دمحأ نب] ناميلس هانثدح -

 )١( (ه) نم هانتبثأ امو ءلصألا يف سيل [ 1نيبام .

 ) )1.«ةمايقلا موي عطاس رونب» :(ه) يف
 .[ةالصلل هءوضو] :ه ىف (©)

 .«ثعشأ نع :(ه) يف (:)
 . لصألا يف تسيل يهو ء(ه) نم ةدايزلا (0)



 ديز نع «ليبحرش نب ليذه نع «يبعشلا نع «رباج نع «نامهط نب ميهاربإ انث «لالدلا
 .هوحن ةثراح نبا

 : "![ةثراح نب] ديز نع «ةيلاعلا وبأ '''هاورو #

 ينثدح : ؟'[لاق] «مامهوبأ انث .فلخ نب مثيهلا انث ءديمح نب دمحم '"”هانثئدح-١

 . ("هوحن ةثراح نب ديز نع «ةيلاعلا يبأ نع «دنه يبأ نب دواد انث «ةمثيخ نب دايز انث ( يبأ

2 2 

 ىزعلا دبع نب ليفن نب باطخلا نب ديز(ز ]٠٠08

 نب رمع وخأ «يردب «بعك نب يدع نب حازر نب طرق نب هللا دبع نب حاير نبا

 ءامسأ :همأ ءروث ابأ : ليقو «نمحرلا دبع ابأ ىنكي «رمع نم نسأ ناك[ 531
 «دهاشملا دهش «ةميزخ نب دسأ نب ريصن نب ريمع نب ورمع نب بهو نب بيبح تنب . 3 : ٠ و

 . "”رشع يتنثا ةنس لوألا عيبر ''”[رهش]يف ةماميلاب دهشتساو

 نبا انث «يبأ ينثدح «دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ء.دمحأ نب ناميلس انثدح -

 نب يدع ينب نم شيرق نم اردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع «دوسألا يبأ نع «ةعيهل

 ديز :بعك نب يدع ينب نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم '"!انث

 .واولا فذحب .«هاور» :(ه) يفو «لصألاب اذك )١(

 .(ه) نم طقس [ ]نيب ام (؟)
 .«انثدح» :(ه) يفو «لصألا يف اذكه ()

 . لصألا ىف تسيل يهو «(ه) نم ةدايزلا (5)

 .(010 /1) ةباصإلا «(586 /؟) دسألا 17١(« /9) باعيتسالا (0)
 .(ه) نم تبثأ امو ««ةرشع» : لصألا يف (7)

 . (ةبقع نب ىسوم نعال :(ه) يفو « لصألا يف اذك 2372



 نم ةماميلاب دهشتسا نم ةيمست يف ''”[باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نبا ا 058 2. 5 . .٠ 3-05 5 2١

 . باطخلا نب ديز : بعك نب يدع ينب نم مث شيرق نم نيملسملا

 نب دمحم] نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح -86

 موي نيملسملا نم] دهشتساو : لاق قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث « '''[بويأ

 . ليفن نب باطخلا نب ديز : بعك نب يدع ينب نم شيرق نم "'[ةماميلا

 ةزمح نب ميهاربإ انث ءهزيزعلا دبع نب يلع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -7

 : لاق رمع نبا نع «عفان نع «رمع نب هللا ديبع نع ءدمحم نب زيزعلا دبع انث «يريبزلا

 «ديرت ام لثم '*”ةداهشلا ديرأ ينإ :لاق «يعرد ذخ : (“ادحأ موي ديز هيخأل رمع لاق

 . اعيمج اهاكرتف

 | :دنسأ امو ©

 انث . '”يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انث «نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح -177

 نب ليعامسإ نب ميهاربإ نع ءدمحم نب زيزعلا دبع انثدح : "”[لاق] ةزمح نب ميهاربإ

 ةبابل وبأ ينآر :لاق هيبأ نع ءملاس نع «يرهزلا نع ,يرهزلا يخأ نب دمحمو « عمجم

 هني هللا لوسر نإف ؟ هللا دبع اي الهم : الاقف تويبلا تاوذ نم ةيح دراطأ انأو باطخلا نب ديزو

 . تويبلا تاوذ لتقن نأ اناهن

 )١( .ةيمست يفو» :لاقامنإو .(ه) يف سيل[ ] نيبام ..«.

 .ريخأتو ميدقت (ه) يفو «لصألا يف اذك ةرفإ

 .(5857/5؟) ةباغلا دسأ :رظنا «لصألا نم تبثأ ام حيحصلاو ««ردب مويا :(ه) يف (5)

 . «ةداهشلا نم ديرأ ينإ» :(ه) يفو ءلصألا يفاذك (0)

 ريس :رظنا .(ه) نم تبثأ ام حيحصلاو ءأطخ وهو «يضاقلا نسحلا نب ليعامسإ» : لصألا يف (7)

 . (4”717 /11) ءالبنلا مالعأ

 .(ه) نم طقس [ ]1 نيبام (؟)



 ةعمزو ءرضخألا يبأ نب حلاصو «يرهزلا يخأ نبا : هيلع هقفاوو عمجم نبا ظفل *

 : اولاقف كشلا ىلع هوورف يرهزلا باحصأ نم تابثألا نم هتقبطو رمعم امأف ءحلاص نبا

 . باطخلا نب ديز وأ ةبابل وبأ ينآر

 انث :الاق دمحأ نب ناميلسو ''"[يرصبلا] ناسغ يبأ نب دمحأ نب يلع انثدح -4

 نب ليعامسإ انث ءيرصبلا يعبضلا مازح نب دمحم انث «يقرودلا دالخ نب نمحرلا دبع

 نمحرلا دبع نع «يبلكلا بانج يبأ نع «ملسم نب زيزعلا دبع انث «يراصنألا رماع وبأ دمحم
 رباقملا وحن ةكم حتف موي هلي هللا لوسر عم انجرخ :لاق هيبأ نع «باطخلا نب ديز نبا

 نيب عومدلا حسمي هلع هللا لوسر ماقف «يجاني هنأك هانيأرف ربق ىلإ هلي هللا لوسر دعقف

 تنذأتسا ينإ» :لاق ؟كيكبي ام !يمأو تنأ يبأب :لاقف انلوأ ناكو ءرمع هاقلتف «هينيع

 اهل رفغتسأ نأ قح يلبق اهلو «ةدلاو تناكو ؛يمأ ربق ةرايز يف "”[ لجو زع] يبر

 ةرايز نع مكتيهن تنك ينإ» :لاقف انسلجف اوسلجا ''7[نأ] انيلإ أموأ مث :لاق «يناهنف

 ةثالث قوف يحاضألا موحل نع مكتيهن ينإو ,رزيلف روزي نأ مكنم ءاش نمف ,روبقلا

 ,فورظب مكترمأو فورظ نع مكتيهن تنك ينإو ,مكل ادب ام اورخداو اولكف , مايأ

 .«ركسُم لك اوبنتجاو ,همرحت الو اًئيش لحت ال ةينآلا نإف اوذبتناف

 0 2 9 ل 2

 "يع هللا لوسر ىلوم ىلوب نب ديز © ]7
 نب ىسوم انث «يطافسألا لضفلا نب '؟”سابعلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -848

 راسي نب لالب تعمس :لاق «ةرم نب '”ورمع ينثدح «ينشلا رمع نب صفح انث ليعامسإ

 يبأ تعمس : ©0لاق هلي هللا لوسر ىلوم ديز نبا
 هلي هللا لوسر نأ يدج نع ثدحي

 .(ه) نم طقس [ ] نيبام )١(

 . (ه) نم هانتبثأ امو «لصألا يف سيل [ 1 نيبام (1)
 .(071 /1) ةباصإلا 209 /5) ديناسملا عماج «(778/7) دسألا (5)
 . (7410/ /11) ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا . (ه) نم تبثأ ام باوصلاو «(«دابع) : لصألا يف 2:0
 .(ه) نم تبثأ امو ««رمع» : لصألا يف 6

 . «لوقي» :(ه) يف يذلاو « لصألا يف اذك 46



 نم رف ناك نإو هل رفغ « هيلإ بوتأو وه الإ هلإ ال يذلا هللا رفغتسأ : لاق نم» : لاق

 .(فحّرلا

 . ىسوم نع نومدقتملا هاور *#

 نب دسأ انث ءيمرضحلا انث .نيصح يبأ نب ''”[دمحأ نب] ميهاربإ هانثدح 17
 ءرمع نب صفح انث ءليعامسإ نب ىسوم انث :الاق ناطقلا ىسوم نب دمحمو ءرامع
 .[ب 760١/ /1] هلثم ًالالب تعمس :لاق ةرم نب ورمع يبأ ينثدح

 "”مارح نب دوسألا نب لهس نب ديزز ]3
 ءةحلط وبأ راجنلا نب كلام نب ورمع نب يدع نب "” ةانم ديز نب ورمع نبا 0

 هلع يبنلا هالوو « حارجلا نب ةديبع يبأ نيبو هنيب لَ هللا لوسر ىخآ «بيقن ءيردب 2 ىبقع

 يف ايزاغ يفوت ىتح هع يبنلا ةافو دعب موصلا درسي ناكو] «هباحصأ نيب هرعش ةمسق

 « ثالث : ليقو «نيثالثو عبرأ ةنس ةنيدملاب يفوت :ليقو «رئازجلا ضعب يف نفدو «رحبلا
 .اهرهم همالسإ ناكو « '””ميلس مأ جوز .نافع نب نامثع هيلع ىلصو

 يمري ناكو «(ةئف نم ريخ شيجلا ىف ةحلط ىبأ توص» : ُهلَع ىبنلا هيف لاق 81١"
 يسفنو .ءاقولا كهجول يهجو و ,كرحن نود يرحن : لوقيو ُهْلَْع يبنلا يدي نيب .- 5 ( 00 0. 0 نبا .

 .هل دحلو هلل هلع هللا لوسر ربق رفح يذلا وهو ءءادفلا كسفنل

 . (ربص ةفعأ مهنإف ؛مالسلا كموق ئرقأ» : ''"هّلَع يبنلا هل لاقو 77

 ءةحلط يبأ نب هللا دبعو «كلام نب سنأو «دلاخ نب ديزو , سابع نبا هنع ىور *

 . "![نيرخآ يف ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبعو

 .(ه) نم تطقس )١(
 .(013/؟) ةباصإلا .(589 /؟) دسألا ١77(. /؟5) باعيتسالا (5)
 . (ه) نم تبثأ امو [ةانم نب ديز] : لصألا يف قرف
 . «ميلس مأ هتحت تناك : :(ه) يف يذلاو ءلصألا يفاذك (5)
 . لصألا نم تطقس ؛واولا" 2(
 . «كموق ئرقا :هل لاقو» : لصألا يف 000
 . ةمجرتلا ةيادب نم ريخأتو ميدقت (ه) يف (00)



 نب ميهاربإ ماخلا نب داير يب ور انث «رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « ')[ باطنخلا] قوراف انثدح 781/8

 راصنألا نم اردبو ةبقعلا دهشو :لاق باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم
. 8 1000 1 .0 

 . لهس نب ديز ةحلط وبأ :راجنلا ''"[نب] كلام نب ورمع ينب نم

 دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث : 27[لاق] نسحلا نب بيبح انثدح -5

 نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث « "7[بويأ نب]
 دوسألا نب لهس نب ديز :همساو ؛ةحلط وبأ :كلام نب ورمع نب يدع ينب نم «راصنألا

 .راجنلا نب كلام نب ورمع نب يدع نب ةانم ''”ديز نب ورمع نب مارح نبا .

 نب ةبذه انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 0

 نب] ةديبع يبأ نيب ىخآ هِي يبنلا نأ سنأ نع «تباث نع «ةملس نب دامح انث «دلاخ

 .ةحلط يبأو "”[حارجلا

 انث , "”[ىسوم نب] رشب انث « "”[نسحلا نب دمحأ نب] دمحم انئدح _-7

 نب] سنأ نع "”[نيريس نب] دمحم نع «ناسح نب ماشه انث «نايفس انث ءيديمحلا

 .«سانلا نيب همسقا» :لاقو ةحلط ابأ هلوان هرعش قلح لل هِي يبنلا نأ "”[كلام .

 «نسحلا نب دمحم نب رمع انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح] 01
 نيعبرأ هَ هللا لوسر دعب ماص ةحلط ابأ نأ سنأ نع «تباث نع «ةملس نب دامح انث «يبأ انث

 .مهو وهو «نيعبرأ :لاق اذكو ءرطف وأ ىحضأ موي الإ ؟”هعطقي ال ةنس

 «نوراه نب ديزي انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -.

 .ح سنأ نع «ديز نب يلع نع «ةملس نب دامح (؟'ًبنأ

 « "'[لاهنم نب] جاجح انث « "”[يشكلا] ملسم وبأ انث « "”[يباطخلا] قوراف انثدحو

 : ةيآلا هذه أرق ةحلط ابأ نأ سنأ نع «ديز نب يلعو « تباث نع "”[ةملس نب] دامح انث

 .(ه) نم طقس [] نيبام )١(
 . (ه) نم هانتبثأ امو [ةانم نب ديز] : لصألا يف ةهز

 . لصألا نم طقس (*)
 . «رطفي ال» : «هعطقيال» قوف لصألا يف تبتكو «(ه) يف ةحضاو ريغ (5)
 . «انربخأ» :(ه) يف يذلاو « لصألا يف اذك )2(



 اًبابشو اًمخويش انرفنتسي الإ انبر ىرأ ام ينب يأ : لاق 41 :ةيرتلا] القت اًقافح اوُرفنا

 ىتح هيف يبنلا عم توزغ دق « هللا كمحري :هونب ©7لاقو ءينوزهج ينوزهج ينب اي

 «يفوتف رحبلا ازغف ,ينوزهج ءال :لاق ؛ كنع وزغن نحنو رمعو ركب يبأ عمو «تام

 . "”[ريغتي ملو اهيف هونفدف «مايأ ةعبس دعب الإ اهيف هنونفدي ةريزج هل اودجي '''ملو

 ناميلس انث «دواد وبأ انث , ”[بيبح نب] سنوي انث ,رفعج نب هللا دبع انثدح -4
 . سنأ نع « تباث نع مهلك «ناميلس نب رفعجو «ةملس نب دامحو «ةريغملا نبا

 بطخي ةحلط وبأ ءاج :لاق «سنأ نب رضنلا نم هعمس خيش هانثدحو :دواد وبأ لاق

 ال ةملسم ةأرما انأو ءرفاك ؤرما كنكلو «دري كلثم ام ؛ةحلط «"ابأ اي :تلاقف ميلس مأ
 ءارفصلا :لاق ؟يرهدامو :تلاق « كرهد كاذام : (0لاقف «كجوزتأ نأ يل حلصي
 يل نمف :لاق ؛مالسإلا كنم ديرأ ؛ءاضيي الو ءارفص ديرأ ال ينإف : :تلاق ءءاضيبلاو

 هلع يبنلا ديري "'ةحلط وبأ قلطناف 0[ :لاق] . هي هللا لوسر كلذب كل :تلاق ؟كلذب

 مالسإلا ةرغ ,ةحلط وبأ مكءاج» :لاق هآر املف «هباحصأ يف سلاج هني هللا لوسرو
 . كلذ ىلع اهجوزتف ميلس مأ تلاق امب هلي يبنلا ربخأف ءاجف .(هينيع (80نيب

 انث ,يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ,كلام نب ركب وبأ انثدح -
 توصلو» :لاق هْلفَع يبنلا نع "”[كلام نب] سنأ نع ؛ناعدج نبا تعمس (*[لاق] نايفس
 .(ةئف نم ريخ شيجلا يف ةحلط يبأ

 .[أ /١؟07 ]١1/ هلثم سنأ وأ رباج نع « ليقع نبا نع يروثلا هاور #

 .«لاقف» :(ه) ىف يذلاو ءلصألا يفاذك )١(
 .؟ملف» :(ه) يف يذلاو ءلصألا يفاذك (؟١
 . .(75847) مقر ثيدحلا دعب ام ىلإ (ه) يف ارخأت هقباسو دانسإلا اذه (7)
 . (ه) نم هانتبثأ امو ءلصألا يف سيل [ ] نيب ام (4)
 .فيحصت وهو [ةحلط اي] :لصألا يف (5)
 .«لاقو» : (مه) يف يذلاو « لصألا يف اذك )3(

 .(ه) ىف تسيل [ةحلط وبأ] 4
 . «هينيع نم : (ه) يف يذلاو «ءلصألا يفاذك (4)
 .(ه) نم هانتبثأ امو ءلصألا يف تسيل (4)



 «يديمحلا انثدح «ىسوم نب رشب انثدح «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 0١-

 ("'لثمي ةحلط وبأ ناك :لوقي اًسنأ تعمس :لاق «ناعدج نبا 2'”انثدح ؛نايفس انثدح

 دا ع لاو اما © 1 20 7000
 يسفنو «ءاقولا كهجول يهجو :لوقيو ''هيتبكر ىلع وثحيو ٠ هَ يبنلا يدي نيب هتنانك

 . "9ءادفلا كسفنل

 تباث '''انث «دامح انث «جاجح انث «ملسم وبأ انث ””[يباطخلا] قوراف انثدح -

 هلع هللا لوسرو ٠ هلي يبنلا يدي نيب دحأ موي يمري اًيمار ناك ةحلط ابأ نأ سنأ نع

 عفري ةحلط وبأ ناك ,همهس عقو نيأ رظنيل هصخش هلي يبنلا عفر اذإ ””ناكف هفلخ

 . «كرحن نود يرحن» «مهس كبيصياال هللا لوسر اي ىبأب :  اذكه- :لوقيو «هرذدص

 نب دمحم انث «دواد وبأ انث "7[بيبح نب] سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 787

 هيف ضبق يذلا هاوكش يف ُهّلْيَع يبنلا ىلع ةحلط وبأ لخد :لاق سنأ نع «هيبأ نع تباث

 .(ربص ةفعأ مهنإف ؛ مالسلا كموق ئرقأ» :لاقف

 :ديسأ امثو ©

 ملسموبأانث :الاق «يباطخلا قورافو « نسحلا نب بيبح انثدح .14

 .ح ''”[ليبنلا] مصاع وبأ انث «"”[يشكلا]

 نب مدآانث 3 ("![يدلبلا] مثيهلا نب ميهاربإ انث « يلع نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 .ح بئذ يبأ نبا انث [:الاق] سايإ '”[يبأ]

 . ح نايفس انث « ىبنعقلا انث ءملسم وبأ انث :الاق قورافو « نسحلا نب بيبح انثدحو

 .«تعمس :لاق» :(ه) يف يذلاو «ءلصألا يفاذك )١(

 1 .2(لقني» :(ه) ىف (0)

 . (هتبكر» :(ه) يف يذلاو «ءلصألاب اذك ()
 . [رشع عبارلا ءزجلا رخآ] :(ه) شماه يف (4)
 . (ه) نم هانتبثأ امو «لصألا يف سيل [ ]نيب ام (0)

 .«انربخأ» :(ه) يف يذلاو «لصألا يفاذك (7)

 000 .(ه) يف ترركت (0
 .(ه) نم طقس[ ] نيبام (5)

 . (ه) نم ةدايزلاو «لصألا نم طقس [] نيبام (4)



 . ح حلاص نب ةعمز انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدحو

 20[ هللا دبع] نب دمحم نب دمحأ ناميلس وبأ انث * شيبح نب يلع نب دمحم انثدحو

 يخأ نب "”[دمحم] نع '"”[دمحم نب زيزعلا دبع انث] ةزمح نب ميهاربإ انث «يحمجلا
 .ح "”يرهزلا

 نب رشب انث « *”يموزخملا "”[هللا دبع نب]ميهاربإ انث .نسحلا نب بيبح انثدحو
 «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبُع نع «يرهزلا نع مهلك هللا دبع نبا زيزعلا دبع انث «ديلولا
 هيف اًميِب ةكئالملا لخدي ال» :لوقي هلي يبنلا تعمس :لاق ةحلط يبأ نع « سابع نبا نع

 .(«ةروصالو بلك

 نب ديلولاو «قيتع يبأ نباو .«يديبزلاو «ديزي نب سنويو «يعازوألاو رمعَم هاور] *

 ءديعس نب رسبو « بابحلا وبأ راسي نب ديعس هاورو . هلثم يرهزلا : نع '*””[نيرخآ يف ريثك
 . "هلثم ُهْنِيَع ىبنلا نع .ةحلط ىبأ نع «ىنهجلا دلاخ نب ديز نع

 : بابا ىبأ ثيدح امأف *“

 يبأ نب نامثع انث «نايفس نب نيسح لا انث « نادمح نب ورمع وبأ هانثدحف .-.0

 نع «بابحلا يبأ راسي نب ديعس نع «حلاص يبأ ناوكذ نب ليهس نع «ريرج انث «ةبيش
 الر :لوقي هلم ىبنلا تعمس :لاق «ءيراصنألا ةحلط يبأ نع «ينهجلا دلاخ نب ديز

 .(لاثمت هيفو بلك هيف اتيب ةكئالملا لخادي

 : "2[ديعس نب ] رسب ثيدح امأو *“

 .(ه) نم طقس [] نيبام )١(
 . (ه) يف اذك هيلع هدعب ام مدقتو رخأت دانسإلا اذه ةفإ
 . (ه) نم ةدايزلا (*)

 . (ه) نم تبثأ امو ««يمرخملا» : لصألا يف (5)
 .ريخأتو ميدقت (ه) يفو «لصألا يف اذك 2(

 .«هوحنا :(ه) يفو « لصألا يف اذك ن3



 انث «هريكب نب ىيحي انث ,ناحلم نب دمحأ انث «دالخ نب ركب وبأ هانثدحف -157

 ةحلط يبأ نع «دلاخ نب ديز نع «ديعس نب رسب نع ءريكب نع "دعس نب ,] ثيللا

 . (ةروص هيف اًثيب لخدت ال ةكئالملا نإ» :لاق هَ هللا لوسر نأ هيي هلع هللا لوسر بحاص

 . 7 7[هوحن] ريكب نع «ثراحلا نيورمع هاور *

 « يصيصملا نيسحلا نب هللا دبعو «ةعرز وبأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 17

 ةحلط يبأ نع «سنأ نع «ةداتق نع « *”ريشب نب ديعس انث «راكب نب دمحم انث :الاق

 .«اعم ةرمعو ةجحب كيبل» : هتيبلت يف لوقي ُهّلِيَع يبنلا تعمس :لاق

 . راكب نب دمحم نع «يقورعلا رمتسملا نب ميهاربإ هاور *

 نب '”[دمحم نب] هللا دبع انث « ””[دمحأ وبأ دمحأ نب دمحم] انثدح -8

 نب ديز انث «ةريزجلا لهأ نم ورمع نب دامح '"”ابنأ « ""”[ميهاربإ نب] قاحسإ انث «هيوريش
 هتدجوف موي تاذ ُهّْنيَت يبنلا تيتأ :لاق ةحلط يبأ نع «سنأ نع «يرهزلا نع «عيفر

 ؟اهلثم ىلع كرأ مل لاح ىلع كتيأر « هللا لوسر اي : تلقف ءارشبتسم ههجوو «ًاللهتم

 نم نأ كتَمَأ رّشب :لاقف اًفنآ (””[مالسلا هيلع] ليربج يناتأ دقو ينعنمي امو» :لاقف

 اهب هل عفرو ,تائيس رشع اهب رّقكو «,تانسح رشع اهب هل هللا بتك ةالص كيلع ىلص
 .«ةمايقلا موي يلع تضرعو ,هلوق لثم هيلع هللا درو «,تاجرد رشع

 .هوحن يرهزلا نع «ةملس يبأ نب زيزعلا دبع '"'هاورو *

 )١( (ه) نم هانتبثأ امو ءلصألا نم طقس .
 .(ه) نم ةدايزلا (0)
 هيلي يذلا ءزجلا يف هولتي ملسو هلآو دمحم هيبن ىلع هللا ىلصو ءزجلا رخآ# : لاق (ه) ةخسن يف (*)

 مثاراكب نب دمحم انثدح : الاق يصيصملا نيسحلا نب هللا دبعو ةعرز وبأ انث دمحأ نب ناميلس انئثدح

 وبأ انثدح :لاق . ميحرلا نئمحرلا هللا مسب# : لاق مث هدعب يذلا ء ءزجلا لوأ ىلع تاعامسلا هدعب ركذ

 . «ظفاحلاهللا دبع نب دمحأ : : ميعن
 . (رشب) : (ه) يف 2(

 . مسالا ىلع ةينكلل ميدقت (ه) يفو ,.لصألا يفاذك (0)
 .(ه) نم طقس[ ] نيبام ()
 .«انثدح١ :(ه) ىفو ءلصألا يفاذك 60
 . (ه) نم هانتبثأ امو ءلصألا نم طقس [ 1 نيبام (8)
 .واولا فذحب «هاور» :(ه) يفو ءلصألا يفاذك (9)



 نع تباث نع «نيرخآ يف يرملا حلاصو «دقرف نب ريرجو «رمع نب هللا ديبع هاورو *

 .هوحن ةحلط ىبأ نع «سنأ

 . "7[هوحن] هيبأ نع «ةحلط يبأ نب هللا دبع هاورو *

 ىلع ئرق :لاق «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ "انئدح -84

 يبأ نع «سنأ نع «يرهزلا نع «مهثدح دمحم نب ديلولا نأ هب رقأف رجح نب "[ىلع]

 فتهي اًفتاه هلم هللا لوسر ثعب رمخلا ميرحت لزن امل :لاق هنأ ميلَس مأ سنأ مأ جوز ةحلط
 هدنع ناك نمف ءاهوعاتبت الو ءاهوعيبت الف .«تمرح دق رمخلا نإ الأ :[ب /5١؟/1]
 اهقارهأف ءاهحتفف ةدازملا كلت ل هزع للحأ «مالغ اي :ةحلط وبأ لاق « ''”هقرهيلف ءيش
 . ةئيدملا جاجف '"”تعنتما ىتح سانلا قارهأف :لاق «رمتلاو رسُبلا نم ذئموي انرمخو

 يف هوحن ةحلط يبأ نع «سنأ نع «دابع نب ىيحي نع «ميلس يبأ نب ثيل هاور *

 .ناندلا رسكو رمخلا ةقارإ

 انث «ىبلحلا ذاعم نب دمحم انث ءيصيصملا '"”[ يلع نب] دمحأ نب يلع انثدح -

 . ح ليعامسإ نب ىسوم

 :الاق ءريرضلا رمع وبأ انث . "”[يشكلا] ملسم وبأ انث « "”[يباطخلا] قوراف انثدحو
 يبأ نع « ("9[كلام نبآ سنأ نع : مهربخأ شايع يبأ نب نابأ نأ ةملس نب دامح ديلا

 تنأ الإ هلإ ال دمحلا كل نأب كلأسأ ينإ مهللا :لوقي الجر عمس هَ هللا لوسر نأ ةحلط
 هللا اعد دقف 7[ لس ]» : هلق يبنلا لاقف «ماركإلاو لالجلا وذ ءضرألاو تاومسلا عيدب

 ..(ه) نم ةدايزلا 0غ

 . «هانثدح» :(ه) ىفو «ءلصألا يفاذك (؟)
 .(ه) نم هانتبثأ امو «ءلصألا نم طقس [ 1 نيبام ()
 . (هقيرهيلف» :(ه) ىفو « لصألا يف اذك 2

 . «ةدارملا كلت يل زع للحأ» :(ه) يف (4)
 0 .(ه) يف ترركت (5)
 .(ه) نم طقس [ ] نيبام (0)



 .(''”باجتسا هب ىعد اذإ يذلا همساب

 دمحم انث ءبعصم نب يلع نب نسحلا انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 0١-

 نب سنأ نع « نيريس نب دمحم نع «ناسح نب ماشه انث «قازرلا دبع انث «يرسلا يبأ نبا

 يف مهو دوهيلا ربيخ ىلع هي هللا لوسر فرشأ 2'”[نأ] امل :لاق ةحلط يبأ نع «كلام

 ءربكأ هللا» : هُم هللا لوسر لاقف :سيمخلاو دمحم :اولاقف «مهيحاسم مهعم مهلمع

 .«نيرذنملا حابص ءاسف موق ةحاسب انلزن "'اذإ انإ ءربيخ تبرخ

 . سنأ نع ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعسو ءريشب نب ديعس هاور #

 . "”[ارصتخم] سنأ نع «تباث نع «ةريغملا نب ناميلس هاورو *

 :*![كلام نب] سنأ ركذي ملو ةحلط يبأ نع «ديعس نب ورمع نع «نوع نبا هاورو *

 داع د د

 كاحضلا نب تباث نب ديز ١[ ..١ملز

 ("ةبلعث نب ديز نب ةثراح نبا
 نب تباث نب ديز : ليقو] « "”[راجنلا نب كلام نب منغ ينب نم مث ةملس ينب نم] 0

 (”[مث] «راجنلا نب كلام نب منغ نب فوع دبع نب ورمع نب ناذول نب ”[ديز نب] كاحضلا

 لبق ثاعب موي هوبأ تباث لتقو «ةجراخ وبأ :ليقو «ديعس ابأ : ىنكي « جرزخلا ينب دحأ

 هللا لوسرل يحولا بتكي ناك ءتس نبا ذئموي ديز ناكو «نينس سمخب هَ يبنلا ةرجه

 ناكو «قدنخلا ماع هزاجأف ةرشع ىدحإ نبا '”[وهو] ةنيدملا هنيَع يبنلا "”[مدق] « هي

 . ملعلا يف نيخسارلا نم «ضئارفو ءاهقفو املع ةمألا ربح

 .«باجأ» :(ه) يفو «لصألا يفاذك (1)
 .(ه) نم ةدايزلا (5)
 . ؛ذإ) :لصألا ىف (5)
 .(ه) ىف تسيل (4)
 .(ه) نم طقس (0)
 051١(. /؟) ةباصإلا ؛(71/8/7؟)دسألا )١١١/75(« باعيتسالا (5)
 .[مدقف] :(ه) يف (0)
 .قايسلل اهاندزو «لصألا نم طقس [ ] نيبام (8)



 .٠ ع ِِع 5 5 7 (220

 * نب لهسو « [كلام نب] سنأو «ةريره وبأو ءديعس وباو ءرمع نبا هنع ىور

 ("”[نيعباتلا نم]و : يمطخلا ديزي نب هللا دبعو .ءادردلا وبأو «فينح نب لهسو «ذعس

 نب نابأو راسي نب ءاطعو «راسي نب ناميلسو دمحم نب مساقلاو «بيبسملا نبأ ديعس :

 «قابسلا نب ديبعو «بيؤذ نب ةصيبقو «هانبا ناميلسو ةجراخو «ديعس نب رسبو «نامثع

 ةنس يفوت : ليقف «هتافو يف فلتخم . ةنيدملا "”[لهأ] ءاهقف نم نيرخآ يف يردملا رجحو
 ىدحإ :ليقو ,نيسمخو سمخ ةنس :ليقو «نيعبرأو نامث : ليقو «نيعبرأو سمخ

 : نيسمخو عست نباوهو 1يفون] نيسمحو 220[ . + نأ 200 ةوت] .

 نب هللا ديبع انث «يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث «نيسحلا نب دمحم نب دمحأ انثدح -5
 نب ديز نأ فوع نب دلاجم نع «هيبأ نع «دانزلا يبأ نبا انث ءدواد نب ناميلس انث ءدعس

 .ديعس ابأ اي : هل ليق تباث

 انث ءديعس نب هللا ديبع انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدحو
 ١  2 00دا كا .):(

 ةجراخ ابأ اي تباث نب ديزل تلق :لاق هكاف .

 ميهاربإ انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انثدح «رفعج نب هللا دبع انثدح -.5
 لاق : لاق هثدح تباث نب ديز نأ قابسلا نب ديبع ينربخأ ":[لاق] «يرهزلا نع دعس نبا
 هللَع هللا لوسرل يحولا بتكت تنك دق لقاع لجر تنأ :امهنع هللا يضر رمعو ركب وبأ يل

 .  نآرقلا ىنعي  هعمجاف كمهتن ال

 «ميحرلا دبع نب دمحم انث «يرتستلا ””[نسحلا وبأ] هللا دبع نب لهس انثدح -05

 : لاق «تباث نب ديز نع «ديبع نب تباث نع « شمعألا نع «ريرج انث «ينيدملا نب يلع انث

 .اهملعتف» :لاق ءال :تلقف (؟ةينايرسلا نسحت له .ديز اي» : ُهّْْكَع هللا لوسر يل لاق

 .(ه) نم طقس )١(

 . (ه) نم هانتبثأ امو «لصألا نم طقس [ 1 نيب ام (؟)
 .ريخأتو ميدقت (ه) يفو «ءلصألا يفاذك ()
 .«ةبقع) :(ه) ىفو ءلصألا يفاذك (5)
 .(ه) نم طقس [ ] نيبام (0)



 . موي رشع ةعبس ىف اهتملعتف : لاق ««بتك انيتأي هنإف

 لاق بويأ نب ىيحيو «ىسيطارقلا ديزي وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -.5

 ديز نب ةجراخ نع «هيبأ نع «دانزلا يبأ نبا انث «ميرم يبأ نب ديعس انثدح :[أ/1073]

 . ةنس ةرشع ىدحإ نبا انأو ةنيدملا ُهْلَْع يبنلا مدق : لاق هيبأ نع تباث نبا

 ,"”[يناوطقلا] دايز يبأ نب هللا دبع انث ءيمرضحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -1/

 نبا] ديز نب ةجراخ نع «هيبأ نع « سيق نب ليعامسإ انثدح « يرهزلا دمحم نب بوقعي انث

 . ةيطبق يناسكو قدنخلا موي لكي هللا لوسر ينزاجأ :لاق «تباث نب ديز نع ''”[تباث

 انث :الاق "”[نيسحلا نب] دمحم نب دمحأو « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح -

 تهمماش :قورسم لاق :لاق روصنم نع ءريرج انث «ةبيتق انث «جارسلا سابعلا وبأ

 «يلعو ءرمع : ىلإ ىهتنا «رفن ةتس ىلإ ىهتنا مهملع تدجوف ُهْنِيَع دمحم باحصأ

 . تباث نب ديزو «بعك نب يبأو ءءادردلا يبأو « هللا دبعو

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 8

 نم : قورسمل ةمقلع لاق :لاق ميهاربإ نع شمعألا انث «يبأ انث «ةيواعم يبأ نب ميهاربإ

 "'[دق] ينكلو ءال :لاق ؟هنم كسفن يف تبثأ ناك اًدحأ تْيَقلأ ؟ هللا دبع يأر نع كدر

 . ”هلعلا يف نيخسارلا نم هتدجوف «تباث نب ديز تيقلف ةنيدملا تمدق

 نب يلع انثدح ءدمحم نب هللا دبع انث :الاق «هريغو يلع نب دمحم انثدح]

 تدجوف ةنيدملا تمدق :لاق قورسم نع «قاحسإ يبأ نع «ةيواعم نب ريهز انث «دعجلا

 . ""[تباث نب ديز : ملعلا يف نيخسارلا نم اهيف فرق 5 7 هلم 1

 قاحسإ انث « '”[ةبيش ىبأ نب] نامثع نب دمحم انث « دمحأ نب دمحم انثدح 0١-5 ش

 ةنيدملا تمدق :لاق «ةرسيم ىبأ نع ءقاحسإ ىبأ نع «كيرش انث «يمزرعلا دمحم نبا

 .(مه) نم طقس [] نيبام )١(
 .«تباث نب ديز» : لصألا يف داز (")

 . (ه) نم هانتبثأ امو «لصألا نم طقس [ ] نيب ام ()



 ةباحصلا ةفرعم

 . ملعلا يف نيخسارلا نم تباث نب ديز نأ تتبنأف

 ةريغم نع ريرج انث «يبأ انث ءنامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب دمحم انثدح-

 نم تباث نب ديز نأ '''"[دمحم باحصأ نم] نوظفحملا ملع دقل : سابع نبا لاق :لاق

 ٠ . ملعلا يف نيخسارلا

 انث «نامعنلا وبأ مراغ انث ءزيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -03

 تام مويلا : تباث نب ديز تام نيح ةريره وبأ لاق :لاق ديعس نب ىبحي نع «ديز نب دامح

 . اًقلخ هنم سابع نبا يف لعجي نأ هللا ىسعو «ةمألا هذه ربح

 انث «عيكو انث «ركب وبأ انث .مصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 8

 يف سابع نبا عم انسلج :لاق مشاه ينب ىلوم ''[ىسوم نب] رامع نع «ةملس نب دامح

 .ريثك ملع مويلا نفد دقل :لاقف تباث نب ديز نفد موي رصق لظ

 انث « هللا دبع نب راوس انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح . 6

 نب ديعس نع «ديز نب يلع انث «زازخلا رماع وبأ انث ءرحب وبأ نامثع نب نمحرلا دبع
 نأ هرس نم : سابع نبا لاق هربق يف يلد املف «تباث نب ديز ةزانج تدهش :لاق «بيسملا

 .ريثك ملع مويلا نفد دقل هللاو «ملعلا باهذ اذكهف «ملعلا باهذ فيك ملعي

 دعس نيب هللا ديبع انث ءقاحسإ نب دمحم انث « ''[ةلبج نب] دماح وبأ انثدح 7

 نب ناسح لاق :لاق دانزلا يبأ نبا نع ىشعألا ينثدح :رذنملا نب ميهاربإ ركذ :لاق

 : تباث

 «2"![ةبيش يبأ نب] نامثع نب دمحم انث ''7[نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدح -
 تباث نب ديز دارأ : لاق ىبعشلا نع «نامرلا عايب نيزر نع ء«رهسم نب يلع انث «باجنم انث

 « هللا لوسر مع نباي حنت :لاقف سابع نبا هل كسمأف باكرلا يف هلجر عضوف بكري نأ

 .(ه) نم طقس[ 1نيبام )١(



 رجا ١06 ةباحصلا ةفرعم

 تل
 . ءاملعلاب عنصن اذكه اّنِإ :لاقف

 ءةبوت نب ناملس انث ءقاحسإ نب دمحم انث « ''7[ةلبج نب] دماح وبأ انثدح .-

 هنإ :لاقيو «نيسمخو سمخ وأ عبرأ ةنس تباث نب ديز تام :لاق « هللا دبع نب يلع انث

 دمحم انث « لماك نب سودبع نب دمحم انث « شيبح نب ىلع نب دمحم انثلح -268

 :لاق «يبأ ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انئدلح .-

 . نيسمخو ىدحإ ةنس يفوت تباث نب ديز نأ ينغلب

 ءديشر نب دواد انث « '"'ىنيدملا ىلع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدلح 0١-.

 . نيسمخو سمخ ةنس تباث نب ديز كله : لاق يدع نب مثيهلا نع

 : 17[ هنع هللا ىضر تباث نب ديز ] دنسأ ")امو ©

 ("انث «نوراه نب ديزي انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -5

 هلي هللا لوسر ىهن :لاق تباث نب ديز نع «رمع نبا نع «عفان نع «قاحسإ نب دمحم

 .[ب /7 87 ]١/ ةيرعلا ىف صخخرو «ةنبازملاو «ةلقاحملا نع

 « غئاصلا دمحم نب رفعج انث 7[ دمحم نب] رفعج نب دمحم ركب وبأ انثدح

 «رمع نبا نع « عفان نع «ديعس نب ىيحيو ءرمع نب هللا ديبع نع «نايفس انث « ةصيبق انث

 . ارم اهصرخب 'عابي نأ ايارعلا عيب يف هَ هللا لوسر صخر :لاق تباث نب ديز نع

 .(ه) نم طقس [ ]نيب ام )١(

 مجعملا يفو (ه) يف اذك «باوصلا وه ركذ امو ءأطخ وهو «ينيدملا دمحأ نب يلع : لصألا يف (؟)
 )٠١9/6(. يناربطلل ريبكلا

 .«ام» : لصألا يف (6)
 .(ه) نم طقس []نيبام (4)
 .«انربخأ» :(ه) يفو ءلصألا يفاذك (5)
 .«عابت» :(ه) يفو ءلصألا يفاذك (7)



 نب ىسومو «سنأ نب كلامو «ءبويأ : عفان نع ايارعلا ةصق ىور '''[نممو] *
 هللا دبعو ءديزي نب سنويو] «ليوطلا ناميلس نب هللا دبعو «ميعن يبأ نب عفانو «ةبقع

 : [نيرخآ يف] [ءامسأ نب ةيريوجو «ةبقع نب ميهاربإ نب ليعامسإو .يرمعلا فرز م5000 2 40 1 85 53 ١

 نع '”[نيرخآ يف] ةنييع نباو «يديبزلاو .يعازوألاو حلاصو «رمعم هاآورو * قضإ 100256 .٠

 ش .ملاس نع . يرهزلا

 «©ًينأ ءنوراه نب ديزي انث ءرفعج نب سيردإ انث ء.دمحأ نب ناميلس انثدح 5

 . ح يريرجلا ديعس

 نع «ةيلع نبا انث « "””[ةبيش ىبأ نب] ركب وبأ انث «ديبع انث «ىحلطلا انثدحو

 امنيب : لاق تباث نب ديز ينربخأ :لاق «ديعس يبأ نع «ةرضن يبأ نع «يريرجلا ديعس

 نم هللاب اوذوعت» 0[ :لاق ]هعم نحنو هل ةلغب ىلع راجنلا ينبل طئاح يف ُهّْيَع هللا لوسر
 ءربقلا باذع نم هللاب ذوعن :انلق .« "”[ربقلا] باذع نم هللاب اوذوعت ءربقلا باذع
 نم هللاب ذوعن :انلق ««نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا نم هللاب اوذوعت» : لاق ««رانلا باذعو
 ةنتف نم هللاب ذوعن :انلق ««لاجدلا ةئتف نم هللاب اوذوعت» :لاق .نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا
 .لاجدلا

 نارمع انث ءقوزرم نب ورمع انث ,ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدح 65

 مهللا» :لاقف نميلا لبق رظن هلع يبنلا نأ تباث نب ديز نع ء«سنأ نع ,ةداتق انث ءناطقلا

 .(انّدّمو انعاص ىف انل كرابو مهبولقب لبقأ

 . "”[هلثم ناطقلا] نارمع نع « يدهم نب نمحرلا دبع هاور #

 . ””[هلثم] ةداتق نع «جاجحلا نب جاجحلا هاورو # .

 نب دمحأ انث «قاحسإ نب دمحم انثدح « ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ هانثدلح 5

 . (ه) نم هانتبثأ امو « لصألا نم طقس [ ]نيب ام )١(
 .(ه) يف ريخأتو ميدقت اهيف [ ] نيب ام قف
 .(ه) نم ةدايزلا (9)
 .(ه) يف تسيل [ ]نيب ام (4)
 .«انربخأ» :(ه) يفو «لصألاب اذك (5)
 .[لاقف] :ه يف (5)
 .[رانلا] :ه يف (0



 نع «ةداتق نع «جاجحلا نب جاجحلا ينثدح «نامهط نب ميهاربإ انث «يبأ ينثدح « صفح

 .هركذف ''"[نميلا لّبق] هِيَ يبنلا رظن : لاق تباث نب ديز نع «سنأ

 انث «ميهاربإ نب '”[ملسم] انث ,ملسم وبأ انث ,يباطخلا ''[قوراف] انثدح 7

 ىلإماق مث هني يبنلا عم انرحست :لاق تباث نب ديز نع «سنأ نع «ةداتق انث ءماشه

 . ةيآ نيسمخ ردق :لاق ؟روحسلاو ناذألا نيب ناك مك :تلق :لاق ةالصلا

 . "”[هوحن] ةداتق نع «ناذاز نب روصنم هاور *#

 نب ديعس انث « ''”[يطساولا] لهس نب ملسأ انث ءديمح نب يلع هانثدح -4

 عم انرحست : لاق تباث نب ديز نع «سنأ نع «ةداتق نع ءروصنم نع ميشه انث « سيردإ

 .ةالصلا ىلإ انجرخ مث هني يبنلا

 نب دمحم انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نبدللا دبع انثدح -89

 مل !تباث اي :لاقف اطخلا نيب براقي لعجف كلام نب سنأ عم تيشم :لاق هيبأ نع «تباث

 لعفف تباث نب ديز عم تيشم ينإ :لاق ؟هلعفت ملو :لاق ؟اذه كب لعفأ مل "”ينلأستال

 يب لعف اذكه :ديز لاقف هتلأسف ؟اذه كب لعفأ مل "”ينلأست ال مل :لاقو ءاذه لثم يب

 :لاق ؟هتلعف ملو :تلق «؟اذه كب لعفأ مل يردتأ ديز ايد : يل لاقو هي هللا لوسر

 .(«دجسملا ىلإ اناطخ رفكت نأ تدرأ»

 .هعفري ملو تباث نع « ىيحي نب يرسلا هاورو . دواد يبأ نع «يلع نب ورمع هاأور *

 انث « ميرم يبأ نب ديعس نب دمحم نب هللا دبع انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح 5

 تنك :لاق سنأ نع «ينانبلا تباث نع «ىبحي نب يرسلا انث «يبايرفلا فسوي نب دمحم
 20[: لاقف] ؟ةيشملا هذه كب تيشم مل يردتأ :لاقف اطخلا يف براقف تباث نب ديز عم يشمأ

 .(ه) نم تبثأو «لصألا نم طقس )١(
 .[ىسوم] (ه) يف (5)
 . «ينلست» :(ه) يفو «لصألا يف اذك 2م

 .[لاق] :(ه) يف (:)



 ةباحصلا ةفرعم اذد١ رهو

_ 

 . ةالصلا ىلإ يشملا يف اناطخ ''”رثكيل

 اعوفرم ديز نع «سنأ نع «ينانبلا تباث نع «ساربن نب كاحمفلا هاورو *
 . '"9[هلغم]

 انث «رييزلا نب هللا دبع انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -0

 نأ تباث نب ديز نع «ةريره يبأ نع «جرعألا نع «رماع نب هللا دبع نع "”هزاح يبأ نبا

 ةجاح يف دبعلا ماد ام دبعلا ةجاح يف **[ ىلاعت] هللا لازي ال» : '؟”[ديزل] لاق هَ يبنلا

 . ( هيخحأ

 نبا انث ءنيصحلا نب ورمع انث «بابح نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح -

 ناورم نب كلملا دبع تعمس '''[ :لاق] نادعم نب دلاخ نع «ديزي '*”[نب روث] نع ةثالع

 ينباصأ "اقرأ هَ يبنلا ىلإ توكش :لاق تباث نب ديز نع « ناورم هيبأ نع ثدحي
 الو ةنس كذخأت ال .نويعلا تأدهو ,موجنلا تراغ : لقف كعجضم تذخأ اذإ) :لاقف

 ام ينع هللا بهذأف اهتلقف «ينيع منأو يتليل ئدهأ» [أ /1054 ]1١/ (مويق اي يح اي :مون

 . دجأ تنك

 نب ناميلا نب نامثع انث «. «سنوي نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح <77

 نأ هيبأ نع «تباث نب ديز نب ةجراخ نع ء«هيبأ نع «دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع انث ءنوراه

 . همارحإل لستغا هيَ يبنلا

 انث «نازولا قاحسإ نب دمحأ انث ,دلخم نب يلع نب دمحأ نب دمحم انثدح 4

 نب ديز نع ء راسي نب ءاطع نع «ملسأ نب ديز انث «ءالعلا نب ىيحي انث «نيصحلا نب ورمع

 )١( ؛رثكتل» :(ه) يف .
 .(ه) نم ةدايزلا (9)

  2١لامكلا بيذهت عجار . باوصلا وه تبثأ امو ءأطخ وهو ««متاح يبأ نبا» :(ه) يف )10/19١(.

 ) )5.(ه) نم طقس [ ] نيب اه.
 . (ه) نم هانتبثأ امو «لصألا نم طقس [ ] نيب ام (4)
 .(ه) نم تتبثأو «لصألا يف تطشك (7)

 . لصألا يف ترركت (0)



 اّيبن دمحمبو انيد مالسإلابو ابر هللاب تيضر : لاق نم» : هلي هللا لوسر لاق :لاق تباث

 . «اًدبع هب هللا ىضر

 وبأو «ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -6

 : هربخأ يردملا رجح نأ :هربخأ اسواط نأ رانيد نب ورمع نع «جيرج نبا انث :الاق مصاع

 .«ثاريم ىرمعلا» هلع هللا لوسر لاق :لوقي تباث نب ديز عمس هنأ

 ( ةنييع نب نايفسو ءرمعمو «مساقلا نب حورو .ةبعشو «بويأو «ةداتق هاور #

 «نايح نب ميلسو «بيبح نب رمعو «يفئاطلا ملسم نب دمحمو «دابع نب لبشو

 نع '"[رانيد نب] ورمع نع نيرخآ يف هللا ديبع نب لقعمو «دواد نب لئاوو «يعازوألاو ١  1 1لالا ا )

 هلثم سواط .

 .اًقوقوم ورمع نع ''”[ديز نب دامحو ةملس نب دامح] :نادامحلا هاورو #

 نع] تباث نب ديز نع «لجر نع « سواط نع « حيجن يبأ نبا ننع يروثلا هاورو #

 . "”[اهرمعأ يذلل ىرمعلاو «"””اهبقرأ يذلل ىبقرلا لعج هنأ هيَ يبنلا

 : ةداتق ثيدح امأف د4

 نب دامح انث «ةبده انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ هانثئدحف 767

 نع «سواط نع «رانيد نب ورمع ينثدح :لاق دهاش انأو ىرمعلا نع ةداتق لئس :لاق دعجلا

 :بويأ ثيدحو د

 انث ءيرصملا يزورملا حلاص نب دمحم نب دواد انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح -07

 ورمع نع «بويأ نع «يحمجلا نمحرلا دبع نب نامثع انث ءنامسلا عيبرلا يبأ نب ديعس

 ىرمعلا» :لاق هّْنَْع ىبنلا نأ «تباث نب ديز نع «يردملا رجح نع سواط نع ء«رانيد نبا

 .(ه) نم طقس[ ]نيبام )١(
 .ريخأتو ميدقت (ه) يفو «لصألا يفاذك (؟)
 .«اهيقرأ» : لصألا يف (*)



 .(ةزئاج

 : ةبعش ثيدح امأو

 نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدحف -

 :لاق هَ هللا لوسر نأ تباث نب ديز نع يردملا رجح نع «سواط نع «رانيد نب ورمع

 .«ثاريملا ليبس اهليبس» :لاق وأ .«ثراولل ىه ىرمعلا»

 :حور ثيدحو

 نب دمحم انث 7[يرتستلا] قاحسإ نب نيسحلا انث « هللا دبع نب لهس هانثئدح -64

 .ح قازرلا دبع نع ''”[ميهاربإ نب] قاحسإ انث «ناميلس انثدح .-

 ©"”انث «يبأ ينثدح 2[ :لاق] لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدحو #

 ديز نع ."![يردملا] رجح نع «سواط نع «رانيد نب ورمع نع «رمعم "'"ًبنأ «قازرلا دبع

 .«ثراولل ىرمعلا» : هكَع هللا لوسر لاق :لاق "”[تباث نب]

 : ةنييع نب ''”[ نايفس ] ثيدحو د

 انثدح] «يديمحلا انث ءىسوم نب رشب انث ءدمحأ نب دمحم هانثدح - ١

 تباث نب ديز نع «يردملا رجح نع ثدحي اسواط عمس هنأ «رانيد نب ورمع انث ''”[نايفس

 . ثراولل ىرمعلاب ىضق ُهَّكَي هللا لوسر نأ

 .(ه) نم ةدايزلا )١(

 .(مه) نم طقس [ ] نيبام (؟)

 . «انربخأ)» :(ه) يفو «لصألا يف اذك قفز



 :'"”لبش ثيدح امأو د

 . ح يبأ ينثدح «لينح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدحف < 7

 نب وهلا دبع انث :الاق ىيحي نب دماح انث «يبايرفلا انث ءنالع نب نسحلا انثدحو

 نع «سواط نع ء«رانيد نب ورمع نع ''”[يكملا] دابع نب لبش انث «ءيموزخملا ثراحلا

 وهف اًئيش رمعأ نم» : هلم هللا لوسر لاق :لاق تباث نب ديز نع «يردملا رجح

 . (ثاريملا ليبس وهف اًئيش بقرأ نم اًئيش اوبقرت ال .هتاممو هايحم ””ىرمعلل

 : بيبح نب رمع ثيدح“ ”[ امأو]

 انث :الاق رفعج نب دمحأو «نسحلا نب دمحأ نب دمحم ''”[يلع وبأ] انثدحف 7477“

 نب رمع نع «حابر انث «دلاخ نب ميهاربإ انثدح «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع

 لاق :لاق تباث نب ديز نع يردملا رجح نع «سواط نع «رانيد نب ورمع نع «بيبح
 نمو : هلع هللا لوسر لاقو «(«ثاريملا ليبسف بقرأ نمف اوبقرت الو : هني هللا لوسر

 .[ب 7١١5/ /1] (هتاممو هايحم '”ىرمعلاف 'رمعأ

 : ماسم نب دمحم ثيدحو

 ىسوم انث « 7[ يوحنلا] ناسيك نب '”[دمحأ نب دمحم نب] نسحلا هانثدحف - 

 رانيد نب ورمع نع «يفئاطلا ملسم نب دمحم انث «يبضلا ورمع نب دواد انث «ثوراه نبا

 نأ "”[تباث نب] ديز نع «يردملا رجح ينربخأ :لوقي اًسواط تعمس "”[:لاق]

 .هتومو هتايح رمعملل اهنأ ىرمعلا يف ىضق هلع هللا لوسر

 . «لبش ثيدحو) :(ه) يف )00(

 .(ه) نم ةدايزلا (؟)

 .«رمعمللا :(ه) يفو «ءلصألا يفاذك (؟)
 .(ه) نم طقس [ ]نيبام (4)
 .(97 /4)راثآلا يناعم : عجارو «(ه) نم تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «فرعأ» : لصألا يف (5)
 .(ه) نم تبثأ امو «ىرمعلا» لصألا يف (5)
 . (ه) نم هانتبثأ امو «ءلصألا يف سيل [ 1نيبام (0)



 : نايح نب "”ويلس ثيدحو دب

 ىسوم نب دمحماأنث «ىصيصملا '”[ىلع نب] دمحأ نب ىلع هانثدحف .-00

 نع .نايح نب ميلس نع .دادحلا ةديبع وبأ انثدح «ةمادق نب دمحم انث « "'”[ىصيصلملا]

 : لاق هلع "' يبنلا نع تباث نب ديز نع «يردملا رجح نع «سواط نع «رانيد نب ورمع
 .«ثاريملا ليبس اهليبس ىرمعلا (7[ و ىبقرلا]»

 :ىعازوألا ثيدح امأو

 نب ةبقع نب دمحم انث «يزارلا ديعس نب ىلع انث «دمحأ نب ناميلس هانثدحف - 1

 رجح نع .«سواط نع «رانئيد ني ورمع نع «يعازوألا انث «يبأ ينثدح .ةمقلع

 ليبس اهليبس ىرمعلا» : ِهْنيَي هللا لوسر لاق :لاق تباث نب ديز نع « ””[يردلا]

 .(ثاريملا

 : ©[ دواد نب] لئاو ثيدحو

 نب دمحم انث :الاق '”[دمحأ نب] ناميلسو «رادنب نب ''”[دمحأ] هانثدحف 7

 ركب يبأ نع « عيبرلا نب سيق انث «نمحرلا دبع نب ركب انث «بيرك وبأ أنأ « هانم نب ىيحي

 لاق :لاق ديز نع « رجح نع «سواط نع (؟)[ رانيد نب] ورمع نع «دواد نب لئاو وهو

 .«ثاريم ىرمعلا» : هني هللا لوسر

 :لقعم ثيدحو

 :لاق «ىليفنلا صفح نب ديعس انث ءهرضنلا نب دمحأ انث «ناميلس انثدحف -

 ديز نع « رجح نع «سواط نع (؟)[رانيد نب] ورمع نع « هللا ديبع نب لقعم ىلع انأرق

 ال ,هتاممو هايحم هرمعمل وهف اًئيش رمعأ نم» : هلع هللا لوسر لاق :لاق '*”[تباث نب]

 .«هليبس وهف ائيش بقرأ نمف ءاوبقرت

 )١( «ناميلس» ىلإ لصألا يف تفحصت .

 ) )9.(ه) نم ةدايزلا

 .« هَ هللا لوسر لاق :لاق» :(ه) يفو «لصألا يف اذك ()
 . (ه) يف تسيل 2



 قلادات ةباحصلا ةفرعم
 0 0 م مما لا

 : نسحلا نب بيبح نإف : نيدامحلا ثيدح امأو

 «ديز نب دامح انث «برح نب ناميلس انث « ىضاقلا فسوي انث : لاق «هانثدح <04

 لكس هنأ ''"[تباث نب] ديز نع ٠ "”[يردملا ] رجح نع سواط نع «رانيد نب ورمع نع

 . ثاريملا ليبس اهليبس :لاقف ىرمعلا نع

 .ةملس نب دامح أنت « ثايغ نب دحاولا دبع انث «فسوي انث «بيبح انثلحو 6

 ا ىرمعلا :لاق تباث نب ديز نأ "'[يردملا] رجح نع « سواط نع «رانيد نب ورمع '"لانأ

 . اهلهأل ةزئاج

 : حيجن يبأ نبا نع ءيروثلا ثيدحو دب

 نع ءنايفس انث «ميعن وبأ انث « "”[زيزعلا دبع نب] يلع انث «ناميلس هانثدحف ١

 ىبقرلا لعج هَ هللا لوسر نأ تباث نب ديز نع 2 لجر نع « سواط نع «حيجن يبأ نبا

 . ©")[هوحن ديز نع « رجح نع «هيبأ نع « سواط نبا هاورو] #

 د د

 (*نالجعلا نب يدع نب ةبلعث نب ملسأ نب ديز ]9:: ١[

 . اردب دهش «كلام نب ديز نب ديبع ينب نم د

 [انث] '''[دلاخ نب] ورمع "”[نب دمحم] انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -

 ديز :راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث « يبأ

 . نالجعلا نب "”[يدع نب] ةبلعث نب ملسأ نبا

 .(ه) نم طقس [ ] نيبام )١(

 .«انربخأ» :(ه) يفو ءلصألا يفاذك (؟)

 .(ه) نم تبثأو «لصألا نم طقس [] نيبام (؟)
 .(059 /؟) ةباصإلا «(؟5//017)دسألا ١١١( /؟) باعيتسالا (5)

 .«ينثدحا :(ه) يف (0)



 نب دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «قوراف انثدحو 7447

 ينب نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف
 . ةبلعث نب ملسأ نب ديز :نالجعلا

 20[ :.ع] درص نب رارض انث «نامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح . 4

 يلع عم دهش نم ةيمست يف هيبأ نع « عفار يبأ نب هللا ديبع نب دمحم نع ء مشاه نب يلع

 . يردب ءراصنألا نم «ملسأ نب ديز : هنع هللا يضر

 انث ءدمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث "'”[نسحلا نب] بيبح انثدح 06

 نب ديبع ينب نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع «دعس نب ميهاربإ
 . نالجعلا نب يدع نب ةبلعث نب ملسأ نب ديز : كلام نب ديز

 "”يراصنألا نيرا نب ديز ]٠
 نب نيزملا نب ديز :ليقو « هللا دبع وخأ '©[اًردب دهش] جرزخلا نب ثراحلا ينب نم 0

 . جرزخلا نب ثراحلا نب فوع نب ةرادج نب ةيمأ نب يدع نب سيق

 «ىسوم انث « دمحم انث «ميهاربإ انث « '””[ليلخلا نب] دايز انث «قوراف انثدح 57

 نب ديز : جرزخلا نب ثراحلا نب فوع نب ةرادج ينب نم اردب دهشو :لاق باهش نبا نع
 .[أ /108 ]١/ '[ةرادج نب ةيمأ نب يدع نب سيق نب] نيزملا

 انثدح « دمحم نب دمحأ انثدح «ىيحي نب دمحم انثدح «بيبح انثدح]-1

 ديز :فوع نب ةرادج ينب نم اردب دهشو :لاق قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ

 . «انثدحا :(ه) يف )١(

 .(ه) نم ةدايزلا (؟)

 ةباصإلا يف ظفاحلا هيبنت :رظناو 2201/١ /؟) ةباصإلا 2٠٠« /؟)دسألا )6١7177/7. باعيتسالا (9)

 . نيزملا نبا ةمجرت ىلع
 .(ه) نم طقس (4)
 .(ه) يف سيل (5)
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: 0 1 ” 210 
 [ةرادج نب ةيمأ نب يدع نب سيق نب نيزملا نبا

 تان مرن 0 ثا

 "'يجررخلا سيق نب ورمع نب ةعيدو نب ديز[011]

 .اردب دهش

 انث «يبأ ينثدح '"”[دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح -

 ملاس ينب نم راصنألا نم ردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع ء«دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا
 كلام نب يزج نب سيق نب ورمع نب ةعيدو نب ديز : يلبحلا ونب وهو جرزخلا نب فوع نبا

 . جرزخملا نب فوع نب مئاغ نب ملاس نبا

 باهش نبا نع «ىسوم انث « دمحم انث « ميهاربإ انث «دايز انث «قوراف انئدح 64

 نب ةعيدو نب ديز : يلبحلا ينب نم مث «جرزخلا نب فوع ينب نم اردب دهش نم ةيمست يف

 . "”[كلام نب يدع نب يزج نب] سيق نب ورمع
 نبا نع ميهاريإ انث ءدمحأ انثدح «ىيحي نب دمحم انثدح «بيبح انثدح]إ

 سيق نب ورمع نب ةعيدو نب ديز :جرزخلا نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ
 , "7[يزج نبا

 «”يراصنألا ثراحلا نب ديز[ ١ :.١؟)]

 . ريبزلا نب ةورع هركذ اذك « يردب 0

 انث «ىبأ ىنثدح ””[دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح- 0١

 مشج ينب نم راصنألا نم أردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع .دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا

 )١( (ه) نم هانتبثأ امو ءلصألا نم طقس [ ] نيبام .

 .(هالا“ /؟) ةباصإلا «("01/5) دسألا «(5١//717؟) باعيتسالا (؟)

 .(ه) يف سيل (9)
 .(057 /؟) ةباصإلا 58١(« /5؟) ةباغلا دسأ (5)



 . '"[جرزخلا نب] ثراحلا نب ديز : جرزخلا نب ثراحلا نبا (0)غ . ةلا : 1

 «”يراصنألا سرملا نب ديز ]٠١١[

 نب ديز وهو « '*”[هنع] ةاورلا ضعب هيف مهوو '؟”[ريبزلا نب] ةورع هلاق «يردب

 . هركذ مدقت ("[يذلا ]نيزملا

 ينثدح '١'[دلاخ نب ورمع نب] دمحم انث )2 ©")[دمحأ نب] ناميلس اثدح 5

 مث «راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع .دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث « يبأ
 .(00ع : 8 1 0002

 . سرملا نب ديز ' "1 : جرزخلا نب] ثراحلا نب فوع نب ةردخخ ينب نم

 "”كلام نب نامعنلا نب سيق نب مقرأ نب ديز(1٠]

 .٠ ) - .٠ م ؟ ا - 1 5 - .٠

 تدمر «ةوزغ ةرشع ةعبس ُهَليَع يبنلا عم دهش .ةتؤم ىلإ هعم جرخو «ةحاور نب هللا دبع

 :لاقف ُهتْقَع ىبنلا هداعف هانيع

 .(امهب امل كانيع ناك ول تيأرأ ! ديز اي) 5907

 : ليقو ءدعس وبأ :ليقو ءرماع وبأ :ليقو .ورمع وبأ : ليقف «هتينك يف فلتخا ع

 ىفوتو «ةفوكلا نكس «يرارذلا ظفحي نميف ةنيدملاب ناكف دحأ نع رغصتسا «ةسينأ وبأ

 . (ه) يف سيل قلد

 . [ديزي] : ىلإ لصألا ىف تفحصت (0)
 .(0849/؟) ةباصإلا «(799 /؟) ةباغلا دسأ (")
 .(ه) نم تتبثأو ءلصألا نم تطقس (4)
 .(دق» :(ه) ىفو ءلصألاب اذك (0)

 .(ه) نم طقس[ ] نيبام )١(
 .(650 )١/ ةباصإلا «(777/5) دسألا ٠١9(« /75) باعيتسالا (0)

 .«ديزي» :(ه) يفو ءلصألاب اذك (8)
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 سنآو ليفطلا وبأو ةيواعمو سابع نبا ''”[ةباحصلا نم] هنع] ثدح «نيتسو نامث ةنس اهب

 نب بيبحو «نايح نب ديزيو ''”[يعيبسلا] قاحسإ وبأ ''”[نيعباتلا نمو] « ''”[كلام نبا

 . "![مهريغو] راسي

 نع ةبعش انث «دواد وبأ انث "”[بيبح نب] سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -18

 عبس :لاق ؟ هي هللا لوسر عم تنأ توزغ مك :مقرأ نب ديزل تلق :لاق قاحسإ يبأ

 .ةوزغ ةرشع

 , نابأ نب زيزعلا دبع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -05

 «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث « كلام نب ركب وبأ انثدحو .ح] قاحسإ يبأ نب سنوي انث

 نع '*”[قاحسإ يبأ نع ؛قاحسإ يبأ نب سنوي انث ءرمع نب ليعامسإ انث «يبأ ينثدح
 يل لاقف تجرخ تأرب املف 2 هلع هللا لوسر ينداعف ءدمر ينباصأ :لاق مقرأ نب ديز

 :تلق :لاق .«اًعناص تنك ام امهب امل كانيع '”[تناك] ول تيأرأ» : هللَع هللا لوسر

 0 بنذالو لجو زع هللا تيقلل تبستحاو تربص ول» :لاق «تبستحاو ثربص

 .«ةنجلا كل لجو زع هللا بجوأل» : ليعامسإ لاقو

 3ففز
 .ديز نع ' يرصملا «ةمثيخ نع «رباج نع يروثلا هاور #

 نب ىلعانث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثلح 157

 نب ىيحي نع «تباث يبأ نب بيبح نع «شمعألا نع « ليضف نب دمحم انث .رذنملا

 .رماع ابأ اي :مقرأ نب ديزل تلق :لاق «ةدعج

 انث .نامثع نب دمحم انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح 17

 .(ه) نم ةدايزلا )١(

 .ريخأتو ميدقت (ه) يفو «لصألاب اذك (؟)
 .(ه) نم طقس (9)

 .(ه) نم تبثأ امو ءلصألا نم طقس [ 1 نيب ام (5)
 .[ناك] :ه يف 2(

 .(ه) نم واولا تطقس (7)

 .«يرصبلا» :(ه) يف (0)



 نب] ةظرق يبأ ىلوم ةحلط ينث دثدح 231: لاق] ةرم نب ورمع نع ءشمعألا انث .ةماسأ وبأ

 .ورمعابأ اي : : مقرأ نب نب ديزل تلق : لاق 0[ بعك

 سنوي وبأ "”ينربخأ «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح -4

 ةنس يفوت «جرزنخلا نب ثراحلاب نم مقرأ نب ديز : لاق ءرذنملا نب ميهاربإ انث « "”[يندملا]

 . ةفوكلاب نيتسو نامث

 20[: هنع هللا يضر مقرأ نب ديز ] دنسأ ؟”[ام]

 «قازرلا دبع ًبنأ «ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -

 نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدحو .[ب /100 /1] ح جيرج نبا ”""[انن]
 نسب '"”[نسح] ينربخأ :لاق جيرج نبا نع «ديعس نب ىبحي انث «يبأ ينثدح «لبنح

 نع ينتربخأ فيك هركذتسي سابع نبا هل لاقف مقرأ نب ديز مدق :لاق سواط نع ءملسم

 :لاقو هدرف ايص محل نم وضع لجر هل ىدهأ معن :لاق مارح وهو ُهّلَع يبنلل يدهأ محل

 . (مرح انإ ,هلكأن ال انإ»

 نب قاحسإ انث ءيزوتلا نوراه نب ىسوم انث ءرصن نب دمحم نب يلع انثدح 0١-

 «ملسم نب نسحلا ينربخأ «جيرج نبا نع ؛«يضاقلا فسوي نب ماشه انث «ليئارسإ يبأ
 "”[ركذف] هركذتسي : سابع نبا هل لاقف مقرأ نب ديز مدق :لاق سابع نبا نع « سواط نع

 . ءاوس هلثم

 ملسم وبأ انث :اولاق نيرخآ يف «يباطخلا قورافو «نسحلا نب بيبح انثدح -1

 .(ه) نم طقس )١(

 .«ينئدح» :(ه) يفو ءلصألاب اذك (؟)

 .(ه) نم ةدايزلا (*)

 .«اممو» :(ه) يفو ءلصألاب اذك (5)

 .«نع» :(ه) يف (5)

 .(نعل :(ه) يفو «لصألاب اذك فق

 . «نسحلا» :(ه) يف 64 )



 7. ةمططظحا ةباحصلا ةفرعم
 0 مس بيبيبيبببججججججججججججججحجج لل

 نه 5 )١( 
 نبا نع «سواط نع «ملسم نب نسحلا نع جيرج نبا نع «مصاع وبأ انث ؛ [يشكلا]

 هدرف هع هللا لوسر ىلإ يدهأ ريط محل نع سابع نبا هلأسف مقرأ نب ديز مدق : لاق سابع

 .(مرح انإ» :لاقو مرحم وهو

 نع «سايع نبا نع] سواط نع «ريبزلا يبأ نع «ةيواعم نب ريهز هاورو "” *

 , 0[: ديز

 نامثع انث ''”[يرتستلا] قاحسإ نب "”نيسحلا انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح ١77

 نع «سواط نع «ريبزلا ىبأ نع «ةيواعم نب ريهز نع «دلخم نب دلاخ انث «ةبيش ىبأ نبا

 .(هدرن مل مرح انأ الول :هل لقو مالسلا

 : سابع نبا نع ءاطع نع «دعس نب سيق هاورو *

 انث «ديلولا وبأ انث «ةفيلخ وبأ انث :اولاق هريغو «يفيرطغلا دمحأ وبأ انثدح -6

 : مقرأ نب ديزل تلق :لاق سابع نبا نع «ءاطع نع «دعس نب سيق نع ةملس نب دامح

 . معن :لاق ؟هدرف مرحم وهو ديص وضع هل يدهأ هلي هللا لوسر نأ تملع امأ

 . نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -0

 نولتاقي يتمأ نم ةفئاط لازت ال» :لاق ُهْلَي هللا لوسر نأ مقرأ نب ديز ينعي  يراصنألا

 .«ماشلا لهأ اي مهومكارأ ينإو هللا رمأ يتأي ىتح قحلا ىلع

 ؛«يعداولا نيصح وبأ انث , ””[يسمحألا] ورمع نب دمحم نب رفعج ''”'انئدح 7

 .(ه) نم طقس )1١(

 .(ه) نم واولا تطقس (؟)
 . (01/ )١5/ ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا .تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو ««نسحلا» : لصألا يف (؟)

 .(59748) مقر ثيدحلا لبق ءاجف .(ه) يف دانسإلا اذه رخأت (4)

 .(ه) نم ةدايزلا (6)



 يبأ نع « تباث يبأ نب بيبح نع «شمعأللا نع كيرش انث « ديمح ا دبع نب ىيحي ينثدح

 ' مهللا ,هالوم يلعف هالوم تنك نمو : هلع هللا لوسر لاق : لاق مقرأ نب ب ديز نع « ليفطلا

 . (ةاداع نم داعو هالاو نم لاو

 . هوحن ديز نع ليفطلا يبأ نع «ةفيلخ نب رطفو «ريبج نب ميكح هاور *

 نب ىيحيو «ىحضلا وبأو «بهو نب ديز ناميلس وبأ : مقرأ نب ديز نع هاورو #

 هللا ديبع وبأو «نذؤملا ناميلس وبأو «قاحسإ وبأو «ءانسحلا يبأ نب ناميلسو (,ةدعج

 «يفوعلا ةيطعو «نوميم هللا دبع وبأو .حلاص وبأو «يمرضحلا ىليل وبأو «ينابيشلا

 (0)ع مه ؟ . هآ 1 سماك أ 5
 . ''”[مقرأ نب ديز نع] نيرخآ يف ةتخاف يبأ نب ريوثو

 . ح] رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث « ''”[يباطخلا] قوراف انثدح - 17

 انثدح 7"2[رذنملا نب ميهاربإ انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ء دمحم نب هللا دبع انثدحو

 كلام نب سنأ عمس هنأ لضفلا نب هللا دبع نع ؛ةبقع نب ىسوم 00 .حيلف نب دمحم

 هنأ :يموق نم '*”[ةريحلاب] بيصأ نم ىلع ينزح هغلبو مقرأ نب ديز يلإ بتك :لوقي
 لضفلا نبا كش 2و  «راصنألا ءانبأو راصنألل رفغا مهللا» :لوقي هع هللا لوسر عمس

 .  «راصنألا ءانبأ ءانبأ» ىف

. 1 . . 535 2) 
 . هلثم ديز نع «سنأ نب رضنلا نع «ديز نب يلعو «ةداتق هاور وو“

 . هلثم ديز نع « سنأ نب ركب يبأ نع .ديز نب يلعو «ينانبلا تباث هاورو *

 . حدواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انئثدح -

 ريثك نب دمحمو «ديلولا وبأ انث «ةفيلخ وبأ انث «دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدحو

 مقرأ نب ديز مهيف جرخو نوقستسي سانلا جرخ .:لاق قاحسإ يبأ نع ةبعش انث :اولاق

 .(ه) يف سيل قرد

 .(ه) نم ةدايز[]نيبام (؟)
 . «انثدح» :(ه) يف قرف

 . (ةرحلاب ىقوت نم) :(ه) يف ةرابعلاو (ه) يف كلذكو ؛«ةرحلاب» :ىلصألا يف (5)

 .(ع) نم ةداير اولا (0)
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000000000 0 

 *تلق:لاق «ةوزغ ةرشع عست ١ : لاق ؟ مثلي هيَع يبنلا ازغ مك : تلقف 2'”[هيلإ] ت توندف :لاق

 .[أ/١/107] نيتعكر مهب ىلصو «ةرشع عبس :لاق ؟هعم توزغ مك

 :لاق ؟ هلع هللا لوسر اهازغ ةوزغ لوأ ام :ديزل تلق : ""”[هئيدح يف] دواد وبأ داز

 . ةريشعلا (9تاذ وأ « ةريسعلا (9تاذ

 يبأ نب سنويو «شايع نب ركب وبأو «ليئارسإو «ريهز :قاحسإ يبأ نع هاور #

 . عيكو وبأ حارجلاو .قاحسإ

 ءريسعلا وأ «ربنعلا تاذ :لاقف اهفحصف ةظفللا هذه يف نيرخأتملا ضعب مهو (''و

 ءدحأ هلاق 'امف رينعلا امأف «نيشلاو نيسلا يف كشلا ءريسعلا وأ ءريشعلا تاذ وه اغإو
 . "”[هريغ]

 "ميش نب ىلعيانث «تارفلا نب دمحأ دوعسم وبل نث عج نيا دبع انئدح

 * يبنلا تعمس :لاق «مقرأ نب ديز نع «نايح نب ' "ديزي نع «يميتلا نايح وبأ انث

 .(منهج "ران نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم ىلع بذك نم» :لوقي

 دبع نب ريرجو «ناطقلا ديعس نب ىيحيو «ةيلع نب ليعامسإ :نايح يبأ نع هاور *

 : ديمحلا

 : ليعامسإ ثيدح امأف د

 انث .يبأ ينثدح , لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث .كلام نب ركب وبأ هانثدحف

 )١( (ه) نم تبثأ امو ءلصألا نم تطقس .

 (ه) نم ةدايزلا قفز .

 . «ةريشعلا اذ» : لصألا يف (*)

 . ةفطاعلا واولا نودب «مهو» :(ه) يف (4)
 .«ملف» :(ه) يفو .لصألاب اذك (0)

 .(ه) نم تبثأ امو «ديز» لصألا (3)

 . «رانلا» : لصألا يف 4“



 هع هللا لوسر نم يبلق هاعوو يانذأ تعمس دق :لوقي هتعمسف مقرأ نب ديز ىلإ تقلطنا

 . 7( ينهج نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نمد] :لوقي

 : ديعس نب ىيحي ثيدح امأو

 نع « ديعس نب ىيحعي وب يب ور :رع «كيعس ٠ د انث ءددسم انث « أ انث « يباطنملا قوراف هانثدحف ١

 ينإ امأ :لاق مقرأ نب ديز نع « نايح نب ديزي ينثدح «يميتلا ديعس نب ىيحي نايح يبأ

 نم هدعقم أوبتيلف اًدمعتم يلع بذك نم»] :لوقي وهو هلي هللا لوسر نم يانذأ تعمس

 ., "0[رانلا

 :ريرج ثيدحو

 انث «هيوريش نب "”[دمحم نب هللا دبع] انث ءنادمح نب ورمع وبأ هانثدحف -17

 ع ؟ديعس نب ىيحي همساو «ىميتلا نايح يبأ نع «ريرج انربخأ « "”ميهاربإ نب قاحسإ

 نم» :لوقي هلل هللا لوسر تعمس ينإ امأ :لاق مقرأ نب ديز نع «نايح نب ديزي نع]

 . 7[ منهج نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك

 . هلثم نايح نب ديزي نع « عيبرلا نب سيقو «مادقملا يبأ نب ورمع هاورو *

 دمحم انث مشاه نب ميهاربإ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ هانثدح 417

 تعمس ؛ مقرأ نب ديز نع «نايح نب ديزي نع ؛مادقملا يبأ نب ورمع انث «بهاولا دبع نبا

 .«رانلا نم هدعقم اوبتيلف اًدمعتم يلع بذك نم» :لوقي هيي هللا لوسر

 : مقرأ نب ديز '””[و ءاربلا ]نع قاحسإ وبأ هاورو *

 .ثيدحلا ركذي ملو ,«هلثم» (ه) يف )١(

 .(ه) نم طقس (؟)
 .«هيوهار نب قاحسإ» :(ه) يفو «لصألاب اذك (")

 .[ ]نيب ام ركذي ملو «"هلثم هدانسإب» :(ه) يف (4)
 .(ه) يف سيل (6)
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 انث «رابجلا دبع نب '')[نسحلا نب] دمحأ انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح .-.64

 «ءاربلا نع «قاحسإ يبأ نع « يمر ضحلا نامثع نب ىسوم انث .حلاص نب نمحرلا دبع

 نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم ىلع بذك نمو : ِهَتِلَع هللا لوسر لاق :الاق مقرأ نبا ديزو

 . (راغلا

 «نابأ نب زيزعلا دبع انث .ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 06

 هللَع هللا لوسر جرخ :لوقي مقرأ نب ديز تعمس '")[لاق] ينابيشلا مساقلا انث «ماشه انث

 .«لاصفلا تضمر اذإ نيباوألا ةالص نإ» : لاقف ىحضلا نولصي مهو ءابق لهأ ىلع

 فرفإ 00 .
 «عيكو نع « "'[لبنح نب] دمحأ ةياور نم « حارجلا نب عيكوو « عيرز نب ديزي هاور *#

 . مساقلا نع ةداتق نع :لاقف اضيأ ماشه نع عيكو هاورو :]

 : عيرز نب ديزي ثيدحو *“

 انث ,لاهنملا نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ,.نادمح نب ورمع وبأ هانثدح -7

 هلع يبنلا عمس :لوقي مقرأ نب ديز عمس هنأ فوع نب مساقلا تعمس ءماشه انث ديزي

 .هوحن ركذف

 :مساقلا نع عيكو ثيدحو د

 انث يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح -171

 .هوحن ديز نع .مساقلا نع .ماشه انث «عيكو

 . 7[ :ةداتق نع عيكو ثيدحو

 انث ءعيكو ”انث «قاحسإ انث .هيوريش نبا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح -

 جرخ :لاق مقرأ نب ديز نع ,فوع نب مساقلا نع «ةداتق نع ؛يئاوتسدلا بحاص ماشه

 .(ه) يف تسيل )١(
 .(ه) نم ةدايزلا (5)

 .(ه) نم طقس (9)
 (ه) نم[ ]نيبام (:)

 .«انربخأ» :(ه) يف (5)



 .[ب ]١077/1/ ''هوحن ركذف هي يبنلا

. 1 50 1 1 00) 
 ديز نع مساقلا نع ةداتق نع ماشه نع عيكو نع «ينامحلا '"[ىيحي] هاورو #

6005 

 ماسحو «ةبورع يبأ نب ديعسو « جاجحلا نب جاجحلا : مساقلا نع ةدانق نع هاورو *

 . مهريغو قوزرم وبأو ءكصم نبا

 . ""[هوحن] فوع نب مساقلا نع «ينايتخسلا بويأ هاورو *

 انك :لاق مقرأ نب ديز نع «راسي نب بيبح نع «بيهص نب فسوي انث «قئاس نب دمحم

 نطب ألمي الو ءاّنلاث ىغتبال بهذ نم نييداو مدآ نبال نأ ول : هِي هللا لوسر دهع ىلع أرقن

 . بات نم ىلع هللا بوتيو «بارتلا الإ مدآ نبا

 وبأ رمع نب ليعامسإو «ميعُت وبأو «ديبع نب دمحمو « "”[ناميلس ني]رمعم هاور] *#

 . ””[هلثم بيهص نب فسوي نع] : '*”[ملاس نب فيفعو «رذنملا

 انث «ميعن وبأ انث «زيزعلا دبع نب ىلع انث « ("”[دمحأ نب ] ناميلس انثئدح

 01: هلع هللا لوسر لاق :لاق مقرأ نب ديز نع ءراسي نب بيبح نع « بيهص نب فسوي

 . (انم سيلف هبراش نم ذخأي مل نم

 «تايزلا ةزهحو «ريرجو « '''[ديعس نب ىيحيو] «ناميلس نب '””رمتعم هاورو *#

 فل : ه1 4 .
 . ''[بيهص نب] فسوي نع « نيرخآ يف يلع نب لدنمو

 .(ه) نم طقس )١(
 . اًقوقوم مساقلا نع ةداتق ثيدح عيكو نعا» :(ه) يف (؟)

 .(ه)نم ةدايزلا (9)

 .ريخأتو ميدقت (ه) يفو «لصألاب اذك 0

 .«رمعملا : لصألا يف (0)
 . «ناطقلا ىيحي» :(ه) يف (5)
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 .هلثم ''[مقرأ نب ديز نع] راسي نب بيبح نع «جارسلا ناقربزلا هاورو #

 .قاحسإ نب ديبع انث «بدؤملا سابعلا نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح - ١

 مةرأ نب ديز نع «ةدعج نب ىمحي نع ؛تباث يبأ نب بيبح ينئاح «ءالعلا وبأ لماك انث

 .«هلبق ناك يذلا شاع ام فصن شاع الإ اًيبن هللا ثعب ام : هَل هلع هللا لوسر لاق : لاق

 .ًالوطم لماك نع «ميعن وبأ هاور *

 ريشب نب معنملا دبع انث «نيدشر نب دمحأ انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح -

 نب ديز نب هللا دبع نع «كلام نب سنأ دلو نم يسنألا دمحم نب هللا دبع انث ءيراصنألا

 امع ةزعلا بر كبر ناحبس :ةالص لك ربد لاق نم» :لاق ُهّْْيَع يبنلا نع هيبأ نع مقرأ

 بيرجلاب لاتكا دقف تارم ثالث «نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي

 ش .«رجألا نم ىفوألا

 انث :نوراه نب رامع انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح “١47

 يشهي هلع يبنلا انيب :لوقي مقرأ نب ديز تعمس «ثراحلا نب عيفن انث « "”نايح نب مشيهلا

 ,باش اي كحيو» :هل لاقف هيلع فقوف ينغي وهو باشب رم ذإ «ةنيدملا ككس ضعب يف

 . ارارم اهلاق  «ينغت نآرقلاب اله
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 "”تماصلا نب ديز[6١١٠]
0 

 34 'ديز : : ليقف ءهمسا يف فلتخم « شايع وبأ يقرزلا نامعنلا نب ر كير : :ليقو د

 نب ديبع : ليقو «قيرز نب رماع نب ةدلخ نب ديز نب تماصلا نب ب ةيوأعم نب ديبع : ليقو

 وهو «ةنيدملا نكس ءهنع ثدح اميف هتوم دعب ُهْلِلَع 2 هللا لوسر هقّدص «تماصلا نب ذاعم

 .(ه) نم طقس )١(
 .«زامج» :(ه) يفو ,.«نامحخ» : لصألا يف (؟)
 .(1//051) ةباصإلا «(؟91 /؟) ةباغلا دسأ ١75(« /9) باعيتسالا (")
 .(ه) نم هانتبثأ امو ««ديزي» : لصألا يف (:)



 ةباحصلا ةفرعم ١

 .ةيواعم نمز يف يفوت «يقرزلا شايع يبأ نب نامعنلا دلو

 ©”يفو ,نامسلا ناوكذ حلاص وبأو ءربج نب دهاجمو «كلام نب سنأ هنع ىور *

 انث ءرماع نب ديعس انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -14

 نأب كلأسأ ينإ مهللا :لاق «يقرزلا شايع ابأ نأ كلام نب سنأ نع , شايع يبأ نب نابأ
 «ماركإلاو لالجلا وذ ءضرألاو تاومسلا عيدب «ناّتملا ناّحلا «تنأ الإ هلإ ال دمحلا كل

 هب لئس اذإو ,باجأ هب يعد اذإ يذلا همساب هللا لأس دقل» : هلع هللا لوسر لاقف :لاق
 . «ىطعأ

 انث ,دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث : "”[لاق] ءرفعج نب هللا دبع انثدح - 6
 هلكَي هللا لوسر عم انك :لاق يقرزلا شايع يبأ نع ءدهاجم نع ءروصنم نع ء«ءاقرو
 :لاق «ديلولا نب دلاخ نيكرشملا ليخ ىلعو رهظلا ةالص "”[ةالصلا] ترضحف «نافسعب

 مهيلإ بحأ يه هذه دعب ةالص مهل نإ :نوكرشملا لاقف ءرهظلا هباحصأب فَي هللا لوسر ىلصف
 هللا لوسر ىلع مالسلا هيلع ليربج لزنف  رصعلا ةالص نونعي  مهسفنأو مهلاومأو مهئانبأ نم
 4 ةالّصلا مُهَل َتْمَقأَف مهيف تنك اًذإو ط : ةيآلا هذه تلزنو هربخأف ءرصعلاو رهظلا نيب هَ
 0 .اهرخآ ىلإ «ةيآلا ١٠١7[ :ءاسنلا]

 نيا ءحالسلا مهيلعو «نيفص هباحصأ هلي هللا لوسر فصف رصعلا ترضحف

 هللا لوسر دجس مث ءاًعيمج اوعكرو اًعيمج اورّبكف [أ /197 /1]هللا لوسر يدي نيب ودعلاو

 ةعكرلا ىلإ ماق هللا لوسر غرف املف «مهنوسرحي مايق نورخآلاو هيلي يذلا فصلاو هلع
 فاصم ىلإ ءالؤه رخأتو .ءالؤه فاصم ىلإ ءالؤه مدقت مث «نورخآلا دجسو ةيناثلا
 يذلا فصلاو ُهَلكَي هللا لوسر دجس مث ءاعيمج اوعكرف ىرخأ ةعكر مهب ىلصف ءءالؤه
 ١ هَ هللا لوسر ملس مث «ءالؤه دجس اوغرف املف «مهنوسرحي مايق نورخآلاو هيلي

 ىف ةرمو «نافسعب ةرم : نيترم ةالصلا هذه هني هللا لوسر ىلصف :شايع وبأ لاق

 .فطعلا واو نودب يف» :(ه) يف فلل

 .ه نم ةدايز ()

 .ربكو هيف (؟)



 ' . تطدش ةباحصلا ةفرعم
 جك

 « ليئارسإو ءحلاص نب يلعو «ةدئازو «ةبعشو «يروثلا نايفس : روصنم نع هاور *

 . صوحألا وبأو «يعخنلا ىسيع نب دوادو «ديمحلا دبع نب ريرجو «ثراحلا نب رفعجو

 انث .فسوي نب هللا دبع انث ءلهس نب ركب انث :لاق دمحأ نب ناميلس هانثدح 5

 نب دهاجم ينثدح «رمتعملا نب روصنم انث «يفوكلا ىسيع نب دواد نع «ةزمح نب ىيحي

 ىلعو «نافسعب نوكرشملا هيقلف هي هللا لوسر عم انوزغ :لاق شايع وبأ انث «يكملا ربج

 .هركذف ديلولا نب دلاخ ذئموي مهليخ

 ىسيع نب دواد الإ ''[يقرزلا] شايع وبأ انث :روصنم باحصأ نم دحأ لقي مل

 .نافسع ىلع اوقفتاو « شايع يبأ نع '''[ :اولاق] مهلك «نوقابلاو 7[ يعخنلا]

 انث «لاهنم نب جاجح انث .'''[يشكلا] ملسم وبأ انث «يباطخملا قوراف انثدح -17

 نم» :لاق ُهْنهَي هللا لوسر نأ شايع ىبأ نع «هيبأ نع «حلاص يبأ نب ليهس نع «دامح

 ءيش لك ىلع وهو ,دمحلا هلو كلملا هل ,هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : حبصأ اذإ لاق

 هنع طحو ؛تانسح رشع هل "'”بتكو ؛ليعامسإ دلو نم ةبقر قتعك هل تناك .ريدق

 نمو , يسمي ىتح ناطيشلا نم زرح ىف ناكو «تاجرد رشع هل (“!عفرو «تائيس رشع

 .(«كلذ لثم هل ناك : ىسمأ اذإ '؟”اهلاق

 شايع ابأ نإ « هللا لوسر اي :لاقف مئانلا ىري اميف هلم هللا لوسر لجر ىأرف :لاق

 . شايع وبأ قدص : ُهْنِقَع لاقف ؟اذكو اذكب كنع انربخأ

 يبأ نع :لاقف ''”[ةملس نب دامح نع «بيشألا '7[ىسوم نب نسحلا] هاور 2

 . يقرزلا شايع

 يي حي حي .: مدام د!

 .(ه) نم ةدايزلا )١(
 .(ه) ىف سيل (0)
 .(تبتكو» :(ه) ىف 2م

 .«تعفرو» :(ه) يف (5)
 .«لاق نمو :(ه) يف (5)



 ""”يجرزخلا ريهز يبأ نب ةجراخ نب ديز)1٠]
 ©9[يذلا]هنإ :لاقي ٠ نامثع ةفالخ يف يفوت ٠ هلي هللا لوسر عم اردب دهش

 ةجراخ ناك هنإ : ليقو «حيحصلا وهو تاياورلا رثكأ درو هب «توملا دعب هناسل ىلع ملكت

 سيقلا ئرما نب كلام نب ريهز يبأ نب ديز نب ةجراخ نب ديز وه :يدقاولا لاقو «ديز نبا

 عيبرلا نب دعس وخأ وهو . جرزخلا نب ثراحلا نب جرزخلا نب بعك نب ةبلعث نبا كلام نبا
 ةمجرت يف "”هيف ةاورلا فالتخخا ركذ مدقتو ءهتوم دعب مالكلا هنم عمس يذلا وهو .همأل

 .ديز نب ةجراخ

 . حدللا دبع نب ليعامسإ انث هرفعج نب هللا دبع انثدح -

 انث «ليعامسإ نب ىسوم انث :الاق ء.يطافسإلا سابع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 ديمحلا دبع تعمس :لاق «ةملس نب دلاخ ينثدح «ميكح نب نامثع انث «دايز نب دحاولا دبع

 ديز تلأس :لاقف ؟ هَل يبنلا ىلع ةالصلا نع ةحلط نب ىسوم لأسي نمحرلا دبع نبا

 دمحم ىلع كراب :اولوق مث يلع اولص» : لاق هلي هللا لوسر تلأس :لاقف يراصنألا
 .(«ديجم ديمح كنإ ميهاربإ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو

 : ميكح نب نامثع نع ةيواعم نب ناورم هاورو *

 , "”[دايز نب] فسوي نب نوراه انث «يورفلا ميهاربإ نب دمحم هانثدح - 8
 .«فينح لآ ىلوم «يراصنألا ميكح نب نامثع انث «ةيواعم نب ناورم انث ءرمع يبأ نبا

 :لاق «جرزخلا ينب يخأ ةجراخ نب ديز نع «ةحلط نب ىسوم نع ةملس نب دلاخ نع
 مهللا :اولوق يلع اولص» :لاق ؟ هللا لوسر اي كيلع يلصن فيك : تلق هِي يبنلا تلأس

 كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كراب
 .(ديجم ديمح

 انث

 )١( باعيتسالا )١١8/15(., ةباغلا دسأ )١/ 585(« ةباصإلا )١/ 050(.

 . (ه) نم ةدايزلا عز

 . ىنعملا موقي ام امهنم لك نم تبثأ دقو . «هنع ةاورلا» : (ه) يفو ««هيف هاور» : لصألا يف 2م
 .«لاقف» :(ه) يف 2



 يقول ةباحصلا ةفرعم
 ا

 نب ديعس انث « يمرضحلا 2"'[ هللا دبع نب دمحم] انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -

 «نيعأ نب نارمح نع «نايفس نع ءمساقلا [ب /7017/1] نب رثبع انث «يثعشألا ورمع

 اًخأ نإ» :لاق يشاجنلا ةافو ُهّليَم يبنلا غلب امل :لاق ةجراخ نبا نع «ليفطلا يبأ نع

 . اًئيش ىرن امو ءانيلصف هفلخانففصف جرخف ««يفوت دق "وكل
 نيد ني دو 0 جم

 "”يراصنألا ديبل نب ديز ]٠١[

 .ةبقعلا دهش ن

 انث «يبأ ينثدح '*”[دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .- 0١

 «ةبقعلا راصنألا نم دهش نم ةيمست يف ريبزلا نب ةورع نع .دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا

 .ديبل نب ديز : ةضايب ينب نم مث

 ب 2 9 2 . + 0

 ”يراصنألا عّبرم نب ديز ]٠14[
 نب دمحأ لاق «نابيش نب ديزي : دنع هثيدح «نييزاجحلا ىف دعي «ةثراح ىنب نم 0

 نع ىكحو «ةمثيخ يبأ نبا هنع ىيحي لأس «ديز عبرم نبا مسا :نيعم نب ىيحيو لبنح

 . ("”حلاص هنبا دمحأ

 انث .يديمحلا انث .ىسوم نب رشب انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -61

 .(ه) نم ةدايزلا ١١(

 .«مكاخأ» :(ه) يف (؟)

 .(ها/1 )1١/ ةباصإلا «(؟598/5؟) ةباغلا دسأ (*)

 .(ه) يف سيل (4)
 .«عيرم نبا» :ةياصإلا يفو )١717/7(« باعيتسالا )١/ 01/١(« ةباصإلا «(749 /5) ةباغلا دسأ (0)

 . «ةمثيخ يبأ نبا : ىيحي نعو «حلاص هنبا دمحأ نع ىكح» :(ه) يف (5)



١ 

 «مكيلإ هي هللا لوسر لوسر ينإ :لاقف مامإلا فقوم نم .ورمع هدعابي ناكم يف هفرعب

 .(مالسلا

11 25 
 7 2 323 م

 "”يسوألا يراصنألا ةيراج نب ديز] ]١٠

 ءرمع نبا لبق يفوت .هل مهسأف هِيَ هللا لوسر عم رييخ دهش ؛ديزي نب عمجم دج

 حير لا دع نب دمحم ا هش ء دمحم نب دمحم انئاع '11

 اصلا ةيراج يد نيل دش نب معاش ,ةملس نب روصنم انت :نيعألا باتع

 رغصتسا ُهْكَيَع هَلَع يبنلا نأ ةيراج نب ديز يبأ ينثدح «ةيراج نب ديز نب رمع ينثدح «يندملا

 ابأو .ةمثيخ نب دعسو «بزاع نب ءاربلاو  هسفن ينعي  ةيراج نب ٍديز : مهنم دحأ موي سان

 . هللا دبع نب رباجو .« ورمع نب هللا دبعو . يردخلا ديعس

 نب دعس :لاقف « يعازخلا ةملس نب روصنم : ةملس يبأ نع «يرودلا سابع هاورو *

 .راصنألا نم فوع نب ورمع ينب نم كلام تنب همأ "”ةتبحو ك7 ةتبح

 نب ليفن نب ةفاحق نب ةيواعم نب ريحب نب دعس وه :يدقاولا دعس نب دمحم لاقو

 فسوي وبأ ىور «يضاقلا فسوي يبأ دج وهو «كلام تنب ةتبح همأ ء«سودس

 نب ديز هيلع ربكف ةتبح نب دعس ةزانج تدهش : :لاق «نامعنلا نب بويأ نع : يضاقلا

 . اسمخ مقرأ

 )١( /؟5) باعيتسالا '١17(« /؟) ةباغلا دسأ 78٠١(« ةباصإلا )1/ 037(.

 ) )5.(ه) نم ةدايزلا
 ) )9.«ةبح» :(ه) يف



 "”ةبلعث نب ديز(ز ]8 ٠١٠

 نب "”دمحم انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -4

 هّللا دبع نب دمحم نب ريشب نع ءرمع نب هللا ديب نع «دمحم نب زيزعلا دبع انثدح .ةملس

 .ديز نب هللا دبع قدصت : لاق هيبأ نع ءادنلا يرأ يذلا ديز نبا

 نب زيزعلا دبع انث : بساك نبا انث «مصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح او 5-5 مش .٠ د 5 8ث ب 5-52 قفرقز

 هللا دبع نع , ؟![ديز نب هللا دبع نب] دمحم نب ريشب نع ءرمع نب هللا ديبع نع دمحم

 هل نكي مل لام ””[ديز نب هللا دبع] قدصت هنأ ءادنلا يرأ يذلا ةبعكلا بر دبع نب ديز نبا

 هَ هللا لوسر ىلإ هوبأ ءاجف هَ هللا لوسر ىلإ هعفدف «هدلوو وه هيف شيعي ناك «هريغ

 "”اعدف ءهيف شيعي ناك يذلا وهو هلامب "”قدصت ديز نب هللا دبع نإ ءهللا لوسر اي :لاقف

 اثاريم اهدرو ,كتقدص كدم لبق دق هللا نإ):لاقف ديز نب هللا دبع ُهلَم هللا لوسر

 . اهانثراوتف : ريشب لاق «كيوبأ ىلع [/113]

 : لاق «''[ هللا دبع نع] ريشب نع '”[رمع نب] هللا ديبع نع « '*”[ديعس نب ]ىيحي هاور #
 .ديز هدج وأ هوبأ ءاجف

 .هاوبأ ءاجف :لاقو هللا دبع نع «ريشب نع هللا ديبع نع «يفقثلا باهولا دبع هاورو *

1 7 0 2) 0 

 نب] ريشب نع هللا ديبع نع «بويأ نب ىيحي '[نع «ميرم يبأ نب ديعس] هاورو
 . هلثم لاق هللا دبع نأ ””[ديز نب هللا دبع نب دمحم

0 
59 2 

 .(0371؟/5؟) ةباصإلا «(؟ا/4 /؟) ةباغلا دسأ )١(
 .(ه) نم تبثأ امو ««زرحم» : لصألا ىف (0)
 نبا دنع يناثلاو ةملس نب دمحم دنع نم لوألا دانسإلا لوح ثيح نيدانسالل رصتخا :(ه) يف ةرفز

 .خلإ . . «الاق» : بساك
 .(ه) نم ةدايز (5)

 .(ه) يف سيل (0)
 .(ه) نم تبثأ امو ««هل اهقدصت» : لصألا ىف (7)
 . (ه) نم تبثأ امو شهاعدف» لصألا يف (0)



 "”يراصنألا هللا دبع نب ديز[71١٠]

 ل . "”[ثيللا نع ريكب نب ىبحي ثيدح نم ] نيرخأتملا ضعب هركذ

 هللا دبع انث «بيعش نب بلطم انث « "”[طسوألا ىف] دمحأ نب ناميلس انثئدح -06

 «يراصنألا ذاعم نب دعس نع «عفار نب قاحسإ ينثدح دعس نب ثيللا انث «.حلاص نبا

 نبا ىيحي انث «بويأ نب ىيحي انث ءرصمب يدادغبلا رفعج نب هللا دبع نع هانثدحو :لاق]-

 نسحلا نع يراصنألا ذاعم نب دعس نع «عفار نب قاحسإ نع ءدعس نب ثيللا انث ءريكب

 انل نذأف «ةيحلا نم ةيقر هِْيَم يبنلا ىلع انضرع : لاق "”[هللا دبع نب ديز نع نسحلا يبأ نبا

 امهظفل «ءافطق ةنيرق رحب ةحلم ةحش هللا مساب ةيقرلاو] قيثاوم يه امنإ» :لاقو اهب
 . 9[ ءاوس

 اذه وهو «يراصنألا هللا دبع نب ديز نع «يبعشلا نع ””[ىيحي نب] سارف هاورو *
 ع

 .ىرأ اميف

 (يراصنألا ةنثّدلا نب ديز[71١٠]

 « حلقألا يبأ نب تباث نب مصاع ةيرس يف هيَ يبنلا هثعب ءرماع نب ةضايب ينب نم 0

 نيح نايفس وبأ هل لاقف ةيمأ نب ناوفص ىلوم ساطسن هلتق «ميعنتلاب ةكمب لتقو «بيبخو

 )١( ةباصإلا «(7؟95 /؟) ةباغلا دسأ «(77/1١؟) باعيتسالا )054/1(.

 .(ه) نم ةدايزلا (؟)

 . (ه) يف سيل [ ] نيب ام (9)

 .(018/1) ةباصإلا «(585 /؟) ةباغلا دسأ )١77/1(« باعيتسالا ()



 . يلهأ يف 2""ينأو «هيذؤت ةكوش هبيصي ب هناكم يف دمحم نأ

 نب] دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح -5

 .يفقثلا ةيراج نب ديسأ نب رمع نع «باهش نبا نع «دعس نب ميهاربإ انث . "”[بويأ
 هلع هللا لوسر ثعب :لاق ةريره ابأ نأ ةريره يبأ باحصأ نم ناكو «ةرهز ينب فيلح

 نيب ةدهلاب اوناك اذإ ىتح اوقلطناف «تباث نب مصاع مهيلع رّمأو « ””[انيع]طهر ةرشع

 ةئام نم بيرقب ''”'مهيلإ اورفنف «نايحلونب :مهل لاقي ليذه نم يحل اوركذ «ةكمو نافسع
 ةثالث مهيلإ لزنو «ةعبس يف امصاع اولتقف دفدف ىلإ '”اوأجلف مهراثآ اوصتقاف «مار لجر

 بيبخب اوقلطناف ءرخآ لجرو «ةنثدلا نب ديزو «بيبخ :مهنم «قاشيملاو دهعلا ىلع رفن
 . "”[ثيدحلا] «. . . ةكمب امهوعاب ىتح ةنثدلا نب ديزو

 ينثدح ")[دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث « ””[دمحأ نب] ناميلس انلدح 7

 ةنثدلا نب ديز امأو :لاق "””[ريبزلا نب] ةورع نع دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث « يبأ

 نب ةيمأ هيبأب هلتقف "”[فلخ نب] ةيمأ نب ناوفص هارتشاف «ةضايب ينب نم يراصنألا

 . ميعنتلاب حمج ينب ىلوم ساطسن هلتق «فلخ

 نب دمحم انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث دايز انث « "7[يباطخلا] قوراف انثدح 5-4

 نب ديز هلع هللا لوسر ثعب مث :لاق باهش نبا نع "”[ةبقع نب] ىسوم نع «حيلف

 اوناك اذإ ىتح «شيرق رافك ربخ هل نوربختي «ةكم ىلإ هباحصأ يف ةضايب ينب اخخأ «ةنثدلا

 ديزو يدع نب بيبخ رسأف «ليذه نم نايحل ونب مهل تضرتعا ؛ةكمو طاهر نيب عيجرلاب
 اديز اومر مهنأ اومعزو «ةيمأ نب ناوفص ىلوم ساطسن هلتقف ةنثّدلا نبا امأف «ةنثّدلا نبا

 . اًتيبثتو اًنايإ الإ ددزي ملف هتنتف اودارأو «لبنلاب

 انث ءدمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح .- 6

 .«يلهأ يف انأو» :(ه) يف )0(

 .(ه) نم طقس (؟)
 .(ه) نم ةدايز (9

 .(ه) نم تبثأ امو «هيلإ» لصألا يف (5)

 .«ىلإ قحلف# : لصألا يف (5)



 ةباحصلا ةفرعم :١١18 رع4

 ثعب :لاق رمع نب مصاع ينثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميار

 نب] ديز امأف «رماع نب ةضايب ينب وخأ ةنثدلا نب ديز مهنم هباحصأ نم ارفن هلي هللا لوسر
 ىلإ ساطسن : هل لاقي هل ىلوم عم ةيمأ نب ناوفص هب ثعبف «ةكم هب مدقف رسأف '''[ةنئدلا

 مهيف شيرق نم طهر هيلإ ''”عمتجاف «هلتقيل [ب ]١908/١1/ مرحلا نم هوجرخأف «ميعنتلا
 بحتأ "”[ديز اي] هللاب كتدشن : لتقيل مدق نيح نايفس وبأ هل لاقف برح ''”[نب] نايفس وبأ

 نأ بحأ ام هللاو :لاق ؟كلهأ يف كنأو «هقنع برضي كناكمب نآلا اندنع دمحم نأ

 وبأ لاقف «يلهأ يف سلاج ينأو «هيذؤت ةكوش هبيصت هيف وه يذلا هناكم يف نآلا اذمحم

 هلتق مث ءادمحم هلق دمحم باحصأ بحك ادحأ بحي ادحأ سانلا نم تيأر ام :نايفس

 . ساطسن

4 2 33 1 5 

 فرفع
 ةنعس نب ديز[ ] "٠١

 عم دهاشم دهش «همالسإ نسحف ملسأ «ًالام مهارثأ نمو دوهيلا رابحأ نم ناك

 . كوبت ةوزغ يف يفوتو «٠ هني هللا لوسر

 لكوتملا نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ انثدح

 .ح ينالقسعلا

 نب ديلولا انث :الاق يطْوَحلا انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو

 لاق :لاق هدج نع «هيبأ نع «مالس نب هللا دبع نب فسوي نب ةزمح نب دمحم انث «ملسم
 قبي مل هنإ : ةنعس نب ديز لاق ةنعس نب ديز يده دارأ ل لجو زع هللا نإ : مالس نب هللا دبع

 مل نيتنثا الإ «هيلإ ترظن نيح هلي دمحم هجو يف اهتفرع دقو الإ ءيش ةوبنلا تامالع نم

 هل فطلتأ تنكف ءاّملح الإ هيلع لهجلا ةدش هديزت الو «هلهج هملح قبسي :هنم امهربخأ

 )١( (ه) نم تتبثأو «ءلصألا نم تطقس .
 . (ه) نم تبثأ امو ««عمتجاو» : لصألا يف (؟)
 .(057/1) ةياصإلا «(75848 /؟) ةباغلا دسأ ١17(: /1) باعيتسالا (”)
 . «دوهيلا رابحأ دحأ ناك» :ه يف (5)



 هعمو تارجحلا نم اًموي ُهِّيَي هللا لوسر جرخ :لاق «هلهجو هملح فرعأف ؛هطلاخأ نأل

 (9ةيرق نإ « هللا لوسر اي :لاقف ""'يودبلاك هتلحار ىلع لجر هاتأف «بلاط يبأ نب يلع

 «مالسإلا يف اولخدو اوملسأ دق نالف ينب ةيرق ىرصب نإ :يطوحلا لاقو «نالف ينب

 طوحقو ةدشو ةنس مهتباصأ دقو ءادغر قزرلا مهاتأ اوملسأ "7[نإ] مهنأ مهتثدح تنكف

 نإف ءاعمط هيف اولخد امك مالسإلا نم اوجرخي نأ هللا لوسر اي ىشخأ انأو «ثيغلا نم

 ىلإ لجر ىلإ هني هللا لوسر رظنف :لاق «تلعف هب مهثيغت ءيشب مهيلإ لسرت نأ تيأر
 تلقف هيلإ توندف :ةنعس نب ديز لاق ؟ هللا لوسر اي ءيش هنم يقب ام :لاقف اًيلع هارأ هبناج

 ؟اذكو اذك لجأ ىلإ نالف ينب طئاح نم اًمولعم رمت ينعيبت نأ كل له ءدمحمااي :هل

 طئاح يمسأ الو ءاذكو اذك لجأ ىلإ اًمولعم اًرمت كعيبأ نكلو ,يدوهي ايال» :""لاقف

 رمت يف بهذ نم ًالاقثم نينامث هتيطعأف ينايمه تقلطأف « ينعيابف معن :تلقف ««نالف ينب

 .«اهب مهنغأو مهيلع لجعأ» : لاقو لجرلا هاطعأف ءاذكو اذك لجأ ىلإ مولعم

 هلع هللا لوسر جرخف «ةثالث وأ نيمويب لجألا لحم لبق ناك املف : ةنعس نب ديز لاق

 ىلص املف «هباحصأ نم رفن يف نامثعو رمعو ركب وبأ هعمو «راصنألا نم لجر ةزانج يف

 هئادرو هصيمق عماجمب تذخأف « ””[هتيتأ] هيلإ سلجيل ''”رادج نم اندو ةزانجلا ىلع

 دبع ينب مكتملع ام هللاوف «يقح دمحم اي يضقت الأ :تلق مث « ظيلغ هجوب هيلإ ترظنو

 هانيعو باطخلا نب رمع ىلإ ترظنو :لاق «ملع مكتطلاخمب يل ناك دقلو «لطمل بلطملا

 . هللا لوسرل لوقتأ « هللا ودع يأ :لاقف هرصبب ينامر مث ريدتسملا كلفلاك ههجو يف نارودت .

 يفيسب تبرضل هتوف رذاحأ ام الول قحلاب هثعب يذلاوف !ىرأ ''”[ام]هب لعفتو عمسأ ام
 جوحأ وهو انأ ءرمع اي» :لاق مث مسبتو ةدؤتو نوكس يف رمع ىلإ رظني هللا لوسرو .ءكسأر
 اي هب بهذا , ""”ءادنلا نسحب هرمأتو ؛ءادألا نسحب ينرمأت نأ ءرمع اي كنم اذه ريغ ىلإ

 .لاذلاب «يوذبلاك» : لصألا يف )١(

 .(ه) نم ةدايزلا (؟)

 .«اقف» : لصألا يف (7)

 .«رادجلا» :(ه) يف (5)
 .(ه) نم تطقس (0)

 .«ةعابتلا» :(ه) يف (5)



 لاق .[أ/1١/709] (هتعر ام ناكم رمت نم اًعاص نيرشع هدزو , '''هقح هضقاف رمع
 ؟ةدايزلا هذه ام :تلقف رمت نم اعاص نيرشع يندازو يقح يناضقف رمع يب بهذف :ديز

 :لاق ؟رمع اي ينفرعتأ :تلقف «كتعر ام ناكم كديزأ نأ هلع هللا لوسر ينرمأ :لاقف
 نأ كاعد امف : لاق ءربحلا : تلق ؟ربحلا : لاق «ةنعس نب ديز انأ : تلق ؟تن أ نمف ءال

 دق ةوبنلا تامالع لك «رمع اي :تلق ؟تلعف ام هب لعفتو تلق ام هني هللا لوسرل لوقت

 هملح قبسي :هنم امهربخأ مل «نيتنثا الإ هيلإ ترظن نيح هَ هللا لوسر هجو يف اهتفرع
 تيضر دق ينأ رمع اي كدهشأف امهتربخأ دقف ءاّملح الإ هيلع لهجلا ةدش هديزت الو .هلهج
 الام اهرثكأ ينإف يلام رطش نأ "”دهشاو ءاّيبن هِي دمحمبو ءاًنيد مالسإلابو ءاّبر هللاب
 ىلع وأ : تلق مهلك مههعست ال كنإف ؛مهضعب ىلع وأ : :رمع لاقف «دمحم ةمأ ىلع ةقدص

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :ديز لاقف هِيَ هللا لوسر ىلإ ديزو رمع عجرف 2مهضعب

 مث «ةريثك دهاشم ُهْنهَع هع هللا لوسر عم دهشو هعيابو هقدصو هب نمآف هلوسرو هدبع ادمحم

 . اديز هللا محر ربدم ريغ ًالبقم كوبت ةوزغ يف يفوت

 «ةزمح نب دمحم هلك اذه ينثدح :لوقي ديلولا تعمس : لكوتملا نب دمحم لاق #

 . هقايسو لكوتملا نب دمحم ظفل اذهو « هللا دبع نع" !ةزمح نع هيبأ نع

 ركذي ملو .ةزمح نب دمحم نع «يرعشألا يصمحلا ملاس نب هللا دبع هاورو *

 : مالس نب هللا دبع ''![نع]

 «ةجراخ نب مئيهلا انث «يفوصلا نسحلا نب دمحأ انث .نوراه نب يلع هانثدح 00 ٠٠٠١"
 نب هللا دبع نب ةزمح نب فسوي نب دمحم نع , *يصمحلا يرعشألا ملاس نب هللا دبع انث ش

 1 . هوحن ركذف هلع هلم يبنلا ىتأ ةنعس نب ديز نأ هدج نع «هيبأ نع «مالس

 نب ةزمح نب دمحم (0باوصلاو «ةزمح نب فسوي نب دمحم يباتك يف عقو اذك *

 . «هضقاف» فيحصتو «هي» طاقساب «هقاف رمع اي بهذا : (ه) يف )0غ(

 .«كدهشأو»:(ه) يف (؟)

 . ؛هدجال :(ه) ىف (9)

 .(ه) يف تسيل (4)
 .«يصمخلا» :(ه) يف (5)

 .«هباوصو# :(ه) يف (5)



 ركو_ ١4 ةباحصلا ةفرعم

 . فسوي

 2 7 هم عع

 ("'ةعيبر نب ديز[75١٠]

 نبا هلاق ''[نينح موي] دهشتسا «ىزعلا دبع نب دسأ ينب نم يشرق «ةعبر : ليقو

 .ةورع نع .دوسألا ىبأ نع «ةعيهل

 سرف هب حمج «دسأ نب بلطملا نب دوسألا نب ةعمز نب ديزي وه :قاحسإ نبا لاقو

 . "”هلتقف «حانجلا :هل لاقي

 انث .يبأ ينثدح ؛؟”[دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 مث ء شيرق نم نيملسملا نم نينح موي لتقو :لاق ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا

 نى مو 0( ٍِع 8

 . ةعيبر نب ديز : ىزعلا دبع نب دسأ ينب نم

 شيفر نب ديز ] (.2

 نع] دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا هلاق «ةماميلاب دهشتسا «ةيمأ ينب فيلح

 . شيقر نب ديزي :يرهزلا لاقو «سيق نب ديز وه :قاحسإ نبا لاقو « ''”[ةورع

 انث «يبأ ينثدح ''"[دلاخ نب ورمع] نب دمحم انث «ءدمحأ نب ناميلس انثدح “1١٠0

 : نيملسملا نم ةماميلا موي '''[لتق] نم ةيمست يف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا

 . ةيمأ ينب فيلح شيقر نب ديز

 )١( ةباصإلا «(781/ /؟) ةباغلا دسأ )055/1(.
 ؟نينحبا :(ه) يف (؟) .

 .(ه) نم تبثأ امو ««لتقف» : لصألا يف (*)
 .«رمع نب دمحم : لصألا يفو .(ه) يف سيل قحز

 .(055/1) ةباصإلا «(؟588 /؟) ةباغلا دسأ (6)

 .«دهشتسا» :(ه) يف (5)



 ©"0ةقارس نب ديز[ ]75” ٠

 ةنس  نئادملا رسج  صاقو يبأ نب دعس عم رسجلا موي لتق ءيراصنألا بعك نبا 0

 . يفقثلا دوعسم نب ديبع وبأ مهريمأو ع "7ةرشع سمخ

 ينثدح "”[دلاخ نب ورمع نب] دمحم انث , "'[دمحأ نب] ناميلس انثدح 4

 نئادملا رسج  رسجلا موي لتق نم ةيمست يف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث « يبأ
 . بعك نب ةقارس نب ديز :راجنلا ينب نم مث ءراصنألا نم ء«صاقو يبأ نب دعس عم

 انث ءدمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث '؟””[نسحلا نب] بيبح انثدح 6

 ينب نم راصنألا نم رسجلا موي لتق نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع دعس نب ميهاربإ

 .بعك نب ةقارس نب ديز : يدع ينب نم مث «راجنلا

 تت ني

 "”يرهزلا ةيراج نب ديسأ نب ”ديز 0[ 07]
 . يرهزلا هلاق «ةماميلا موي دهشتسا

 ]١/ «رذنملا نب ميهاربإ انث ءليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح 65

 نم دهشتساو :لاق «باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم انث [ب م48

 - 5 ةلم قيقا جمالا ا ع 0 .
 . ةيراج نب ديسأ نب ديز : ةرهز ينب نم مث '"”شيرق نم ةماميلا موي نيملسملا

.- ِ 26 2 00 “26 00 
7 
 يل 6

 )١( باعيتسالا )١77/1(« ةباصإلا «(58 /؟) ةباغلا دسأ )035/1(.

  00؟رشع سمخا : لصألا يف .

 .(ه) نم طقس (*)
 .(ه) نم ةدايز (:4)

 . (ديف» : لصألا يف (5)
 .(030/1) ةباصإلا (5)
 .2. . .نيملسملا نم ةماميلا موي دهشتساو» :(ه) يف 0370



 ()"بعك نب ديز[78١0٠]

 هلع يبنلا نأ ركذ 2 ؟”7[ةبحص هل]  "![ديز نب ديوس :ليقو] ءديز نب بعك :ليقو ه

 . اضايب اهب ىأرف رافغ ينب نم ةأرما جوزت

 لاقو .هيبأ نع «بعك ('”[ نب ديز] نب ليمج نع «ريرضلا ةيواعموبأ هاور #*:

 . هدج نع : مهضعب

 (ينهجلا دلاخ نب ديزز ] ١

 اهبو ةنيدملا نكس «ةحلط وبأ :ليقو «دمحم وبأ :ليقو «نمحرلا دبع ابأ : ىنكي ح

 نونامثو سمخ هلو «نيعبسو نامت ةئس ىفوت « هلي هللا لوسر عم ةيبيدحلا دهش «تام

3-3 

 . ةئس

 «يراصنألا دالخ نب بئاسلاو «يدنكلا ديزي نب بئاسلا :ةباحصلا نم هنع ىور

 « بيسم لا نب ديعسو «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع : نيعباتلا نمو «يراصنألا ةرمع وبأو

 يف ريبزلا نب ةورعو «راسي نب ءاطعو «ديعس نب رسبو «نمحرلا دبع نب ةملس وبأو

 , هيرخآ قولا - 1

 ديز ىفوت :لاق « ريكب نب ىيحي انث « عابنزلا وبأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 .نونامثو سمخ هنسو «نمحرلا دبع ابأ 030 مكي «نيعبسو نامث ةنس ىنهجلا دلاخ نبا

 انث « لماك نب سودبع ني دمحم انث : لاق شيبح نب ىلع نب دمحم انثدح 8

 )01/١/1(. ةباصإلا «(؟598/5) ةباغلا دسأ )١(

 .(ه) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس [ ]1 نيبام (؟)

 .(ه) يف سيل [ ]نيب ام (*)

 .(076 )١/ ةباصإلا «(؟5885 /؟) ةباغلا دسأ ١١9(« /75) باعيتسالا (5)

 .ءامسألا يف ريخأتو ميدقت عم «مهريغو» :(ه) يف قلل

 .«(ىنكيو) :(ه) يف 00



 ("”[وبأ] ينربخأ ''”[جارسلا] قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح "4

 .نينامثو سمخ نباوهو «نيعبسو نامث ةنس ةنيدملاب تام

 .ح قازرلا دبع نع ؛''”[يربدلا] ميهاربإ نب قاحسإ انث «ناميلس انثدح

 دبع انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدحو

 دلاخ نب ديز نع «ديزي نب بئاسلا نع .ىمعألا ديعس يبأ نع «جيرج نبا نع «قازرلا
 تيأر ام دعب امهعدأ ال : رصعلا دعب نيتعكرلا يف باطخلا نب رمعل لاق هنأ « ينهجلا

 .امهيلصي هِي هللا لوسر

 انأ ء:نوراه نب ديزي انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح ١

 ينهجلا دلاخ نب ديز نع «ةرمع يبأ نع «نابح نب ىيحي نب دمحم نع «ديعس نب ىيحي
 «مكبحاص ىلع اولص» :لاقف ُهْلَي هللا لوسرل هوركذف «ربيخب يفوت ةنيهج نم ًالجر نأ

 :لاق ««هللا ليبس يف لغ مكبحاص نإ» :لاق مهب يذلا ىأر املف «سانلا هوجو تريغتف
 . نيمهرد يواسي نإ هللاو «دوهيلا زرخ نم اًررخ اندجوف هعاتم انشتفف

 «نيرخآ يف نادامحلاو ةدئازو «ةنييع نباو .ءيروثلاو «.جيرج نباو «كلام هاور *

 . ديعس نب ىيحي نع

 يبأ نبا انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح "5

 دلاخ نب ديز نع «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع «حلاص نب ةعمزو «بئذ
 هللا كدشنأ :امهدحأ لاقف ؛ هيي يبنلا ىلإ نالجر مصتخا :الاق ةريره يبأو ''[ينهجلا]

 اذه ىلع اًفيسع ناك ينبا نإ « هللا لوسر اي :لاقف همصخ ماقف ؟ هللا باتكب اننيب تيضق امل

 ملعلا لهأ تلأس املف « ''”[مداخو] ةاش ةئامب هنم تيدتفاف «هتأرماب ىنز هنإو  ًاريجأ ينعي

 .(ه) يف تسيل .(ه) نم ةدايزلا )١(



 5 ليحل ةباحصلا ةفرعم

 : هلي هللا لوسر لاقف ءمجرلا اذه ةأرما ىلع نأو «ماع بيرغتو ةثام دلج ينبا ىلع نأ ينوربخأ

 در امهف مداخلاو ةاش ةئاملا "”[اًمأ].هللا باتكب امكنيب نيضقأل هديب يسفن يذلاو

 تفرتعا نإف اذه ةأرما ىلع سينأ اي دغاو ,ماع بيرغتو ةئام دلج كنبا ىلعو , كيلع

 . اهمجرف تفرتعاف ''”اهلأسف اهيلع ادغف «اهمجراف

 سنويو «دعس نب ثيللاو «ةنييع نب نايفسو ءرمعمو «كلامو ءجيرج نبا هاور] *

 . *”[هوحن يرهزلا نع] "![نيرخآ يف ريثك نب ناميلسو .ناسيك نب حلاصو «ديزي نبا

 يبهولا دلاخ نب دمحأ انث «يقشمدلا ةعرز وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١ ظ

 نب ديعس نع «ةمعط نب هللا دبع نب ةرامع نع «قاحسإ نب دمحم انثدح[أ ا *3]

 يناطعأف ءاّمنغ هباحصأ ىلع هّلكَي هللا لوسر مسق :لاق ينهجلا دلاخ نب ديز نع «بّيسملا

 «معن» :لاقف زعملا نم ةعذج اهنإف اهب يحضأ « هللا لوسر اي :تلقف ءاعذج ادوتع

 .اهب تيحضف

 نع «نيرخآ يف ىلعألا دبعو « «؟”[ريمن نب هللا دبع]و : ””[ريكب نب سنوي] هاور *

 . قاحسإ نب دمحم

 دلاخ نب دمحأ انث «باهولا دبع نب دمحأ انث '''[دمحأ نب] ناميلس انثدح 4

 نب] نسحلا انث « '*”[نادمح نب] ورمع وبأ انثدحو . ح قاحسإ نب دمحم انث «يبهولا

 دمحم نع «قاحسإ نب دمحم انث «ءىسوم نب ليلخلا انث «رامع نب ماشه انث « ”[نايفس

 هْنْبَع يبنلا نأ «ينهجلا دلاخ نب ديز نع «ةملس يبأ نع «يميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نبا

 يف] ليلخلا داز ««ةالص لك عم كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول» :لاق

 . «امنإ»: لصألا يق 000

 .«اهلسف» :لصألا يف (؟)

 .ريخأتو ميدقت (ه) يفو «لصألاب اذك (*)

 .(ه) نم ةدايز[ ]نيب ام (5)

 . «ديزي نب سنويا :(ه) يف (65)

 .(ه) يف سيل (1)



 ةباحصلا ةفرعم ١١0

 ىلإ هللا طبه ليللا ثلث بهذ اذإف ؛ليللا لغلث ىلإ ءاشعلا ةالص ترّخألو : ''”[هثيدح
 لئاس ''”[ نم ] له ؟هل باجتسيف عاد نم له : لوقيف رجفلا علطي ىتح ايندلا ءامس

 .(؟هل رفغيف رفغتسم نم له ؟ ىطعيف

 نب برح انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 6

 دلاخ نب ديز نع ءديعس نب رسب نع «ةملس يبأ نع «ريثك يبأ نب ىيحي نع «دادش

 يف هفّلخ نمو ءازغ دقف هللا ليبس يف اًيزاغ زّهج نم» :لاق هِي هللا لوسر نأ ينهجلا

 .(ازغ دقف هلهأ

 . ©"”[دادش نب] برح نع . يدهم نب نمحرلا دبع هاور 2

 نع] نيرخآ يف نابيشو «كرابملا نب يلعو «ملعملا نيسحو «يعازوألا هاورو *
00 

 . نويحب

 نبا هللا دبع نب نامثع "”[اًضيأ هاورو] . ؟”[جشألا نب ريكب :ديعس نب رسب نع هاورو] *#

 . ””[رسب نع] ديز نب دمحمو «ةقارس

 نب ناميلس نب دمحم انث 2[ رثوك نب] نسحلا نب دمحم "”[رحب وبأ] انثدح "5

 «راسي نب ءاطع نع «ملسأ نب ديز نع «دعس نب ماشه انث «لالدلا مامه وبأ انث «ثراحلا

 وهس ال نيتعكر ىلص مث أضوت نم : هلع هللا لوسر لاق :لاق «ينهجلا دلاخ نب ديز نع

 .(هبنذ نم مدقت ام هل رفُغ امهيف

 ديز نع] دعس نب ماشه نع «بابحلا نب ديزو « ''”[دعس نب] ثيللا هاور *
 , 9[ هلغم

 .(ه) نم ةدايزلا )١(

 .(ه) نم تبثأ امو «لصألا نم تطقس (؟)

 .(ه) نم تبثأ و «ءلصألا يف طقس (*)

 .ديعس نب رسب نع جشألا نب ريكب هاورو (ه) يف و «لصالاب اذك (5)
 .(ه) نم طقس ((0)



 .هوحن '''[ملسأ نب] ديز نع «نابأ نب دمحم هاورو *

 دبع انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «مانغ نب ديبع انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح 67

 ("”[ينهجلا] دلاخ نب ديز نع «ةورع نع «يرهزلا نع . قاحسإ نب دمحم نع «ىلعألا

 . (ًاضوتيلف هجرف سم نمو : لاق هلع هلع يبنلا نع

 . هلثم قاحسإ نب دمحم نع دعس نب ميهاربإ هاور *

 «ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث « ''”[مئثيهلا نب] رفعج نب دمحم انثدح 4

 نب هللا دبع نع ؛ مزح نب ركب يبأ نع «ةرامع نب دمحم انث 2 "'[ليبنلا] مصاع وبأ انث

 نيذلا ءادهشلا ريخ» :لاق ُهِّْيَع هِي هللا لوسر نأ ينهجلا دلاخ نب ديز نع «نامثع نب ورمع

 يبأ نع «نامثع نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم هاور (اهولئسي نأ لبق ةداهشلاب نوؤدبي

 .هلثم مزح نب ركب

 يبأ نبا انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 8

 هلع هللا لوسر عم يلصن انك :لاق دلاخ نب ديز نع .ةمأوتلا ىلوم حلاص نع ءبئذ

 .هعقاوم انيأر لبنلاب انيمر ولف قوسلا يتأن مث «برغملا

 . "”[ةمؤتلا ىلوم] حلاص نع «يروثلا "”[نايفس] هاور #

 عام عام د
 نتن مي

 "'ىفوأ يبأ نب ديز[١٠*0]
 .ةرصبلا لزني ناك حت

 انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو . ح نايفس نب نسحلا انث نادمح نب ورمع وبأ انثدح

 نب دابع نب نمؤملا دبع انث «يلع نب رصن انث : اولاق '"'[يرتستلا] قاحسإ نب , ”نيسحملا

 .(ه) يف سيل )١(
 . (ه) نم ةدايزلا 6

 .(05 )١/ ةباصإلا «(؟1/ا/ /؟) ةباغلا دسأ ١١١(« /؟) باعيتسالا (؟)

 .«نسحلا» : لصألا يف 2(



 نب ديز نع «شيرق نم لجر نع «ليبحرش نب هللا دبع ينثدح «نعم نب ديزي انث ءورمع
 نيأ ؟نالف نيأ» :لوقي لعجف ةنيدملا دجسم هلي هللا لوسر ىلع تلخد :لاق ىفوأ يبأ

 ثيدحب مكثدحم ينإ» : لاقف هدنع اوعمتجا ىتح مهيلإ ثعبيو مهدقفتي لزي ملف (؟نالف

 هذه الت مث ءاقلخ هقلخ نم ىفطصا ىلاعت هللا نإ : مكدعب نم هب اوثدحو هوُعو هوظفحاف

 ةنجلا مهلخدي اًقلخ : جحلا] 4 سائلا نمو السر ةّكئالَمْلا نم يفطصي هللا لد :ةيآلا

 نيب لجو ّزع هللا ىخآ امك مكنيب خاؤمو ,هيفطصأ نأ بحأ نم مكنم فطصم ينإو

 ءاهب كيزجي هللا نأ ادي يدنع كل نإ» :لاقف هيدي نيب اثجف ماقف «ركب ابأ اي مق ,ةكئالملا

 نم يصيمق ةلزنمب ينم تنأف .ًاليلخ كتذختال [ب ١7١/ /1]ًاليلخ ادختم تنك ولف

 .هليب هصيمق كرحو (يدسج

 «صفح ابأ انيلع بغشلا ديدش تنك دق» :لاقفءاندف«رمع اي ندا» :لاق مث

 ؛يلإ امهبحأ تنكو ,كب كلذ هللا لعفف ءلهج يبأب وأ نيدلا كب َرعُي نأ هللا توعدف
 . ركب يبأ نيبو هنيب ىخآو ىحنت مث .«ةمألا هذه نم '''ةثالث ثلاث ةنجلا يف يعم تنأف

 ىتح هنم وندي لزي ملف (نامشع اي ندا ,نامثع اي ندا» :لاقف نافع نب نامثع اعد مث

 هللا ناحبس» :لاقف ءامسلا ىلإ رظن مث «هيلإ رظن مث « هّلكَي هللا لوسر ةبكرب هتبكر قصلأ

 مث هديب هيي هللا لوسر اهرزف ةلولحم هرارزأ اذإف نامثع ىلإ رظن مث «رارم ثالث «ميظعلا

 ىلع دري نم تنأ ,ءامسلا لهأ يف انأش كل نإف ,كرحن ىلع كئادر يفطع عمجا» :لاق

 كلذو نالفو نالف : لوقتف '”[كب اذه] لعف نم :لوقأف ءامد بحشت هجادوأو ضوحلا

 . (لذاخ لك ىلع ريمأ نامثع نإ الأ ءامسلا نم فته ذإ كلذو .مالسلا هيلع ليربج مالك

 هللا "'كطلسي .ءامسلا يف نيمألاو هللا نيمأ اي ندا» :لاقف فوع نب نمحرلا دبع اعد مث

 :لاق « هللا لوسر اي يل رخ :لاق «اهترّخأ دق ةوعد يدنع كل نإ امأ ,قحلاب كلام ىلع

 ىخآو ىحنت مث هدي كرحي لعجو :لاق «كلام هللا رثكأ ةنامأ نمحرلا دبع اي ينتلمح»

 .نامثع نيبو هنيب

 . (ه) نم تبثأ امو ««ثالث» : لصألا يف )١(
 . «اذه كبا» :(ه) يف (6)

 . (ه) نم تبثأ امو ««طلسي» : لصألا يف (*)



 يراوح امعنأ» :لاقف هنم اوندف «ينم اًوندا» :لاقف ريبزلاو ةحلط لخد مث

 .امهنيب ىخآ مث ««مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع "”يراوحك
 «ةيغابلا ةئفلا كلعقت ,رامع ايد :لاقف رساي نب رامعو صاقو يبأ نب دعس اعد مث

 انم تنأ ناملس ايد :لاقف يسرافلا ناملسو ءادردلا ابأ ريوع اعد مث "”[امهنيب ىخآ مث]

 «رخآلا باتكلاو لوألا باتكلاو ءرخآلا ملعلاو لوألا ملعلا هللا كاتآ دقو ء تيبلا لهأ

 :لاق « هللا لوسر اي يمأو "'[تنأ] يبأب ىلب :لاق «ءادردلا ابأ اي كدشرأ الأد :لاق مث

 مهضرقأف ,كوكردي مهنم برهت نإو ,كوكرتي ال مهكرتت نإو ,كوذقني مهذقنت نإ»

 .امهنيب ىخآف "'0كرقف مويل كضرع

 ىلع دري نم لوأ متنأف ؛ائيع اوُرقو اورشبأ» :لاقف هباحصأ هوجو يف رظن مث
 يذلا هلل دمحلا» : «؟”لاقورمع نب هللا دبع ىلإ رظن مث , «فرغلا ىلعأ يف متنأو ءضوحلا

 كتيأر نيح يرهظ عطقناو يحور بهذ ؛ هللا لوسر اي : يلع لاقف «ةلالضلا نم يدهي
 :لاقف ةماركلاو ىبقعلا كلف «يلع ةطخس نم ناك نإف «يريغ كباحصأب تلعف ام تلعف

 ىسوم نم نوراه ةلزنمب يدنع تنأف ,يسفنل الإ كترخأ ام قحلاب ””ينثعب يذلاود

 تئروأ امو :لاق «؟ءايبنألا تثروأ امد :لاق ؟كنم ثرأ ام « هللا لوسرااي : لاق «يثراوو

 عم ةنجلا يف يرصق يف يعم تنأو :'' 'ههنيب ةّنسو هللا باتك» : (؟9لاق ؟كلبق ءايبنألا

 ررس ىلع اناوخإ» : ةيآلا هذه هيلا لوسر الت مث ؛يقيفرو يخأ تنأو «يتنبا ةمطاف

 .«ضعب ىلإ مهضعب رظني هللا يف ءالخألا» . [40 : رجحلا] © نيلباَقتم

 عراذلا دمحم نب نيسحلا هاورو . قاحسإ نب نيسحلل قايسلا "”[و دحاو مهظفل] *

 . شيرق نم ””[ادحأ] ركذي ملو «هلثم نمؤملا دبع نع «يرصبلا

  .«يروحك» :لصألا يف )١(
 . (ه) نم تبثأ امو «ءلصألا نم طقس [ ] نيبام (؟)

 . (ه) نم هتبثأ امو «كدقف مويل كضوع» : لصألا يف ()

 .لاقف :ه يف (:)

 .(ه) نم تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو ««قحلاب كثعب يذلاو» : لصألا يف 2(

 . . ؟مهيبناا : :(ه) يف 4قز

 . ؛ةاجر) :(ه) يف (6)



 ١ دمحم نب نيسح انث «ريرج نب دمحم انث ءملس نب رفعج نب دمحأ هانثدح الذارع 

 هلثم «ىفوأ ىبأ نب ديز نع « ليبحرش نب هللا دبع نع « نعم نب ديزي انث «دابع نب نمؤملا دبع انث .

 ]* ©0"”يريمدلا ةيواعم نب ديز
 . صومعد نب ةرقل ثيدح يف همالسإ "'ركذ «صومعد نب ةرق مع 0

 نب ةعيبر نب ذئاع نع «هيبأ نع [أ 17١/ /1] دلاخ نب نمحرلا دبع ىور "5
 نأ ريمث ونب تدارأ مالسإلا ءاج امل :لاق صومعد نب ةرق نع «ديز نب دابع نع « سيق

 : هلع هللا لوسر اوتأ ىتح ةريبن نب جاجحلاو «ةرق هيخأ نباو ةيواعم نب ديز قلطناف «ملست
 . ””[هلوطب ثيدحلا] ركذ مث

 د م
 2 ف

 (©يراصنألا نسح وبأ ديز)ز ]"*٠

 نب دمحم نع « حيرش نب ةويح دنع هثيدح] .دوعسم وبأ : ورمع نب ةبقع هنع ىور

 . ””[نالجع

 نب دمحأ انث «ىلإ بتك اميف «ىجاجحلا بوقعي نب دمحم نب دمحم انربخأ ١ "٠

 ىيحي نب هللا دبع انث «يناردنكسإلا نوميم نب دمحم انث «ينانكلا ""ثراولا دبع
 لجر ميكح نع ثدحي نالجع نب دمحم تعمس :لاق « حيرش نب ةويح انث ,'”يسلربلا

 يبأ ديز نع , "[يراصنألا] ””[ورمع نب] ةبقع :دوعسم يبأ نع «ةرصبلا لهأ نم

 .,(هالا )١/ ةباصإلا 0٠0”(« /7) ةباغلا دسأ )١(
 .«ركذ هلا :لصألا يف (؟)
 .اهلوطب «ةصقلا» :(ه) ىف (9)

 .(هال# )١/ ةباصإلا «(584 /؟) ةباغلا دسأ (5)
 .(ه) نم تبثأو «لصألا نم طقس [ ] نيب ام (4)
 دحاولا دبع :ه يف (1)

 .(ه) نم هانتبثأ امو ء««يسلوبلا» : لصألا يف 610
 1 .ه نم طقس 6



 :سانلا لوقالإ ءايبنألا مالك نم يقب ام :لوقتي هلي هللا لوسر تعمس 20[ :لاق] نسح
 .«تئش ام لعفاف حتست مل اذإ

 ع

 "هللا دبع وبأ ديز ]*"”٠١[

 . هللا دبع هنبا هنع ىور هَل هللا لوسر ىلإ ةدافو هل

 نب حلاص انث ,كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحم انث :لاق "1... ] انثدح 6

 : لاق ديز هدج نع «هيبأ نع «ديز نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع '*”[حلاص نب] هللا دبع

 يف مكيلع لوطت دق لجو زع هللا نإ : سانلا اهيأ ايد :لاقف ةفرع ةيشع هلي يبنلا فقو
 ناك ام مكل رفغو ,«لأس ام مكنسحم ىطعأو ,مكنسحم مكئيسم بهوف ءاذه مكموي

 . (هللا ةكرب ىلع اوعفدا ,مكنبب

 3 (0هدج نع :لاقو هنع حرسلا نب رهاطلا وبأ هاور '””[اذك] *

 ىلا وا دكا ؟ (ه)ع .
 . هذج نع : "'"اولوقي ملو كيدف يبأ نبا نع ”[هريغو] مكحلا دبع نبا هاورو *

 (ليخلا ديزإ)ز ]*٠

 . همالسإ ''””[نسحو] ملسأ «ةفلؤملا نم «يئاطلا بهنم نب ديزي نب لهلهم نبا وهو

 .(ه) نم تبثأ امو ءلصألا نم طقس [ ]1 نيبام )١(

 . (ها/" )١/ ةباصإلا «(؟595 /7) ةباغلا دسأ (؟)

 ليعامسإ نب دمحم انثدح لاق هلل دبع هنبا هنع ىور» :(ه) يفو «لصألا يف ضايب [. . . 1نيب ام (؟)
 . ىدنم نبا هنأ امئاد هنم مهفي يذلا ضايبلا اذهل اًناكم كرتي ملو «خلإ . . .

 ش .(ه) يف تسيل (5)
 0 . (ه) نم ةدايزلا (6)
 . حرسلا نب رهاطلا وبأ :اه يف قف

 .لقي : لصألا يف (0
 .(0175/1) ةباصإلا 40701 /9) ةباغلا دسأ «(7//1737) باعيتسالا (8)
 .«همالسإ نسحف) :(ه) يف (9)



 «نافع انث «يبرحلا نسحلا نب قاحسإ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 6

 لاق :لاق معن يبأ نب نمحرلا دبع انث ءعاقعقلا نب ةرامع انث «دايز نب دحاولا دبع انث

 مل ظورقم ميدأ يف بهذب هلفَ# يبنلا ىلإ ثعب [هنع هللا يضر ايلع نإ : يردخلا ديعس وبأ
 ءردب نب ةنييعو « سباح نب عرقألا :ةعبرأ نيب هي هللا يبن اهمسقف « اهبارت نم لصحي
 . ليفطلا نب رماع وأ ةثالع نب ةمقلعو «ليخلا ديزو

 يلع نب نسحلا انث «ئراقلا حلاص نب هللا دبع انث «ديمح نب دمحم انثدح 55

 يبأ نع «شمعألا ناميلس نع , مشاه ينب ىلوم ريشب انث «ةرامع:نب نوع انث «يناولحلا

 :لاقف هلق يبنلاب خانأ ىتح بكار لبقأف هلم يبنلا دنع انك :لاق هللا دبع نع «لئاو

 تأمظأو يليل ترهسأو يتلحار "”تيضنأ «عست ةريسم نم كتيتأ ينإ هللا لوسر اي

 ديز انأ :لاق «؟؟كممسا ام» : هَ يبنلا هل لاقف «يناترهسأ نيتلصخ نع كلأسأل يراهن

 نع كلأسأ :لاق «اهنع لكس دق ةلضعم برف . لسف ءريخلا ديز تنأ لب :لاق «ليخلا

 ؛؟تحبصأ فيك» : هلي يبنلا هل لاقف «ديري ال نميف هتمالعو « ديري نميف هللا ةمالع
 ينتاف نإو «هباوثب تنقيأ هب تلمع نإو «هب لمعي نمو .هلهأو ريخلا بحأ تحبصأ :لاق

 نميف هتمالعو .ديري نميف هللا ةمالع هذه» : مالسلا هيلع يبنلا لاقف ءهيلإ تننح ءيش هنم

 .[ب /1/١771]:«تكله داو يأ يف يلابت ال مث ءاهل كأيه ةرخآلاب كدارأ ولو ديري ال

 دع دع د

 ”'ىفقثلا رماع نب ديز ]6*٠١[

 .فئاطلا لهأ نم ه

 .ذيبنلا نع هَ يبنلا لأس اديز نأ سنأ نع « ديمح نع « سيق نب زيزعلا دبع دنع هثيدح #

 . هنع شايع نب مام نب دمحم هاور #

 .داصلاب «تيصنأ» : لصألا يف (؟)

 .(0584/1) ةباصإلا «(597 /؟) ةباغلا دسأ .(")



 : (97لاق «يبالودلا ''”[دامح نب] دمحأ نب دمحم رشب يبأ نع تندح

 رماع ينب نمزيزعلا دبع نب ليعامسإ نب ورمع نع «يلمرلا ديوس نب قاحسإ انثدح
 تمدق :لاق رماع نب ديز هيخأ نع ءرماع نب ديزي نع .ثدحي يبأ تعمس '''[:لاق]

 «نونيع تيب هلأسف ««ينلس» :يرادلا ميمتل هلع يبنلا لاقف تملسأف هلع يبنلا ىلع

 نمألا كلأسأ :تلقف ٠ «ىنلس ديز ايد : هِي يبنلا لاقو «هايإ نهاطعأف ميهاربإ دجسمو

 . كلذ ىناطعأف . "”يدلولو يل ناميإلاو

 كايد

 ”يزهبلا بعك نب ديز ]5*٠١[
 . هي يبنلل ىدهأ يملسلا مث ه

 نب ديزيانث "”[راطعلا] رفعج نب سيردإ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح
 نب ريمع نع «ةحلط نب ىسيع نع « ميهاربإ نب دمحم نع «ديعس نب ىيحي انأ ءنوراه

 يداو ضعبب ناك اذإ ىتح ةكم ديري جرخ ُهِْكَي هللا لوسر نأ يزهبلا نع .ءيرمضلا ةملس

 ىتح هورقأ» :لاقف هَ هللا لوسرل هوركذف اريقع شحو رامح سانلا دجو «ءاحورلا
 ؟رامحلا اذهب مكنأش « هللا لوسراي :لاقف هيحاص ناكو- يزهبلا ىتأف .«هبحاص يتأي

 اذإ ةياثإلاب انك اذإ ىتح انررم مث ءنومورحم نحنو « ' 2قافرلا يف همسقي نأ ركب ابأ رمأف

 . هنع سانلا زيجي ىتح « "”هدنع فقي نأ ًالجر كَ هللا لوسررمأف «مهس هيف لظ يف فقاح يبظ

 . يزهبلا نع .هلثم ىيحي نع ىفقثلا باهولا دبع هاور #

 اوركذي ملو « ىيحي نع ءرهسم نب يلعو ءميشهو ''"'[ديز نب دامح هاورو] *

 .(ه) نم دايزلا )١(

 .(ه) يف تسيل (؟)
 .«يدلو يل» :(ه) يف (*)

 .(01/1/1) ةباصإلا «(791//؟) ةباغلا دسأ «(577/5١؟) باعيتسالا (5)
 . «قاقرلا» : لصألا يف تفحصت (0)
 . ؛هنعا : صألا يف فحصت (1)
 .(ه) نم طقس 48ه



 دلع دع د

 ("هرّللا دبع وبأ ديز ]/0*١٠١[

 .لوهجم

 وبأ انث «ةورف نب دايز نب دمحم انث «يوغبلا دمحم نب هللا دبع نع تندُح 8

 لاق : لاق هيبأ نع «ديز نب هللا دبع نع «ديزي نب روث نع '"”[ديز نب] ةحلط نع ؛باهش

 هل جرخأو ءءامسلا تاكرب هعم لزنأ لجو زع هللا نإف زبخلا اومركأ» : هلي هللا لوسر

 .(ضرألا تاكرب

 نب ميهاربإ '*”[نع] ديز نب ةحلط نع "![باهش يبأ نع] سنوي نب دمحأ هاأور *

 .ورمع نب هللا دبع نع «ديزي نب هللا دبع نع «ةلبع ىبأ

 مارح مأ نب هللا دبع نع .ةلبع يبأ نب ميهاربإ نع «ميهاربإ نب ثايغ هاورو *

 . هلثم يراصنألا
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 720. ىخ نب ديزز ]* ٠١

 . رظن هيف .لوهجم

 .(ه) نم طقس )١(
 .(01/4 )١/ ةباصإلا «(595 /7) ةباغلا دسأ (؟)

 . (ه) نم ةدايزلا (*)
 .«هاورو» :(ه) يفو ءلصألاب اذك (4)

 .«ميذح نب ديز» :(ه) يف (5)

 .(056 /1) ةباصإلا «(؟586 /؟) ةباغلا دبسأ (5)
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 نبا يلع انث « ديسأ انث « يبأ انث ءديسأ نب هللا دبع نب دمحم نع هانثدح]

 تلاس 1 ]يد نع ؛ يبأ ينئدح ؛ مرما نب ايزي نب مع نب سا 0

 تف تي و 00 .

 "”وهش وبأ ةبيش يبأ نب ديز]ز ]

 ىلع يتأن] ٠ [أ/١/757] تبثي تبثي الو مهضعب هامس « مزاح يبأ نب : سيق هنع ىور

 . (")[ ىنكلا ىف هثيدح

 "”يمليدلا ديز ]

 . نزام نب مهس ىلوم

 «ينارحلا دمحم نب هللا دبع انث «ينارحلا نيسحلا نب يلع انث ءدمحم هانثدح] ١
 ءدمحم يبأ ينثدح :لاق «يمليدلا ديز نب نانس نب ديزي نب دمحم نب ديزي ةورف وبأ ان

 مدق يمليدلا ديز يبأ ناك 0[ :لوقي] '"”[ةورف يبأ دج] ديز نب نانس ””[يدج تعمس
 رمع ةفالخ نم اتلخ نيتنسل تدلوو املسأف نزام نب مهس :هالوم عم هَلْ يبنلا ىلع

 . مهس نب ريرج هتمدقم ىلع ناكو ء«نيفص يلع عم تدهشو

 .«خلإ. . .ديعس نع سهيب نب يلع دنع هثيدح» :(ه) يف 000

 .(ه) نم تبئأو «لصألا نم طقس [ 1 نيبام (؟)
 1١(. /5) ةباصإلا «(؟١٠59 /؟) ةباغلا دسأ (7)

 ,(ها/ )١/ ةباصإلا «(781/ /؟) ةباغلا دسأ (5)

 .[ ]نيب ام ركذي ملو ءديز نب نانس دنع هثيدح» :(ه) يف (6)

 .(ه) نم ةدايزلا ()

 .24:لاق» :(ه) يف (0)



 '""ينهجلا بهو نب ديز[41١]

 . قيرطلا يف هتافو هتغلبو هكردي ملو هيلإ رجاهو ُهّنفَع يبنلا ةايح يف ملسأ

 نب دمحم انث "”[جارسلا] قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ هانثدح م7

 بأ ملسم نب ىيحي نع «دواد نب هللا دبع انث «يلع نب رصن ينربخأ «يلظنحلا سيردإ

 ال

 ”يدبعلا ناحوص نب ديز[4٠]

 لمجلا موي لتق «ناملس ابأ : ليقو «ةشئاع ابأ : ىنكي «لئاو وبأ قيقش هنع ىور ح

 . ةنجلا ىلإ هتقبسو ءالولج موي هدي تبيصأ « يلع عم

 نب دمحم انث «جارسلا (؟![ سابعلا وبأ] انث «نانس نب دمحم نب دمحأ انثدح 0077

 هلع يبنلا عم ريسم يف اوناك مهنأ ينغلب : لاق -هريغ وأ - ةورف يبأ نع «ريرج انث «حابصلا

 مث 0! بدنج امو بدنج !ديز "”[امو ديز]» :لاقف مهب قوسي هلي هللا لوسر لزنف

 هدسج رئاس هعبتي مث ,ةنجلا ىلإ هدسج ضعب '”رقتسي امهدحأ يتمأ نم نيلجر» :لاق

 .«لطابلاو قحلا نيب قرفيف رخآلا امأو ,ةنجلا ىلإ

 .ةفوكلاب رحاسلا لتق '”[يذلا بدنج وهو]

 دمحم انث « ''/[لاق] ةزاجإ «يعفاشلا ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم هانربخأو 6 5

 نب هللا دبع نع «يريرجلا ديعس انث « يبأ انث «كلام وبأ : ىيحي نب ريثك انث «بلاغ نبا
 («بدنج امو بدنجو :لوقي لعجف هباحصأب هلل هللا لوسر قاس :لاق هيبأ نع «ةديرب

 ًالجر انيأر ام : ركب يبأل هلع هللا لوسر باحصأ لاقف حبصأ ىتح «ريخلا ريخلا عطقألاو

 عطقألاو «بدنج امو «بدنج «نيتملكب عطق دق هنأ ريغ هلي هللا لوسر نم اًقايس نسحأ

 )١( ةباغلا دسأ )5/01١"(, ةباصإلا )١/ 0487(.

 .(ه) ىف سيل (0)
 .(018/1) ةباصإلا 791١(« /؟) ةباغلا دسأ ١714(« /7) باعيتسالا (")
 .(ه) نم ةدايز (5)

 .هدم ضعب هقبسي :ه يف (0)

 .«يذلا وه بدنجو» :(ه) يفو «لصالاب اذك (5)



 ,. سلا ةباحصلا ةفرعم
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 عهدحو ةمأ اهيف نوكي ةبرض برضيف : بدنج امأ» :لاقف ؟ركب وبأ لأسف ءريخلا ريخلا

 .(ةهربب هندب لبق ةئجلا هدي '''لخدت ىتمأ نم لجرف : ديز امأو

 وأ متيفتكأ : لاق مث نيتعكر ةادغلا مهب ىلصف ةفوكلا ةبقع نب ديلولا نامثع ىلو املف

 ىتأف «تيميو ىيحي هنأ مهيري ءرحسي ًالجر سلجأ مث :لاق اندزتال :اولاقف ؟مكديزأ

 هب برض مث «ةسنرب تحت فيسب ءاجف « يلع درت ال ةحيفص انوغبا :لاقف ةلقايصلا بدنج

 نم .ىجراخب تسل :لاقف «ىجراخ : سانلا لاقف نآلا كسفن ىحأ :لاقف رحاسلا قنع

 ترهش :لاقف «نامثع ىلإ عفرف ءبدنج انأف «ينفرعي مل نمو «فرعأ يذلا انأف ينفرع

 . ناخدلا لبج ىلإ هب رمأ مث «ةنيدملاب

 ؛ يبايث يف ينونفدا :لاقف «لمجلا موي :لتقو ؛ةيسداقلا موي هدي تعطقف ديز امأو

 . انربص انيلتبا اذإ انتيل ايف «مهتفيلخ ىلع اًنعطو مهراد يف مهانيتأ مصاخم ينإف

 8 29[ دمحم هنع هينثدحو] نو

07 7 7 

 ني دي 3

 (؛"ةباعك نب ديز[ ] "٠١

 (2سنخألا نب ديزو[ ]1 ١

 (”ةملس نب ديزو[إ ]6 ٠

 .[ب /؟577 7/11 دايزو ديزي هباوصو ءمهو اهلك

 1م ىف
 يباب

 .«لخدي» :لصألا يف )١(

 .(ه) نم تبثأ امو .«تبرضلا» : لصألا يف )١(
 .(ه) ىف سيل [ ]نيب ام (؟)
 , (7917/7) ةباغلا دسأ 2(

 .(7ا/0 /؟) ةباغلا دسأ (5)

 .(7897/5) ةباغلا دسأ ١(



 دايز همسا نم '[ باب ]

 "ةبلعث نب ديبل نب دايز 0©]

 نب ةثراح دبع نب قيرز نب رماع نب ةضايب نب ةيمأ نب يدع نب رماع نب نانس نبا 0
 .اردبو ةبقعلا دهش « هللا دبع ابأ ىنكي «جرزخلا نب مّشُج نب بصغ نب كلام

 لامع دحأ ناك .دعجلا يبأ نب ملاسو «كلام نب فوعو «ءادردلا وبأ هنع ىور #

 . تومرضح تاقدص ىلع هلماع وهو هِيَ هللا لوسر يفوت « هيي هللا لوسر

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح ٠0"

 ءراصنألا نم "”[اردب] دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا

 . ؟”[نانس نب ةبلعث نب] ديبل نب دايز : ةضايب ينب نم

 نب] ميهاربإ انث « *”[ليلخلا نب] دايز انث « (*”[يباطخلا] قوراف انثدح "55

 دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم انث « '"”[رذنملا

 . "7[نانس نب ةبلعث نب] ديبل نب دايز : ةضايب ينب نم «راصنألا نم '”[ةبقعلا]

 ينثدح « '*”[دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث « '*”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 730

 نم ءراصنألا نم ًردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا انث « يبأ

 نب رماع نب نانس نب ةبلعث نب ديبل نب دايز «ةثراح دبع نب قيرز نب رماع نب ةضايب ينب

 . ةضايب نب ةيمأ نب يدع

 انث .دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح <

 نب ةضايب ينب نم راصنألا نم  !ردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع «دعس نب ميهاربإ

 .(ه) نم ةدايز )١(

 .(068/1) ةباصإلا «(؟ا/7 /؟) ةباغلا دسأ )5//٠١(« باعيتسالا (؟)

 . «ةبقعلا» :(ه) يف (9)

 .(ه) نم طقس (4)

 .(اردب» :(ه) يف (5)



 0 اه . تلال 0 0 ةباحصلا ةف

 . ")[ةضايب نب ةيمأ نب يدع نب] نانس نب ةبلعث نب ديبل نب دايز :ماع

 ةيواعم انث «حلاص نب هللا دبع انث «لهس نب ركب انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 184
 عم انك :لاق ءادردلا يبأ نع «هيبأ نع «ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع «حلاص نبا

 سانلا نم ملعلا "”سلتخي ناوأ اذه» : لاق مث ءامسلا ىلإ هرصبب صخشف هّكَي هللا لوسر
 فيكو هللا لوسراي :يراصنألا ديبل نب دايز لاقف «ءيش ىلع هنم نوردقي ال ىتح

 كعلكث» :لاقف ءانءانبأو انءاسن هنكرقنلو هنأرقنل هللاوف ؟نآرقلا انأرق دقو انم '”سلتخي
 دوهيلا دنع ليجنإلاو ةاروتلا هذه ,ةنيدملا لهأ ءاهقف نم كدعأل تنك نإ دايز اي كمأ

 .(؟مهنع ىنغي اذامف ىراصنلاو

 نمحرلا دبع نب ديلولا نع «ةلبع يبأ نب ميهاربإ نع «دعس نب ثيللا هاورو #

 .هوحن مهنع هللا يضر سوأ نب دادشو «كلام نب فوع نع « ريفن نب ريبج نع ١ يش رجلا

 قاحسإ نب ىيحي انث « ىسوم نب رشب انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ١"

 نب دايز نع «دعجلا يبأ نب ملاس نع شمعألا نع «ملسم نب زيزعلا دبع انث «ينيحليسلا

 بهذ دقو متنأ فيك» :لوقي وهو هباحصأ ثدحي وهو ُهَِّيَي هللا لوسر تيتأ : لاق ديبل

 نآرقلا أرقن نحنو ملعلا ناوأ بهذي فيكو « هللا لوسر اي :تلق :لاق (؟ملعلا ناوأ

 تنك دق .ديبل نباي كمأ كتلكن» : ُهّنيَع ىبنلا لاقف :لاق ؟ةمايقلا موي ىلإ انءانبأ ملعنو

 .(؟ اهب نوعفتني

 .هلثم «شمعأللا نع ("”[هريغو] عيكو هاور *

 . همسي ملو ديبل نبا نع :لاقف ملاس نع «ةرم نب ورمع نع (ةبعش نع «ردنغ هاورو

 نب دايز نع «ةلاوط ىبأ نع «؟'[ هللا دبع نب] دلاخ نع «ةيقب نب بهو" هاورو *#

 .(ه) يف سيل [ ]نيبام )١(

 . لصألا نم تبثأ امو 22«سبتحيل :(ه) (؟)

 .(ه) نم ةدايزلا (9)

 .«بهوو هاورو») : لصألا يف 2



 7[ هوحن] ديبل

 دلاخ انث «ةيقب نب] بهو انث « دمحم نب "دمحم انث  "”[دمحأ نب] ناميلس هانثدح

 2 0 م 2
 0و او

 (”يئادّصلا ثراحلا نب دايز ٠١7

 .رصم لزن «نميلا نم يح وهو ت

 . يمرضحلا ميعن نب دايز دنع هثيدح *

  "1١ح ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخخ نب ركب وبأ انثدح .

 نمحرلا دبع وبأ انث :الاق ءىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 رصم لهأ نم يمرضحلا ميعن نب دايز ينثدح « معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع انث «ئرقملا

 تيتأ أ :لاق «ثدحي هلل هللا لوسر بحاص  يئادصلا ثراحلا نب دايز تعمس ©[ :لاق]

 ؛هللا لوسر اي :تلقف «يموق ىلإ اًششيج ثعب هنأ تربخأف «مالسإلا ىلع هتعيابف هيي يبنلا

 اي :تلقف ,«مهددراف بهذا» : يل لاقف مهتعاطو يموق مالسإب كل انأو شيجلا ددرا

 يئادصلا لاق مهدرف ًالجر هيي هللا لوسر ثعبف «تلك دق يتلحار نإ « هللا لوسر

 اخأ ايد [أ/7577/1] : هَ هللا لوسر يل لاقف «مهمالسإب مهدفو مدقف اًبتك مهل بتكو

 : هلي هللا لوسر يل لاقف «مالسإلل مهاده هللا لب : تلقف «كموق يف عاطمل كنإ ءءادص

 اي :تلقف ءاّباتك ينرمأي يل بتكف « هللا لوسر اي ىلب :تلقف «؟مهيلع كرّمؤأ الفأ

 : لاق «كلذب رخآ اًباتك يل بتكف .«معن» :لاقف «مهتاقدص نم ءيشب يل رم « هللا لوسر

 نوكشي لزنملا كلذ لهأ هاتأف ًالزنم هِي هللا لوسر لزنف «هرافسأ ضعب يف كلذ ناكو

 .(ه) نم طقس )١(

 .(ه) نم ةدايزلا (5)
 .(ه) نم تبثأ امو ,ادومحملا : لصألا يف قفرفز

 )١//0801(. ةباصإلا «.(559 /؟) ةباغلا دسأ ٠١(« 0 /؟) باعيتسالا (5)

 .«مهو» :لصألا يف (5)
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 : هلع هللا لوسر لاقف «ةيلهاجلا يف هموق نيبو اننيب ناك ءيشب انذخأ :نولوقيو مهلماع

 يف ريخالو» :لاقف مهيف انأو هباحصأ ىلإ ُهْتلَي يبنلا تفتلاف «معن :اولاق (؟ كلذ لعفوأ»

 ؛ هللا يبن اي :لاقف هلأسف رخآ هاتأ مث «يسفن يف هلوق لمخدف :لاق «نمؤم لجرل ةرامإلا

 يف ءادو ,سأرلا يف عادصف ؛ئنغ رهظ نع سانلا لأس نم» : هّلِلَع هللا يبن لاقف ينطعأ

 ضري مل لجو زع هللا نإ» : هلع هللا لوسر لاقف ةقدصلا نم ينطعأ : لئاسلا لاقف «نطبلا

 .ءازجأ ةينامث اهأزجف ءاهيف وه مكح ىتح ,تاقدصلا يف هريغ الو يبن مكحب اهيف

 يف كلذ لخدف : يئادصلا لاق .«كانيطعأ» : وأ «كتيطعأ ءازجألا كلت نم تنك نإف

 تنكو « ''"هتمزلف «ليللا لوأ نم لستغا هل هللا لوسر نإ مث «ينغ انأو تلأس ينأ يسفن

 ناوأ ناك املف «يريغ هعم قبي مل ىتح ؛نورخأتسيو هنع نوعطقتي هباحصأ ناكو ءايوق

 هلع هللا لوسر رظنف ؟ هللا لوسر اي ميقأ : :لوقأ تلعجف تنذأف ينرمأ حبصلا ةالص ناذأ

 ءزربتف هلي هللا لوسر لزن رجفلا علط اذإ ىتح «ال» : لوقيف رجفلا ىلإو قرشملا ةيحان ىلإ

 الإ ءال :تلقف «ءادص اخأ اي ءام نم له» :لاقف هباحصأ قحال دقو «يلإ فرصنا مث

 «ءانإلا يف هفك عضوف تلعفف (هب ينتئا مث ءانإ يف هلعجا» : ُهّنِيَي لاقف كيفكي ال ليلق ءيش

 هلم هللا لوسر لاقف .روفت اًنيع هعباصأ نم نيعبصأ لك نيب تيأرف :يئادصلا "”لاقف

 نم : يباحصأ يف دان ءانيقتساو انيقسل لجو زع يبر نم يحتسأ ينأ ول : ءادص اخأ ايو

 ىلإ»: هلع هللا لوسر ماق مث ءمهنم دارأ نم ذخأف «مهيف تيدانف (ءاملا يف ةجاح هل

 نذأ نمو «نذأ وه ءادص اخأ نإ» : هلع هللا لوسر هل لاقف «ميقي نأ لالب دارأف «ةالصلا

 هتيتأ ةالصلا هلي هللا لوسر ىضق املف «ةالصلا تمقأف :يئادصلا لاق ؛ميقي وهف

 ادب امو» : هع هللا يبن لاقف «نيباتكلا نيذه نم ينفعا هللا يبن اي :تلقف نيباتكلاب

 انأو«" '[هللاب] نمؤم لجرل ةرامإلا يف ريخ الد : لوقت هللا يبن اي كتعمس :تلقف «؟ كل

 وهف ّىنغ رهظ نع سانلا لأس نم» : '*”لئاسلل لوقت كتعمسو ءهلوسرو هللاب نموأ

 «كاذ وه» : هلي هللا لوسر لاقف «ينغ انأو كتلأس دقو .«نطبلا يف ءادو سأرلا يف عادص

 .(ه) نم تبثأ امو ««هتم نأف» : لصألا يف )١(
 . لاق :اه يف مز

 .(ه) نم ةدايزلا (9)

 .لئاسل :ه يف 2



 ىلع ينّلدف» : هلم هللا لوسر لاقف «عدأ :تلقف ««عدف تعش نإو لبقاف تكش نإف
 : تلق مث انيلع هرمأف هيلع اومدق نيذلا دفولا نم لجر ىلع هتللدف (مكيلع هرمؤأ لجر
 فيصلا ناك اذإو ءاهيلع انعمتجاو ءاهؤام انعس "””وأ ءاتشلا ناك اذإ اركب انل نإ هللا يبن اي
 نأ ؟"”انرثب يف انل هللا عداف انودع انلوح نم لكو انملسأ دقو ءانلوح هايم ىلع انقرفتو اهؤام لق
 نهيف اعدو «هدي يف نهكرعف تايصح عبسب اعدف «قرفتن الف اهيلع عمتجنف اهؤام انعسي

 مسا اوركذاو ,ةدحاو ةدحاو اوقلأف رئبلا متيتأ اذإف تايصحلا هذهب اوبهذا» :لاقمث

 . رثبلا ىنعي  اهرعق ىلإ رظنن نأ دعب انعطتسا امف :انل لاق ”'[انلعفف] : يئادصلا لاق هللا

 . [نمحرلا دبع نع «يروثلا هاور]

 انث «يبلحلا ذاعم نب دمحم انث ''![يصيصملا] يلع نب دمحأ نب يلع انثدح ١

 نب دايز نع «معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع نع « (؟![يروثلا] نايفس انث « ريثك نب دمحم
 ىموق ىلإ ثعبي نأ دارأ هلي هللا لوسر نأ يئادصلا ثراحلا نب دايز نع « يمرضحلا ميعن

 ءاجف اًباتك مهيلإ تبتكف : لاق «مهمالسإب كلانأ هللا لوسراي :تلقف[سي 3]

 ركذف «عاطمل كنإ ,ءادص اخأ ايد: هلع هللا لوسر لاقف ٠ ُهْلْيَع يبنلا ىلإ مهمالسإب مهدفو

 . ؟[هوحن هلوطب] ثيدحلا

 ديزي نب دمحمو «ءالعلا نب ىيحيو «كرابملا نب هللا دبع ةيواعم وبأ هاورو *

 نب] دايز نب نمحرلا دبع نع «نيرخآ يف '””[يرصملا] بهو نب هللا دبعو «يطساولا
 . ![معنأ

 دبع انث « "”[تاتقلا] رفعج نب نيسحلا انث «يحلطلا '''[ركب وبأ] هانثدح 81 ١*1
 .ح ةيواعم وبأ انث «ءحلاص نب ديمحلا

 ديمحلا دبع انث « ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث ''"[نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثو

 .انعسو :ه يف )00

 .ه نم تبثأ امو رئب :لصألا يف (؟)

 . «اهاتلعفف» :(ه) يف قفز

 .(ه) نم تبثأ امو ءلصألا نم طقس [ ] نيب ام (5)
 .(ه) يف سيل (4)

 .(ه) نم ةدايزلا (0)



 57 ” طنطا ةباحصلا ةفرعم

 . ح كرابملا نبا انث «حلاص نبا

 ىيحي نع «قازرلا دبع نع يربدلا '"ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثو

 نب دمحم انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدحو

 نبا انث ''”[ ىيحي نب] ةلمرح انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 نع «يمرضحلا ميعن نب دايز نع «يقيرفألا معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع انث :اولاق بهو

 .«ميقي وهف نّذأ نم» : هِيَ هللا لوسر لاق :لاق ىئادصلا ثراحلا نب دايز

 .ءيرقملا ""[ظفل] لثم لوطم ''”[هنع] بهو نبا ظفلو #

 انث ,مشاه نب مساقلا نب دمحم انث « "”[نسح] نب يلع نب دمحم انثدح "6

 ثراحلا نب دايز نع «هدج نع «هيبأ نع «يروثلا نايفس انث «ءاطع نب شيرق انث «ىبأ

 .(هقزرب هللا لفكت ملعلا بلط نم» : هلع هللا لوسر لاق : لاق ىئادصلا

 تاي اي 2.2

 ]٠5 ١[ يقلا ئرما نب نكتسلا نب دايز ©

 نب دومحمو « سابع نب هللا دبع هنع ىور ءدحأ موي لتق «يراصنألا ةرامع وبأ

010 00 010 
 ذل ا ماي

 .ورمع

 انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب '"”[دمحم نب دمحأ] دماح وبأ انثدح 6

 و 8 1 8
 نمحرلا دبع نب نيضحلا ينثدح « قاحسإ نب دمحم انث « كرابملا نبا انث « ىسيع نب نسحلا

 .يربدلا قاحسإ :(ه) يف (1)
 .(ه) يف سيل (؟)
 .(ه) نم ةدايزلا (9)

 .«شيبحا :(ه) ىفو «لصألاب اذك (5)

 .(001/ )١/ ةباصإلا «(؟١7 /؟) ةباغلا دسأ )٠١5/9(« باعيتسالا (4)



 ا 1دهفي “ هلا لوسر نأ نكسلا نب | ديزي نع «ورمع نب دومحم نع «ذاعم نب اعس نب ورم نبا

 كامس : ةناجد وبأو ل د ل ا مسا م صر

 .هتيعابر تملثو هلل هللا لوسر هجو بيصأ دقو «ةحارجلا هيف ترثك ىتح ةشرخ نبا
 «؟هسفن انل عيبي لجر نم : هَ كلذ دنع لاقف ءهتنجو "'"تبيصأو «هتفش تملكو
 نب دايز مهرخآ ناك ىتح اولتقف نكسلا نب دايز : مهنم ةسمخ «راصنألا نم ةيتف بثوف

 اوضهجأ ىتح «هنع اولتاقف نيملسملا نم سانأ هيلإ باث مث «تبثأ ىتح :لاقف «نكسلا

 هللَع هللا لوسر هدّسوف «ةحارجلا هتتبثأ دقو «ىنم ندا» : ُهْيَي هللا لوسر ''”لتاقف ودعلا هنع
 . .نكسلا نب دايز :وهو اهيلع تام ىتح همدق

 نب] دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث ,نسحلا نب بيبح هانثدح "7

 نع « نمحرلا دبع نب '"”نيصحلا نع «قاحسإ نب دمحم نع دعس نب ميهاربإ انث . '"'[بويأ
 ضعبو :لاق .راصنألا نم رفن ةسمخ يف "”[نكسلا نب] دايز ماقف :لاق ورمع نب دومحم
 . نكسلا نب دايز نب ةرامع وه امنإ :لوقي سانلا

 مي منع عب

 ©”يراصنألا هللا دبع نب دايزز ]1 :٠

 . يبعشلا هنع ىور «نييفوكلا يف دعي 0

 تربخأو] "”ةزاجإ ؛ ("[يفوكلا ىيحي] نب يرسلا نب دمحم نب دمحأ هانربخأ ١37"
 2 (*![عيبرلا نب ]سيق انث "9[راطعلا] قاحسإ نب ديبع انث «رامحلا ىسوم نب دمحأ انث « *[هنع

 «باوصلا وهو (ه) نم تبثأ امو ««. .لاتقلا ةمحلا» :لاق ُهْتفَم هللا لوسر نأ» :لصألا يف )١(
 71/١(. /؟) ةباغلا دسأ :رظناو

 .«تبصأو» : لصألا يف (؟)
 .«لاقف» : لصألا يف تفحصت ()
 .(ه) نم طقس (54)
 . (ه) نم تبثأ امو ء2«نيصح# : لصألا يف )0(

 )008/١(. ةباصإلا ,(؟09/7 /؟) ةباغلا دسأ )5//١١17(« باعيتسالا (5)
 . ؛هتزاجإ يف» : (ه) يف )370

 .(ه) نم ةدايزلا (8)



 ةباحصلا ةفرعم
“ 

 هللا لوسر ثعب 1['2] : لاق يراصنألا هللا دبع نب دايز نع «يبعشلا نع «ىقراخلا سارف نع

 . ةفشحب أطخأ هدجي مل ربيخ لهأ ىلع صرخف ةحاور نب هللا دبع هِيَ

2 0 3: 

 "سامره وبأ ىلهابلا دايز ٠١[ ه٠ ]

 هام جو 7 53

 . سامره هنبا هنع ىور ت

 .يلع نب مصاع انث ءيسودسلا صفح نب رمع انث «نسحلا نب بيبح انئدخ "6

 هتلحار ىلع بطخي هيَ ىبنلا تيأر :لاق دايز نب سامرهلا نع «رامع نب ةمركع انث

 . يبأ فلخ فدترم انأو «ىحضألا موي ءابضعلا

 .[أ/1714 /1] '*[رامع] نب ةمركع نع دمحم نب «”رضنلا هاور *

 '"يرافغلا دايز ]٠١61[
 سا قع

 ةبيتق انث «ثوراه نب ىسوم نع «يئاسنلا هللا دبع نب دمحم نع هانثدح 4

 .(ه) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس [ ] نيب ام )١(

 .(ه) يف تسيل ()

 )009/1١(. ةباصإلا «(؟1/0 /؟) ةباغلا دسأ ()

 . «رضن» :(ه) يف (4)

 .(ه) نم طقس (6)

 .(069/1) ةباصإلا «(؟/“ /؟) ةباغلا دسأ 2( ٠١8 /7) باعيتسالا (5)



 تعمس :لاق «ميعن نب ديزي نع يرفاعملا نوع نب ديزي نع «ةعيهل نبا نع ديعس نبا
 هللا ىلإ برقت نم» :لوقي ُهَي يبنلا تعمس :لاق طاطسفلاب ربنملا ىلع وهو يرافغلا دايز

 هللا ىلإ لبقأ نمو ءاًعاب هيلإ هللا برقت اًعارذ هيلإ بّرقت نمو ءاًعارذ هيلإ هللا برقت ًربش
 «لجأو ىلعأ هللاو ءلجأو ىلعأ هللاو لجأو ىلعأ هللاو ًالورهم هيلإ هللا لبقأ اًيشام
 , 270قلع

 : لاقو ةبيتق انث «ريهز نب دمحأ ىنثدح .يوغبلا انث ءيرصرصلا هانثدحو 6

 ضعب هيف مهو نوع نب ديزيو ءباوصلا وهو «ميعن نب ديزي نع ءورمع نب ديزي
 . نوع نب ديزي هب ثدحف «نيرخأتملا

00 2 00 2 

 سالج نب دايز [6١٠؟]

 . ةرصبلا بارعأ يف دعي

 لشهن نب كلام نب ثاهلد انث «قوزرم نب دمحم انث :لاق 0[. . .]انثدح ١

 ذخأ :لاق سالج نب دايز نع ؛هدج نع «هيبأ نع ''”[سالج نب] تيبش نب ريثك نبا
 .اهلوطب ةصقلا ركذف «لابحلاب انوطبرف هيَ هللا لوسر باحصأ

 ضعب مهو) : هلوقب ىفتكاو «ةيناثلا ةياورلا ركذي ملو اهعم ثيدحلا دروأو يرصرصلا دروأ :(ه) يف ()
 «يعبنملا انثدح يرصرصلا سابعلا وبأ انثدح» اذكه اهدروأ يرصرصلا ةياورو «خلإ . ٠ . نيرخأتملا
 . خلإ . , . ةبيتق انث «ةمثيخ يبأ نبا انثدح

 . لصألا يف ترركت (؟)

 .(001/5) ةباصإلا «(78 /5) ةباغلا دسأ (*)

 ( . . . نع قوزرم نب دمحم دنع هثيدحا :(ه) يفو «لصألا يف ضايب [. . .]نيبام (8)
 .(ه) نم طقس )0(



 "”ىلشهبنلا رغألا وبأ دايز [ ١١ه ]

 . ةرصبلا لزني ناك

 برح نب حون نب دمحمو «قاحسإ نب نيسحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 نب ناسغ انث «باصقلا مثيهلا وبأ انث «فاوصلا ميهاربإ نب قاحسإ انث :الاق يركسعلا

 لمحت يهو ةنيدملا ىلإ هل ريعب مدق هنأ هيبأ نع «يبأ ينثدح : "![لاق] ءيلشهنلا رغألا

 ام» : يل لاقف ءاًّحمق زهجأ : تلق (؟لمحت ام :يبارعأ ايد :لاقف هْْيَع يبنلا هيقلف «اماعط

 .(يبارعألا ةعيابم اونسحأ» :لاقو يسأر حسمف «هعيب ديرأ :تلق (؟ ديرت

 .٠ ("”[فاوصلا قاحسإ هأآور اذك ]

 نع] ليعامسإ نب ىسوم : "[ةملس وبأو] «مامه وبأ :دمحم نب تلصلا هاورو

 . 7[ روهشملا وهو نيصح] هيبأ نع « نيسحل ا نب دايز نع «رغألا نب '*”[ناسغ

 نوي حي 22 7 0 0

 ”يرعشألا ضايع نب دايز ] ٠84
 دنع هثيدح .ةبحص هل حصيال «هيف فلتخم « "'”يرعشألا] ضايع :ليقو

 . ىبعشلا

 «يوغبلا دمحم نب هللا دبع انث "”[ :لاق] فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح “7٠01

 نع ؛«كيرش انأ «نوراه نب ديزي انث :الاق كلملا دبع نب دمحمو «ملسم نب يلع ينثدح

 هلع هللا لوسر تيأر ءيش لك :لاق يرعشألا ضايع نب دايز نع «رماع نع «ةريغم

 . نيديعلا يف نوسلقت مكارأ ال ينأ ريغ «هنولعفت مكتيأر دق هلعفي

 )١( ةباصإلا «(؟17/5 /؟) ةباغلا دسأ )009/1(.

 .(ه) نم ةدايز (؟)

 .ريخأتو ميدقت هيف هلبق امو «(ه) يف سيل [ ] نيب ام شيف

 .«ناسح# :(ه) يف (5)

 .«يلهشألا» : باعيتسالا ىفو )08١(« ةباصإلا «(7ا/“ /؟) ةباغلا دسأ )79//٠١17(« باعيتسالا (6)

 ْ ْ ٠ .(ه) يف سيل (5)



  1١4هب كلملا دبع نب دمحم انث «يبارعألا نبا انث ءدمحم انثدح .

 هاورو .هلثم نوراه نب ديزي نع «ينيدملا نب يلع نع «ءالعلا نب لاله هاورو *

 نع ءرماع نع ءرباج نع ؛كيرش نع ''7[نوراه نب] ديزي نع «بلاط يبأ نب ىيحي
 يبأ نبا نامثع :لاقو رباج نع « ليئارسإ نع ءرضنلا وبأ هيلع هعباتو «دعس نب سيق

 ام :لاقف رابنألاب اديع ضايع دهش :لاق «ىبعشلا نع « ''”ةريغملا نع .كيرش نع «ةبيش

 . !؟نوسلقت ال مكارأ يل

 و 8 . . ءاا
 : يبعشلا نع «ةريغم نع ميشه :لاقو كيرش نع .يدع نب فسوي هاور كلذكو *

 .هركذف «رابنألاب اديع يرعشألا ضايع رضح

 "”يمرضحلا ميعن نب دايز ] ٠
 نب ةبيتق انث ءنايفس نب نسحلا انث .نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح -. 06

 «ةزرب يبأ نب ةريغملا نع «قوزرم يبأ نع «بيبح يبأ نب ديزي نع «ةعيهل نبا انث «ديعس
 يف لجو زع هللا نهضرف عبرأ» : هلي هللا لوسر لاق :لاق يمرضحلا ميعن نب دايز نع

 ةاكزلاو ةالصلا : اًعيمج نهب يتأي ىتح اًئيش هنع نغي مل ثالشب ءاج نم ,مالسإلا

 .[ب /١7714/1](تيبلا جحو ناضمر مايصو

 جادو عع 4
 ني دي دي

 «”يرمعُيلا ةربس نب دايزإز ]" ٠٠

 ال . ”[داحآلا يف] مصاع يبأ نبا هركذ

 .(ه) نم طقس )١(
 . «ةريغم نع١» : لصألا يف (؟)
 .(009/1) ةباصإلا ,(710/4 /؟) ةباغلا دسأ (8)
 .(هدهال )١/ ةباصإلا «(579/5) ةباغلا دسأ (5)

 . «ةباحصلا يف» :(ه) يف (5)



 نب دمحأ] انث ءمصاع ىبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع '”[ ركب وبأ] انثدح 55

 (”7[لاق] ينانكلا ديزي نب ىسيع نع «ةورع نب مساقلا انث ءيزورملا رفعج وبأ : "”[دمحم

 ىتح هلي هللا لوسر عم تلبقأ : لاق يرمعيلا ةربس نب دايز نأ ةفيذح نب كلملا دبع ينثدح

 «يسفن يف تدجوف .«مهعم كحضو مهحزامف «ةنيهجو عجشأ نم سان ىلع فقو

 مث «يبكنم اهب برضف هدي عفرو بضغف ؟ةنيهجو عجشأ كحاضت « هللا لوسر اي :تلقف

 نم ريخو ,ديرشلا ينب نم ريخو '"[ رهف نمو] ةرازف ينب نم ريخ مهنإ امأ» :لاق

 هلل هللا لوسر مهيلع ريخ نيذلا كئلوأ نم قبي مل ةدرلا '”ثناك املف هللا رفغتسا ءًالوأ كموق

 ال :لاقف .هتربخأف هنع هللا يضر رمع تيتأف «يموق عقوتأ تلعجو هّدترا الإ *”دحأ

 .«هللا رفغتسأ الوأو : لوقي هتعمس اموأ «نفاخت

 '"صاقو يبأ نب دعس ىلوم ءدايز ]٠١61[
 . ةيؤر هِيَ يبنلا نم '"”[ هل نإ] : ليق م

 نع .يدقاولا رمع نب دمحم انث :لاق دعس نب دمحم انث 7[. . .] انثدح ٠17

 دعس ىلوم دايز نع «صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه نب سيلحلا نع «ةربس يبأ نب ركب يبأ
 .رسحم يداو يف عضوأ ُهَلهَي يبنلا تيأر :لاق صاقو يبأ نبا

 .(ه) نم ةدايز )١(
 .«دمحأ نب دمحملا :(ه) يف (؟)
 .(ه) يف سيل [ ]نيب ام ()
 . «ةدرلا ىف ناك املف» :(ه) ىف (4)
 .أطخ وهو اًذمأ :ه ىف 2(

 .(069/1) ةباصإلا «(؟٠7 /؟) ةباغلا دسأ (3)
 . (ه) نم تبثأ امو «. . .نم هنإ : ليق» : لصألا يف (0)
 . خلإ« . . . نع يدقاولا رمع دمحم دنع هثيدح» :(ه) يفو لصألا يف ضايب [ . . .1 نيب ام )00



 ("7قراط نب دايز ١[ ١٠ةهمز

 .باوصلا وهو «دايز نب قراط : ليقو 6

 0 ب 0
 تزنيت يال

 "”فرطم نب دايز ]٠١68[

 ال . ””هتبحص حصيالو .ديرافملا يف يمرضحلا هركذ

3 2 

 ''”يميمتلا ةيراج نب دايزز ]

 نب دواد انث ءرطم نب ميهاربإ نب يلع انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح

 نب ةرسيم نب سنوي نع «يرملا ديزي نب دلاخ انث « *”[ملسم نب]ديلولا انث «ديشر

 هينغي ام هدنعو لأس نم» : هلع هللا لوسر لاق :لاق ىميمتلا ةيراج نب دايز نع « سيلح

 وأهيّدغُي») :لاق ؟ هللا لوسر اي هينغيامو :اولاق ««منهج رمج نم رثكتسي امنإف

 . (هيشعب

 نب دمحأ رفعج وبأ انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث «دمحم نب هللا دبع انثدح 78

 تنك :لاق «سيلح نب سنوي انث ءدعس نب كردم انث ءدمحم نب ناورم انث "”[ةقث دوبع

 نع كئيدح :ءادردلا مأ هل تلاقف ةيراج نب دايز انيلع لخدف «ءادردلا مأ دنع اًسلاج
 35 . ةلأسملا يف هِيَ يبنلا

 نو تي -3 .: 0 0

 )١( ةباصإلا «(71777 /7) ةباغلا دسأ )١//001(.

 )1١( ةباصإلا 71/5 /؟) ةباغلا دسأ )00947/1١(.

 «ةبحص هل حصي الو» :(ه) يف قرفز .

 )0857/1١(. ةباصإلا «(7558/57) ةباغلا دسأ ()

 .(ه) نم ةدايز (40)

 . كاحضلا نب ورمع نب دمحأ :(ه) ىف (5)

 . ةينكلا ركذي ملو «دوبع نب دمحأ :(ه) يف (0)
 .ه يف تسيل (8)



 (”درغلا نب دايز[ 51]

 نبدمحم انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث' ءدمحم نب دمحم انثدح

 «تباث يبأ نب بيبح انث «ناميلس نب دوعسم انث «يرعشألا '"7[نب] سودرف انث ىالعلا

 هَ هللا لوسر اعمس امهنأ درغلا دايز نعو ءرسيلا يبأ نع «باهش نب ملسم نب دمحم نع
 .(ةيغابلا ةئفلا كلتقت» :رامعل لوقي

07 0 1 
 تي حو 23

 ””ةيمس نب دايز ]
 ماع دلو «ةريغملا ابأ ىنكي «همأل ةركب ىبأ وخأ ءهيلإ بسنف نايفس ابأ ىعدا ص

 باطخلا نب رمع ''”[ىلإ] دفو نيح ةرصبلا ىلع يرعشألا ىسوم وبأ هفلختساو .ةرجهلا

 «ةاهدلا نم دعي ناك ءرمع ىلإ ًالوسر اضيأ ىسوم وبأ هثعبو [أ /7568 /1] هنع هللا ىضر

 .نيسمخ >و ثالث ةنس يفوت

:. 0 20 
 ني دنت دنت

 ”ينهُجلا ورمع نب شرخألا نب ةدايز :ليقو «دايز] ]٠©

 . ينهجلا ورمع نب '"” دايز : ليقو «ةدعاس ينب فيلح ح

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح ١"

 نم «راصنألا نم ردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نبا

 . ينهجلا ورمع نب شرخألا نب دايز : جرزخلا نب بعك نب ةدعاس ينب

 )١( باعيتسالا )٠١9//5(« ةباصإلاو فاقلاب «درقلا نب» :امهيفو ,(اا/# /؟) ةباغلا دسأ )١/008(.

 نيغلاب ميعن يبأو ةدنم نبا دنع هنأ ىلإ دسألا يف راشأو .
 .. (ه) نم تتبثأ امو «لصألا نم تطقس [ ]نيبام (؟)
 .(هخ )١/ ةباصإلا 2(7١ا/١ /؟) ةباغلا دسأ .(49 /7) باعيتسالا (0
 .(ىلع» :(ه) ىف (4)

 . ةلمهملا نيسلاب «سرخألا نبا» :اهيفو «(007/1) ةباصإلا «(578/1) ةباغلا دسأ (4)
 .«ةدايز» :(ه) يف (1)



 '"'”يمخللا روهج نب ةدايز ]

 1 .نيطسلف لزن د

 يقاذح نب رواسملا نب رينتسملا ديمُح نب يقاذح انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح "7

 «همأ يخأ هلاخ نع ديمح  يبأ ينثدح «يمخللا ”يمقلا قرحم نب ضايع نب رماع نبا

 نم باتك يلع درو :لاق ءروهج نب ةدايز هدج نع «يبأ ينثدح ءىسوم نب دلاخ وهو

 مويلاو هللا كركذأ ينإف :دعب امأ ,ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :هيف هلي هللا لوسر

 .(«كلذ ملعاف ,مالسإلا الإ سانلا هب ناد نيد لك نعضويلف : دعب امأ ءرخآلا

 . هئابأ نع «روهج نب ةدايز نب رباج نب لتان نب ىسوم نب نايفس نب ريمع نب ديلولا هاور

 . هوحن لتان نب ىسوم نع «مشاه ينب ىلوم ديعس يبأ نع يورو

 "اورمع نب ةبلعث نب بيبز ]٠١4[

  لزن « ؟"[يربنعلا] ربنعلا نب بدنج نب يدع نب ةدبع نب عازفلا نب راوس نبا
 ةيربنعلا نثرب تنب ةمثلك :همأ «ةيفاعلاو وفعلاب هلاعدو .ههجو ُهّتيَع يبنلا حسم «ةرصبلا

 . ربنعلب نم

 نب ىسوم انث : ؟*[لاق] ءيطافسألا سابع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 0717“

 (*[:لاق] هدج نع «هيبأ نع « ةبلعث نب بيبز نب هللا ديبع نب ثيعش انث «ليعامسإ

 نم قتعيلف «ليعامسإ دلو نم ةبقر هيلع ناك نم» :لوقي ُهّليَي هللا لوسر تعمس
 .(ربنعلب

 م 5

 )١( ةباصإلا «(754 /5) ةباغلا دسأ )١/085(.
 ) )1.«يمنقلا» :(ه) ىف |

 )"( ةباصإلا «(؟ 84 /؟) ةباغلا دسأ «(80/1) باعيتسالا )١/ 045(.
 )( .(ه) يف تسيل
 ) )6.(ه) نم ةدايزلا



 انث «ليعامسإ نب ىسوم انث . لضفلا نب سابع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح "4

 ىلع نب نسحلا انث .ناجرهملا نب بوقعي نب دمحأ انثدحو . ح "'[هللا ديبع نب] ثيعش

 .ح "”نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدحو . ح يرمعملا

 دمحأ انث '""[:اولاق] ءىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم نب دمحم انثدحو

 :لاق "”[بيبزلا نب هللا دبع] نب *”ثيعش نب رامع انث « ''”[يبضلا ىسوم نبا] ةدبع نب

 يبن ثعب :لوقي بيبزلا يدج تعمس «ةنس ةئامو ةرشع عبس غلب دق ناكو « يبأ ينثدح

 . هلي هللا يبن ىلإ مهوقاتساف «فئاطلا 2”ةيحان . ةيكرب مهوذخأف ربنعلا ينب ىلإ هلي هللا

 مالسلا :تلقف «مايأ ةثالئب هي هللا لوسر ىلإ مهتقبسف يلبإ نم ةركب تبكرف : بيير لاق

 ءاذكو اذك موي انملسأ انك دقو انوذخأف كدنج اناتأ «هتاكربو هللا ةمحرو هللا يبن اي كيلع

 :تلقف ءادغب هلي هللا لوسر ّيلإ ثعبو «يتلحار دنع تسلج مث «معنلا ناذآ انمرضخو

 اريخف دغت»: هلي هللا لوسر لاقف "”[ربنعلاب] هلوسرو هللا عنصي ام ملعأ ىتح هلكآب انأ ام

 كل له» : هلي هللا لوسر يل لاق ربنعلاب مدُق املف تيّدغتف ««ربنعلاب هلوسرو هللا عنصي
 نم» :لاق «معن :تلق (؟مايألا هذه يف اوذخؤت نأ لبق متملسأ دق مكنأ ىلع ةنّيب نم

 ىبأو لجرلا دهشف «هامسرخآ لجرو «ربنعلا ينب نم لجر ةرمس :تلق :لاق «؟كتبّيب

 ينزبني « هللا يبن اي :لاق [ب /؟70 ]١/ مويلا رئاس ةعدخ :هل تلقف «دهشي نأ ةرمس

 دهشي نأ اذه ىبأ دق» : هللا يبن لاقف :لاق ءهل مسا اذه نإ « هللا يبن اي :تلقف «كدنع

 موي انملسأ دقل هللاب : تلقف تفلحف ينفلحتساف «معن :تلق (؟كدهاش عم فلحتأ ؛كل
 ,لاومألا فاصنأ مهومساقف اوبهذا» : ُهّْلكَع يبنلا لاقف «معنلا ناذآ انمرضخو ءاذكو اذك

 .«يطانسألا سابع :(ه) يف )١(
 ١ .(ه) نم طقس (؟)
 . هيلي يذلا نع دانسإلا اذه رخأت (ه) يف قرف

 .(ه) يف سيل [] نيبام (4)
 . أطخ وهو «بيعش» لصألا يف (0)

 . هللا ديبع» :(ه) ىفو «لضألا يفاذك (5)
 . .ةيحان نم :ه يف (0)
 . «ربنعلا يف» :(ه) يف (8)



 .«ًالاقع مكانأزر ام « لمعلا ةلالض بحي ال هللا نأ الول « مهيرارذ اوسمتالو

 . هلوطب ًالوطم ١" ثيعش ثيعش مهيبأ نع ؛ '"”ثيعش ونب رامعو «يلعو « ءالعلا هاور #

 انث ”[ ىنايغرإلا] بيسملا نب دمحم انث « ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ هانثدح ١١6

 قلل
 ثيعش نب رامع نب دعس نع « ثيعش يدج نع «رامع يبأ ينثدح « هللا ديبع نب '''

 مث ءههجو هذيب حسمف «بيبز نم اند هلي هللا لوسر نأ بيبر يبأ ينثدح هللا ديبع

 لاق مث يترس "![ىلع] هلق يبنلا فك درب تدجو ىتح :بيبز لاق هردبص ىلع اهارجأ

 .(«ةيفاعلاو وفعلا هقزرا مهللا» : هلع هللا لوسر

 . دمحم نب رضنلا نع «يماميلا رمع نب دمحم نب دمحأ هاور *

 . 6.0( 0[ صتخم هوحن هدج نع «هيبأ نع «ثيعش نبا هللا دبع نب دمحم نع

 نو حق در

 ©ةشئاع ىلوم يرّبنعلا ىَخحْز[٠٠ هكك]

 هلع يبنلا هيلع كرب «يربنعلا ةمهج نب بابح نب ثراحلا نب فانم نب طرق دلو نم
 .هسأر حسمو

 رمع نب يلع نب نسحلا انث « يصيصملا يلع نب دمحأ نب يلع انثدح 5

 «دلاخ يبأ ينثدح «بيؤذ نب حيدر نب هللا دبع نب ريبزلا نب ب للاخ نب ءاطع انث « يدادغبلا

 : تلاق ةشئاع نأ بيؤذ هيبأ نع «حيدر هيبأ نع « هللا دبع هيبأ نع «ريبزلا هيبأ نع

 ىتح يرظتنا» : هَ يبنلا لاقف ءادصق ليعامسإ دلو نم اررحُم ديرأ ينإ «هللا لوسر اي

 ةملغ عبرأ مهنم يذخ» : هلع ىبنلا لاقف « ربنعلا ءىف ءاجف .(اًدغ ربنعلا ءىف ءىجي

 «ةرمس ىمع نبا تذخأو ءاحيدر يدج تذخأف «سوؤرلا مهنم أبخت ال اًحالم اًحابص

 .أطخ وهو «بيعشا : لصألا )١(

 )577/١5(. ريسلا نم تبثأو ةحضاو ريغ يهو (ه) نم ةدايزلا (؟)

 . (ه) نم تتبثأو «لصألا نم تطقس (')
 .تاملكلا ضعب هعم حضتي مل طشك (ه) يف قد

 . (ه) ةخسن ىهتنت انه ىلإ (0)
 .(1//047) ةباصإلا «(768 /؟) ةباغلا دسأ (3)



 ركتو_ ٠15١ ةباحصلا ةفرعم

 ىلع اهب حسمف هدي هَ يبنلا عفر مث ءاّبيبز يلاخ تذخأو «ىخز يمع نبا تذخأو

 . (ادصق ليعامسإ دلو نم ءالؤه ,ةشئاع ايد :لاقو مهيلع كربو «مهسوؤر

 2 ب نام



 ريهز همسا نم

 '"'يلالهلا ورمع نب ريهز 2073
 . ةرصبلا نكس ح

 . يدهنلا نامثع وبأ هنع ىور #

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 77

 نب ريهز نع «نامثع يبأ نع «يميتلا ناميلس انث «عيرز نب ديزي انث ءرمع نبهللا ديبع

 [؟ ١4 :ءارعشلا] 4 نيِبرقألا كتريشع رذنأو :تلزن امل :الاق قراخم نب ةصيبقو ءورمع

 ,فانم دبع ينب اي» :ىدان مث رجح اهالعأ العف ءلبج نم ةضهر هني هللا لوسر ىتأ

 نأ يشخف .هلهأ ؤبري قلطناف ودعلا ىأر لجر لثمك مكلغمو يلثم امنإ ,مكل ريذن ينإ

 . (ةاحابص اي : ىدانف مهيلإ هوقبسي

 نع «ناميلس نع «ةدعسم نب دامح :لاقو ناميلس نع «هلثم هريغو «رمتعملا هاور

 .ةصيبقو «ريهز نع كلام نب رماع نع «نامثع يبأ
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 "”يمشُجلا درص نب ريهز ]١54[

 .ركب نب دعس ينب دحأ «لورج وبأ :ليقو ءدرص وبأ ت

 ' .[أ/١775/1] ماشلا نكس «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع هنع ىور *

 ١4 :ورمع وبأ انث ءيحمجلا سحامر نب هللا ديبع انث ءدمحأ نب ناميلس اثندح |

 نيتلا ةرجش العدق "'هنيأرو «ةنس ةئامو نورشع هيلع تتأ دق ناكو «قراط نب دايز

 هلع هللا لوسر اًئرسأ امل : لوقي يمشجلا درص نب ريهز : لورج ابأ تعمس : لاق هنم طقتلي

 :رعشلا اذه هتدشنأ ءاشلاو يبسلا قرفي بهذ نزاوه موي نينح موي

 )١( ةباصإلا «(7577/51) ةباغلا دسأ «.(44 /7) باعيتسالا )١/ 000(.

 ةباصإلا 777(«2 /؟) ةباغلا دسأ «(7//91) باعيتسالا (؟) )١/ 087(.

 يف ةرابعلا هذه دجأ ملو «هتبثأ ام اضيأ اهتئارق نم لمتحم اهل ىنعم الو «هسأرو» لصألا يف (5)

 .اهيف اهجرخأ ثيح ةثالثلا يناربطلا مجاعم



 ريغاهرهد يفاهلمشقرفم  ردقاهقاعدق ةضيب ىلع ننما

 رمعلاوءامغلامهبولق ىلع نزح ىلع اًفاته رهدلا انل تقبأ

 ربتخُت نيح ملح سانلا حجرأاي 20اهرشنت ءامعن مهكرادت مل نإ

 رردلااهضحم نم هألمي كوقذإ 0اهعضرت تنك دق ةوسن ىلع ننما

 رذتامويتأتام كنيريذإو اهعضرت تنك ريغص لفط تنأذإ

 ”هزرشعمانإفانمقبتسا»و '”ةتماعندلاش نمكانلعجت ال

 ٌرخْدممويلااذهدعباندنعو 2 ترفكذإءامعنلل ركشنلاذإ

 رهتشموفعلانإكتاهمأ نم 2 هعضرت تنك دق نّموفعلا سبلاف

 هب دايجلا تمُك تحرم نم ريخاي

 رظتننوهوجرنءرملاكنإف

 ررشلا دقوتسا ام اذإ جايهلا دنع

 رصتنتووفعتذإةيربلاهذه ءهسبلن كنمًاوفع لّمؤنانإ

 ُرمَظلا كل يدهيذإةمايقلاموي 20 هبهار تنأامع هللا افعاوفع

 تلاقو .«مكل وهف بلطملا دبع ينبلو يل ناك ام» :لاق رعشلا اذه عمس املف

 .هلوسرلو هلل وهف انل ناك ام :راصنألا تلاقو «هلوسرلو هلل وهف انل ناك ام : شيرق

 انث «ينارحلا بيعش وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ اثندح "8

 نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدحو . ح ينارحلا ةملس نب دمحم انث «يليفنلا رفعج وبأ

 نب دمحم نع :الاق دعس نب ميهاربإ انث «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث «يزورملا ىيحي

 مل نزاوه دفو نأ ورمع نب هللا دبع هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ينثدح «قاحسإ
 «ةريشعو لصأ انإ « هللا لوسر اي :اولاق اوملسأ دقو ةنارعجلاب وهو ُهِْلَي هللا لوسر اوتأ

 )١( «طسوألا مجعملا» نم هتبثأ امو .«ةماعن» : لصألا يف )470(.



 لجر ناكو :لاق «كيلع هللا نم انيلع نئماف .كيلع ىفخي ال ام ءالبلا نم انباصأ دقو

 لوسر اي :لاقف درص يبأب ىنكيريهز :هل لاقي ركب نب ةدعس ينب دحأ مث « نزاوه نم

 هفطع انوجر «هب تلزن ام لثمب انم الزن مث رذنملا نب نامعنللو رمش يبأ نب ثراحلل

 «هتبارق هيف ركذف ءهلاق اًرعش هلي هللا لوسر دشنأ مث «نيلوفكملا ريخ تنأو «هتدئاعو

 :لاقف هيف هولمحت امو

 رخدنوهوجرنءرملاكنإف مرك يف هللا لوسرانيلع نما

 ريغاهرهد يفاهلمش قرفم  ردقاهقاتعإ ةضيب ىلع ننما

 رمغلاو ءامغلامهبولق ىلع نزح ىلع اًفاتهت برحلا انل تقبأ

 ربتخي نيح اًملح سانلا مظعأ اي اهرشنن ءامعن مهكرادت مل نإ

 راتاسو يتاتاسم كديرياو اهعضرت تنك دق ةوسن ىلع ننما

 00 لا : هلع هللا لوسر لاقف

 بلطملا دبع ينبلو يل ناك ام امأ» :لاقف انءانيأو انءاسن انيلع درت انءاسنو انلاومأ انتريخ

 ىلإ هللا لوسرب عفشتسن انإ :اولوقو اوموقف سانلاب رهظلا تيلص اذإف ,مكل وهف
 لأسأو كلذ دنع مكيطعأسف ءانئاسنو انئانبأ يف هللا لوسر ىلإ نيملسملابو ,نيملسملا

 لاقف هلي هللا لوسر هب مهرمأ امب اوملكتف اوماق رهظلا سانلاب هلي هللا لوسر ىلص املف .«مكل

 امو :نورجاهملا لاقو .؛مكل وهف بلطملا دبع ينبلو يل ناك ام امأ» : ُهّنيَع

 . كلذ لثم راصنألا تلاقو .هلوسرلو هلل وهف انل ناك

 هلع هللا لوسر

 111 3 56 25 0 ا



 2يفقلا نامفع نب ريهز []

 . نييرصبلا يف دعي « نسحلا يبأ نب نسحلا دنع هثيدح

 نب جاجح انث [ب ]١77/11/ يشكلا ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدح ١"

 روعأ لجر نع «يفقثلا نامثع نب هللا دبع نع نسحلا نع «ةداتق نع «مامه انث «لاهنم

 هَ ىبنلا نأ ءهمسا ام يردأ الف نامثع نب ريهز همسا نكي مل نإ :ةداتق لاق  فيقث نم

 .("”[ةعمسو] ءاير كلذ ىوس امو ,فورعم يناثلا مويلاو 2 قح موي لوأ ةميلولا» :لاق

 . ةداتق نع «مامه نع «ثدراولا دبع نب دمصلا دبع هاورو

 د د د

 (ةمقلع نب ريهز ]٠١78[

 .ةفوكلا نكس «يلجب «ةمقلع يبأ نبا : ليقو ه

 . يلع نب مصاع انث «ىسودسلا صفح نب رمع انث « نسحلا نب بيبح انثدح

 ىلإ راصنألا نم ةأرما تءاج :لاق ةمقلع نب ريهز نع «دايإ انث «دايإ نب هللا ديبع انث

 يل تام هنإ « هللا لوسر اي :تلاقف اهوطبغ موقلا نأكف تام اهل نبا يف هيي هللا لوسر

 اًراظح رانلا نم ترظتحا دقل» : هلق يبنلا لاقف «مالسإلا يف تلخد ذم «نانبا

 .2(اديدش

 :الاق ديمح نب رفعجو «ةرابج انث « يمرضحلا انث ءدمحم نب دمحم انثدح 7 1١

 . هوحن دايإ نب هللا ديبع انث

 . ةمقلع ىبأ نب ريهز :لاقف دايإ نب هللا ديبع نع «ىسوم نب هللا ديبع هاورو #

 نسب هللا ديبع انث «لوألا دبع نب نيسحلا انث «يمرضحلا انث «ئرقملا هانثدح 77

 .(005 /1) ةباصإلا «(555 /؟) ةباغلا دسأ «(948/9) باعيتسالا (1)
 .(71/7 /5) يناربطلا يف ثيدحلاو ««همس» :لصألا يف (؟)

 .(0614/1) ةباصإلا «(555 /؟) ةباغلا دسأ «(48/1؟) باعيتضسالا (*)



 ٠ . ةب ىسوم

 ةمقلع نب ريهز :لاقف يمرضحلا نع ءرخآ عضوم يف اضيأ ئرقملا هانثدحو 74

 . مصاع ةياورك

 ع دع

 "”يعبضلا ةمقلع يبأ نب ريهز ]3

 . ةفوكلا لزن د

 «ىيحي نب دالخ انث «ىسوم نب رشب انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح " 06

 هلع يبنلا ىأر :لاق .ءيعبضلا ةمقلع يبأ نب ريهز نع «يرقنملا ملسأ نع «نايفس انث

 ,كيلع رّيلف» :لاق «لاملا عاونأ لك نم معن :لاق (؟لام كلأ» :لاقف ةئيهلا ئيس ًالجر

 .«سؤابتلاو سؤبلا بحُي الو ءاتسح هدبع ىلع هرثأ ىرُي نأ بحُي هللا نإف

 "”ةيمأ نب ريهز [77]

 . ةيمأ يبأ نب هللا دبع : ليقو «يمشاهلا ةّيمأ يبأ نبا : ليقو ه

 نب دمحم انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم نب دمحم انثدح 5

 نع ؛دهاجم نع ءرجاهم نب ميهاربإ نع «ليئارسإ نع «مادقملا نب بعصم انث «ءالعلا
 «يل نذأف هَ هللا لوسر ىلع يل انذأتساف ةّيمأ نب ريهزو «نامثع ينءاج :لاق بئاسلا

 يكيرش نكت ملأ ءامكنم هب ملعأ انأ» : ُهْللَي يبنلا لاقف «هدنع يلع اينثأف هيلع تلخدف

 . يرادُت الو يرامُت ال تنك كيرشلا مُعنف «يمأو يبأب ىلب :تلقف (؟ةيلهاجلا يف
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 )١( ةباصإلا «(7؟570 /؟) ةباغلا دسأ )١/ 0606(.

 )١( ةباصإلا «(851 /؟) ةباغلا دسأ «.(47/5؟) باعيتسالا )١/ .(086؟



 "”يمشجلا ةيواعم نب ريهز[ ١ ١ا/#"]

 .قدنخلا دهش «ةماسأ ابأ ىنكي

 د 3

 "”نيصح نب مصاع نب ريهز [[1]

 .هركذ مدقت دقو «٠ تمشم نب نيصح ثيدح يف ركذ هل

 "'يرهفلا ضايع نب ريهز ]٠١76[
 . ةبابص نب سيقم هلتق ء رهف نب ثراحلا ينب نم ت

 انث ءديعس نب ينغلا دبع انث «لهس نب ركب انث ءدمحأ نب ناميلس اشندح "17

 نع «لتاقم نعو سابع نبا نع ؛ءاطع نع «جيرج نبا انث ءنمحرلا دبع نب ىسوم

 نب ريهز هعمو ةبابص نب سيقم هلي هللا لوسر لسرأ :لاق سابع نبا نع «ءكاحضلا

 رضحو ءردب لهأ نم نيلوألا نيرجاهملا نم ءرهف نب ثراحلا ينب نم يرهفلا ضايع

 ريهز ىلع بثو هيلإ ةيدلا تراص املف «هيخأ ةيد سيقملاوعمجف «راجنلا ينب ىلإ ءادحأ
 .[أ /1//7717] كرشلا ىلإ دتراو «هلتقف ضايع نب

 د ع

 «”يوئّشلا هللا دبع نب ريهز ]١١6[

 . لبج يبأ نب ريهز نب دمحم : ليقو «لبج يبأ نب ريهز : ليقو د

 انث «يبأ ينثدح «لولهب نب قاحسإ نب دمحأ انث «ديمح نب دمحم انثدح 4

 )0065/1١(. ةباصإلا «(5//771؟) ةباغلا دسأ )١(

 .(067* )١/ ةباصإلا «(777 /؟) ةباغلا دسأ (؟)

 .(6606 )١/ ةباصإلا «(7575 /5؟) ةباغلا دسأ ()

 .(945/7) باعيتسالا «(086 )١/ ةباصإلا «(؟757 /؟) ةباغلا دسأ (4)



 يبأ نب ريهز نع «ينوجلا نارمع يبأ نع «ةبعش نع «كرابملا نبا انث «ناميلس نب ةدبع

 ىلع تاب نمو .هل ةمذ الف تري نيح رحبلا بكر نم» : هلع هللا لوسر لاق :لاق لبج

 .«هل ةمذ الف تامف هرتسي ام هيلع سيل تيب رهظ

 . لبج يبأ نب ريهز نب دمحم نع :لاقف ةبعش نع «ردنغ هاورو #

 ١4 ةبعش نع ءردنغ انث «يبأ ينثدح « هللا دبع انث :لاق دمحم هانثدح .

 وبأو « يلصوملا ميهاربإ نب دمحأ انث «ىعينملا انث .فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح

 هنم تئرب دقف تامف مدقلا عفدي ام هلوح سيل ''”[راجإ] قوف تاب نم» :لاق هََْي يبنلا

 انك :لاق ينوجلا نارمع يبأ نع «يئاؤتسدلا ماشه نع «ريرج نب بهو هأور #

 سيل راجإ وأ تيبلا قوف اًناسنإ رصبأف ء هللا دبع نب ريهز :هل لاقي ريمأ انيلعو سراب
 . هلثم : لاق هلع اع هللا لوسر نأ ثدحف «ءيش هلوح

 (9ينانكلا ةماطخ نب ريهز [ ]7 ١٠١7

 ءدوسألا وخأ ء«هضرأ هل يمحي نأ هلأسو «نمآف هلي هللا لوسر ىلإ اًدفاو جرخ ح

 . دوسألا هيخأ ثيدح عم هركذ مدقت

 د دع د

 "'يفقثلا ري ريهز[١٠ .المز

 .«اودّبعف متيّمس اذإ» :لوقي هلع يبنلا عمس

 هدنسم يف دمحأ مامإلا دنع ثيدحلا رظناو ءحيحصلا وه تبثأ امو ««راخلا» :لصألا يف (1)
(4/0/). 

 . ءاحلاب «ةماطح» :اهيفو «(007' )1١/ ةباصإلا ((7577 /؟) ةباغلا دسأ (؟)

 .(1/:607) ةباصإلا «(7551 /؟) ةباغلا دسأ (6)



 هذج نع «هيبأ نع «ريهز نب ميهاربإ نب كلملا دبع نع «ىلعي نب ةيمأ وبأ هاور *

 . ةفهط نب ريهز : ليقو «ةمقلع نب ريهز

 ©ةفّهط نب ريهز ]٠١79[

 .دحاو امهو ه

 انث « هللا دبع نب ةعمج انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح

 .«اودّبعف متيّمس اذإ» : لكم هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع

 ]٠١8[ ”يملسألا ةأزجم وبأ دوسألا نب رهاز .

 هلاق «قمّحلا نب ورمع باحصأ نم ناكو «ةفوكلا نكس «ةرجشلا باحصأ نم

 نب سيق نب علخم نب دوسألا نب رهاز وه : يدقاولا بتاك دعس نب دمحم لاقو . يدقاولا

 . ىصفأ نب ملسأ نب نامالس نب كلام نب ةيزخ نب سنأ نب لبعد

 ةأزجم نع ليئارسإ انث «ميعن وبأ انث «دوعسم وبأ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 0١

 ا . ةرجشلا دهش دق ناكو «هيبأ نع ء«دوسألا نب رهاز نبا

 نع «قازرلا دبع أبنأ « ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 77

 تحت دقوأل ينإ :لاق ,ةرجشلا دهش نمم هوبأ ناكو «هيبأ نع رهاز نب ةأزجسم نع «ليئارسإ

 مكاهبني هللا نإ» : هَ هللا لوسر يدانم ىدان ذإ ءرمحلا موحلب  رودقلا ىلع :لاق وأ رودقلا|

 .(رمجلا موحل نع ْ

 )١( ةباصإلا )067/1(.
 ةباصإلا «(550 /؟)ةباغلا دسأ (؟) )١1/ 087(.



 انث «ميكح نب يلع انث ,يعداولا نيصح وبأ انث ء.يحلطلا ركب وبأ انثدح 017

 ءاروشاع موي هلي هللا لوسر يدانم تعمس :لاق هيبأ نع «رهاز نب ةأزجم نع «كيرش

 (هموي نم يقب ام مصيلف اًمئاص نكي مل نمو ,هموص متيلف اًمئاص ناك نم» :"'لوقي

 .[ب/كدا/11

 "”يعجشألا مارح نب رهاز :0]

 . مارح نب رهاز : ليقو .زاجحلا ةيحان ةيدابلا لزني ناك

 انث «ضايفلا نب ذاش انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 4

 نب رهاز :هل لاقي عجشأ نم لجر نع «ملاس نع ثدحي يبأ تعمس «ةملس نب عفار

 لوسر هآرف ءاهيدهي ةيده وأ "”هفرطب الإ هاتأ اذإ هْيَم يبنلا يتأي ال اًيودب ناكو :لاق مارح

 رصبأف تفتلاف «هيفكب هئارو نم هنضتحاف .هاتأ نكي ملو هل ةعلس عيبي قوسلاب هلي هللا

 هللا لوسر اي يندجت اًذِإ :لاق ««دبعلا يرتشي نم» :لاقف هيفك لبقف هلي هللا لوسر
 ْ .«حيبر هللا دنع كنكلو» :لاق ءادساك

 .ةملس نب عفار نع «بابحلا نب ديز هاور *

 . سنأ نع « تباث نع رمعم نع «قازرلا دبع هاورو *

 . سنأ نع مصاعو «تباث نع «رمعم نع «فسوي نب ماشه هاورو *

 . ثراحلا نب هللا دبع ني قاحسإ نع «تباث نع ؛ةملس نب دامح هاورو #

 يفو «مارح نبا» : اعيمج اهيفو «(047 )١/ ةباصإلا «(716 /7) ةباغلا دسأ «(88/7) باعيتسالا (؟)
 . 07175 /0) «ريبكلا مجعملا» نم اهتبثأو . «مازح» : لصألا

 . (77/5 /0) «ريبكلا مجعملا# نم اهتبثأو . لصألا يف فورحلا ضعب تطشك ()



 '"”يرج :ليقو ,يزج نب ةرارزز ]7 ١

 . ةبعش نب ةريغملا هنع ىور 0

 انث ءرامع نب ماشه انث «نايفس نب نسحلا انث ,.نادمح نب ورمع وبأ انثدح 0

 نع «ةميثو نب رفز نع « هللا دبع نب دمحم وهو «يثيعشلا ينثدح «دلاخ نب ةقدص

 كاحضلا ىلإ بتك هّنقَي يبنلا نأ : باطخلا نب رمعل لاق يزج نب ةرارز نأ ةبعش نب ةريغملا

 .اهجوز ةيد نم يبابضلا ميشأ ةأرما ثروي نأ :نايفس نبا ؤ

 ا

 "”ورمع وبأ بوسدم ريغ-ةرارز ] ٠8

 . هيبأ نع «ةرارز نب ورمع نع « يموزخملا ةدعج نب ورمع نب ديعس دنع هثيدح

 رمتسملا ميهاربإ انثدح .دمحأ نب نادبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7

 ١ يموزخملا ةدعج نب ورمع نب ديعس نع «مزاح نب ريرج انث «بيبح نب ةرق انث «يقورعلا ]
 لك اّنِإ 629 رقس سم اوُقوُذ 9 : ةيآلا هذه هأرق هنأ هلق يبنلا نع «هيبأ نع «ةرارز نبا نع ١٠

 نامزلا رخآ يف يتمأ نم سانأ يف تلزن» :لاق [44 «44 :رمقلا] (ِرّدقب ُهانْفَلَح ءيش |
 . هللا ردقب نوبذكي

 صفح نع «ينئادملا لهس وبأ ءلهس نب حابصلا انث «يبأ انث ءماوعلا يبأ نبا هاور #20

 هيبأ نع «ةرارز نب ورمع نع ؛ورمع نب ديعس نع «ةملس نب دلاخ نع «ناميلس نبا .
 .هوحن ْش

 )1١//057(. ةباصإلا «(7505 /؟) ةباغلا دسأ ,.(45 /7) باعيتبسالا | )١(

 «ءرج» :نولوقي ةغللا لهأو «يازلا نوكسو ميجلا رسكب نوثدحملا لوقي :الوكام نبا لاق :تلق !1

 لاقو « -حتفلاب ينعي «ءْرَج» :و «  رسكلاب ينعي «يزج» :رمع وبأ لاقو ةزمهلاو ميلا حتفب
 . يازلا رسكو ميجلا حتفب «يزج» : ينغلا دبع

 . «يراصنألا ةرارز# : لاقو ,(1//04) ةلاصإلا «(605/6) اغلا دسأ 0 0



 "”يمهسلا ورّمَع نب ثراحلا نب مّيَرُك نب ةرارز]) 3

 . برك نب ةرارز : ليقو « عادولا ةجح يف هَلْيَي يبنلا ىأر ح

 اني انف بن

 ”يرقّشلا ةعرز[ 6]

 . يردخأ نب ةماسأ ثيدح يف هركذ ٠ هلي يبنلا هامس ان

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح "17

 نأ يردخأ نب ةماسأ همع نع «نوميم نب ريشب انث « لضفملا نب رشب انث «رمع نب هللا ديبع

 هاتأف :لاق هلي هللا لوسر اوتأ نيذلا رفنلا يف ناك ءمرصأ :هل لاقي ةرقش ينب نم ًالجر

 «هيمست نأ تببحأف «مالغلا اذه تيرتشا ينإ هللا لوسر اي :لاقف هارتشا نيح هل مالغب

 ؛«؟هديرت امف :ةعرز تنأ لبو :لاق « مرصأ :لاق (؟كمسا امد :لاق «ةكربلاب هل وعدتو

 .اهمضو اذكه هعباصأ ُهْللَي هللا لوسر ضبقو ««مصاع وهف» :لاق ءاّيعار :لاق

 "ةفيلخ نب ةعرز[5]

 [أ /؟ 74/١11 يبسارلا دايز نب دمحم دنع هثيدح

 ةعرز وبأ رمع انث «ءدمحم نب هللا دبع انث ءفسوي نب رفعج نب دمحم انثدح "4

 نع ؛يبسارلا دايز نب دمحم نع ؛يناجرجلا نارمع وبأ مكحلا نب ىسوم انث «يزارلا
 انملسأف «مالسإلا انيلع ضرعف «هانيتأف ةماميلا ةيدابب م يبنلاب تعمس :لاق ةفيلخ نب ةعرز

 اًنِإ و ١ :نيعلا] 4 نوتيزلاو نيملاو © : هيف أرقف ةادغلا انب ىلص فرصنا املف «٠ ءانل مهسأو

 ١[. :ردقلا] ردا ةّْيَل يف هانئ

 يرصبلا دوعسم نب بوبحم هاور *

 )١( ةباصإلا «.(73865/5) ةباغلا دسأ )١/ 085(.

 ةباصإلا «(؟6861/ /1) ةباغلا دسأ .(45/17) باعيتسالا (؟) )1/ 044(.

 )"( باعيتسالا )/7١1(«, ةباصإلا «.(73065 /1؟) ةباغلا دسأ )059/1١(.



 انث « يخلبلا نيسحلا نب يلع نب دمحم انث «بوقعي يبأ نب دمحم هانثدلح 8

 ةفيلخ نب ةعرز :هل لاقي ُهْتَِع ىبنلا ىأر دق لجر انهاه : ىل ليقف اجاح تجرخ :لاق

 ةعامج يف هانيتأ :لاق هلي هللا لوسر تيأر تنأ :تلقف «هموق يف مظعي خيشب اذإف هتيتأف

 ١[« :صالخإلا] 4 دحأ هّللا وه لق 8 :أرقف هلي هللا لوسر انب ىلصف رجفلا ةالص ترضحو

 ١[. :نورفاكلا] 4 نورفاكلا اهيأ اي لق »و

- 00 

 نري يذ"” نب] فّيَس نب ةعرؤ ٠[ مال

 وه :قاحسإ نب دمحم لاقو ؛هيلإ هي يبنلا باتك هنع هدالوأ ركذ «نميلا َلْيَق د

 مالسإو همالسإب هع لع هللا لوسر ىلإ ' ''ثعب «يواهرلا ةرم نب كلام نزي يذ نب ةعرز
 . هذهب هني هللا لوسر مهيلإ بتكف .هلهأو كرشلا مهتقرافمو «هموقا

 نب دمحم نبدمحأاانث ؛ ىيحي نب لمحم أنث «نسحلا نب بيبح هانثدح

000 

 م نب نع نب ميهاربإ وي باتك هلم هللا لوسر ىلع مدقو :لاق قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث «بويأ

 واعر ادم نياكه زي يب ني كرز هيأ تدبر ٠ ”[كوبت نم] همدقم ربمح كولم

 6 . هللا لوسر دمحم نم :ميحرلا

 .٠ ب 1 ع و يل ا

 زيزعلا دبع نب ريفع نب زيزعلا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب ميهاربإ نزيلا يبأ نع تثدحو

 وبأ يمع انث «نميلا كلم '”[نزي] يذ ”[نب] فيس نب ةعرز نب ريفع نب رفسلا نبا
 .٠ 8 04 5 ها ع و ا

 نع :نالوقي يمعو يبأ تعمس «زيزعلا دبع نب دمحم : يمع انث « شبنخ نب دمحأ يحر

 هلع هللا لوسر يلإ بتك :لاق فيس نب ةعرز هيبأ نع «ةعرز نبريفع امهدج نع امهيبأ ْ

 )١( دسألا نم تبثأ امو .لصألا نم تطقس )78657/5(.
 .(ةالال/١) ةباصإلا «.(507/5؟) ةباغلا دسأ (؟)

 . قايسلا ميقتسيل هتبثأ امو ««هثعب» : لصألا يف (7)
 . لصألا يف ترركت (4)
 . لصألا نم تطقس 622(



 ىلإ هن هللا لوسر دمحم نم باتكلا اذه «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :باتكلا اذه

 ادب عقو هنإف : دعب امأ ءوه الإ هلإ ال يذلا هللا كييلإ دمحأ ينإف ,دعب امأ ءنزي "7يذ ةعرز

 نم ناك امب ربخأو هب متلسرأ ام تغلبأف ةئيدملاب اهتيقلف ءمورلا ضرأ نم انلفقم مكلسر

 متحلصأ نإ مكلذب مكاده دق هللا نأو ,نيكرشملا مكلاتقبو ,مكمالسإب انأبنأو ,مكلبق

 ,مناغملا نم هللا سمخ ؟”هعيطنأو :ةاكزلا معيتآو ةالصلا متمقأو ,هلوسرو هللا متعطأو

 "'ليغلا ىقس ام رشع راقعلا نم ؛ةقدصلا نم نينمؤملا نم نيحلاصلاو يبنلا مهسو
 ةقان نيعبرأ لك يف لبإلا يف نإو ءرشعلا فصن برغلا ىقس ام ىلعو ءءامسلا تقسو

 نيعبرأ لك يفو «ةاش ةرشع يفو ,ناتاش نيرشع يفو «نوبل انوبل نيثالث لك يفو «ةقان
 ةحراس منغلاو زعملا نم نيعبرأ لك يف نإو ,ةعذج وأ عذج اًعيبت نيثالث يفو ,ةرقبلا نم

 ًريخ داز نمف [ب /؟78/1] ةقدصلا نم نينمؤملا ىلع ضرف يتلا هللا ةضيرف اهنإو ؛ةاش

 ,نيكرشملا ىلع نينمؤملا رهاظو ,همالسإ ىلع دهشأو ,مكلذ ىطنأ نمو ,هل ريخ وهف
 وأ يدوهي نم ملسأ نم هنإو هللا لوسر دمحم ةمذو هللا ةمذ هل نإو ,نيئمؤملا نم هنإف

 وأ ةيدوهي ىلع نكي نمو ,مهيلع ام هيلعو ,مهل ام هل نيئمؤملا نم هنإف ينارصن
 دبع وأ رح «ىقنأ وأ ركذ ملاح لك ىلع ,ةيزجلا هيلعو اهنع نتفي ال هنإف ةينارصن
 هللا ةمذ هل نإف يلسر ىلإ مكلذ ىّذأ نمف ءانل هضرع نأ رفاعملا ةميق نمو ,ًاًرانيد

 ةئيرب لوسرلاو هللا ةمذ نإو ,نينمؤملاو هلوسرلو هلل ودع هنإف هعنم نمو ؛هلوسرو
 .(ةنم

 اذإ» نأ نزي "”يذ ةعرز ىلإ لسرأ هلي يبنلا ادمحم هللا لوسر نإف كلذ دعب امأ

 دبع نب كلامو ,ديز نب هلل دبعو «لبج نب ذاعم :ريخ مهب مكرمآف يلسر مكءاج

 نمو ةقدصلا نم كدنع ام عمجا نأو ,مهباحصأو ؛ةّرم نب كلامو ءورمع نب ةبقعو

 مكدنع نم اوبلقني الو «لبج نب ذاعم مهريمأ نإو ,يلسر هغلبأف ,كفالخب نم ةيزجلا

 .«نزي اذ» :لصألا يف )١(
 .(9//101)«. . .متيطعأ» :دسألا يف (1)
 .«ليعلا» : لصألا يف (*)



 ةرم نب كلام نإو ,هلوسرو هدبع هنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي دمحم نإف : دعب امأ

 مكيدغ ىلوم ُهِيَي هللا لوسر نإو ءاولذاخت الو اونوخت الف ,اريخ ريمحب كرمآو ,ريخب

 ءارقفو ءاهب مكيكزُي ةاكز يه امنإ .هلهأ الو دمحمل لحت ال ةقدص كلت ,مكريقفو

 ينإو ءاريخ هب كرمآف ,بيغلا ظفحو ريخلا غلب دق اًمكلام نإو هللا ليبس يفو نيئمؤملا

 هنإو ءاريخ مهب كرمآف ,.مهبتكو مهملع يوذو ىلهأ ءاحلص نم كيلإ تلسرأ دق

 .(مكيلع مالسو هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ,مهيلإ روظنم

 باتك هنأ ركذ «ميدأ باتك نم هب نزي وبأ انث ءبوقعي يبأ نب دمحم هانثدح ١

 . هلي ىبنلا

 .هجولا اذه نم الإ الوصوم فرعُيال

 . درزم نب كلام نع ربخلا اذه يف ُهْْيَع يبنلا ()[باتك] ىورو *

 نب كلام :قاحسإ نب دمحم ةياور يرادلا ميمت نع «ةساّسجلا ثيدح يف ىورو *

 نب ثراحلا ىلإ هيي هللا لوسر هبتك باتكلا اذهو «نزي يذ نب ةعرز لوسر وهو '"”[ةرم]

 . نيعر يذ :ليق نامعنلاو «لالك دبع نب نامعنلاو «لالك دبع

 "””يرماعلا ةرمض نب ةعرز [ز8١]

 وبأ هنع ىور «ةيؤر الو ةبحص هل حصيالو «ركذ هل «ةعصعص نب رماع ينب نم 0

 . بوصأألا وه هتبثأ ام لعلو «لصألا يف تسيل 2000(

 .هركذ رم دقو «رم» : لصألا يف )١(

 .(059/1) ةباصإلا «(7801/ /7) ةباغلا دسأ (؟)



 . "[ىلؤدلا] دوسألا
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 "”يدبعلا رماع نب عراز(© ] ٠

 .ةرصبلا نكس صن

 نب كلملا دبع نب دمحأ انث «زازخلا يلع نب دمحأ انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح

 ءاهيبأ نع «عرازلا تنب نابأ مأ ينتثدح «قنعألا نمحرلا دبع نب رطم انث «ينارحلا دقاو

 امهبحي نيقلخ كيف نإ امأ» : جشألل لاقف هلي هللا لوسر ىلع مدق يذلا جشألا عم ناكو

 تلبج مأ هتفنأتسا ءيشأ :لاق ««ةانألاو ملحلا» :لاق ؟امهامو :لاق ««هلوسرو هلل

 .بحأ ام ىلع يكبح يذلا هلل دمحلا :لاق ««هيلع تلبُج لب» :لاق ؟هيلع

 .الوطم رطم نع «يسلايطلا دواد وبأ هاور *

 دواد وبأ انث «ناليغ نب دومحم انث ءيمرضحلا انث ءدمحم نب دمحم هانثدح 1" ١91

 نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ هانثدح «[أ ١59/١11/ هلوطب قتعألا رطم انث ,يسلايطلا

 اهدج نع « عرازلا تنب نابأ مأ ينتثدح :لاق رطم انث «دوادوبأ انث «رادنب انث ءنايفس نبا

 . هلوطب عرازلا

 انث «ليعامسإ نب ىسوم انث «يطافسألا سابع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7 5

 ىلإ قلطنا عرازلا اهدج نأ اهيبأ نع « عرازلا تنب نابأ مأ ينتثدح «قتعألا هللا دبع نب رطم

 ىلع انمدق املف :يدج لاق هل تخأ نبا وأ ءنونجم هل نباب قلطناف هلي هللا لوسر

 «نونجم يل تخأ نبا وأ يل اًنبا يعم نإ « هللا لوسر اي :تلق «ةنيدملا هلي هللا لوسر

 هنع تقلطأف «باكرلا يف وهو «هيلإ هب تقلطناف «هب يعئا» :لاقف هل هللا وعدت هب كتيتأ

 هللَي هللا لوسر ىلإ هب تيهتنا ىتح هديب تذخأو «نينسح نيبوث هتسبلأو «رفسلا بايث
 لعجف ءهلفسأو هالعأ هبوث عماجمب ذخأف (ينيلي امث هرهظ لعجا ,ينم هندا» :لاقف

 .(161//؟) ةباغلا دسأ :رظنا . باوصلا وه تبثأ امو ءأطخ وهو «يليدلا» : لصألا يف )١(
 .(051/1) ةباصإلا «(؟50 /؟) ةباغلا دسأ 1*١7(« /؟5) باعيتسالا (؟)



 حسمف هل اعدف هيدي نيب ُهَِكَي هللا لوسر هدعقأ مث «لوألا هرظنب سيل «حيحصلا رظن رظني

 . هيلع لضفي هَ يبنلا ةوعد دعب لحأ دفولا يف نكي ملف «هل اعدو ههجو
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 "”يميمتلا ردب نب ناقريَزرر 3]

 هنورخافي مصاع نب سيقو «بجاح نب دراطع عم هي هللا لوسر ىلع دفو 3

 . ةنيدملا ةيحان لزني ناكو ءاوملسأف مهرعاشو مهبيطخب

 « بويأ نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 06

 برعلا دوفو هلي هللا لوسر ىلع تمدق :لاق قاحسإ نب دمحم اند ءدعس نب ميهاربإ انث

 ردب نب ناقربزلاو « سباح نب عرقألا مهعم «ميمت ينب نم فارشأ يف بجاحلا نب دراطع

 هلع هللا لوسر اودانف ءمصاع نب سيقو «متهألا نب ورمعو «دعس ينب دحأ مث «يميمتلا

 مث ائبيطخو انرعاشل ندَئاف كرخافن كانئج «دمحم ايانيلإ جرخا نأ :هترجح ءارو نم

 . مهزئاوج نسحأو هلي هللا لوسر مهزاجأو اوملسأ

 قاحسإ نب ليعامسإ انث ,ناسيك نب دمحأ نب دمحم نب نسحلا انثدح ه5

 : لاق «يلظنحلا ريبزلا نب دمحم نع «ديز نب دامج انث ءبرح نب ناميلس انث «يضاقلا

 هلع يبنلا لاقف ردب نب ناقربزلاو مصاع نب سيقو «متهألا نب ورمع هلي يبنلا ىلع لخد
 . (هنع كلأسأ ال ينإف سيقلا اذه امأف :ناقربزلا اذه نع ينربخأ» : متهألا نب ورمعل

 ام لاق دقل هللاو :لاق «هرهظ ءارو امل عنام «ةضراعلا ديدش هّيَدأ يف عاطم :لاقف

 قمحأ «نعطلا قيض «ةءورملا رمزل كنإ :ورمع لاق .لاق امم لضفأ ينأ ملعي وهو «لاق

 تلقف يناضرأ ءاًعيمج امهيف تقدص دقل « هللا لوسرااي :لاق مث «لاخلا ميثل ءبألا

 نم نإ» : هلَي هللا لوسر لاقف «هيف ملعأ ام أوسأب تلقف «ينطخسأو «هيف ملعأ ام نسحأب

 .(اًرحسل نايبلا

 )١( ةباصإلا «(؟ 577 /؟) ةباغلا دسأ «(19١/؟) باعيتسالا )١/ 47 6(.



 دمحم انث «يرتستلا فاوصلا دواد نب قاحسإ انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح "7
 ةموثرج نب ةورج ينثدح :لاق يجرعألا صاقو نب ليهس انث 2« ليقع نب ديبع نبا 0 5 5 5 8 0 3 -. 5-5 5 و

 نب عيرس هابأ نأ عيرس نب صاقو : يبأ ينثدح «صاقو نب ''”لدهك ينثدح ء«يجرعألا

 لاقف ءاّئيش ركذف هيي هللا لوسر ىلع مدق هنأ ردب نب ناقربزلا ينثدح :لاق هثدح مكحلا

 عمس :لاق. «عطأو هلل عمساف ناقربز ايال» :لاقف ءرهشنف هللا لوسر اي :ناقربزلا

 .[ب /؟59 /1] هلوسرلو هلل ةعاطو

 "'ملسأ نب ناقربزلا ]

 . ةبحص هل حصياالو «لئاو وبأ هنع ىور «ةوعل يذ لآ نم ح

 «ديز نب ديسأ انث «ةزرغ ىبأ نب دمحأ انث «ةزاجإ ناميلس نب ةمثيخ انربخأ 4

 نب نيسحلا اموي زرب : لاق قيقش لئاو يبأ نع ,دهاجم نع « ثيل نع «رمش نب ورمع انث

 « "'ملسأ نب ناقربزلا :همساو ةوعل يذ لآ نم لجر هيلإ لبقأف ؟زرابم نم له :ىدانف يلع

 هل لاقف « ىلع نب نيسحلا انأ :هل لاقف ؟تنأ نم كليو :لاقف سأبلا ديدش ناكو

 ؛ءابق ةيحان نم ًالبقم هلي هللا لوسر ىلإ ترظن دقل هللاو ىنإف «ىنب اي فرصنا :ناقربزلا

 ' فرصناف «كمدب هللا لوسر ىقلأل تنك امف «هماَدُق ذئموي كنإو «ءارمح ةقان ىلع ريسي

 .هلاق اًنايِبَأ :لوقي وهو ناقريزلا

 . دمحيم هنع هانثدح

 )١( ليدعتلاو حرجلا : رظنا . لصألا يفاذك )1177:71(.

 ةباصإلا «(؟ 55 /؟) ةباغلا دسأ (؟) )١/ 5 05(.

 .«ملصأ» : لصألا يف (9)



 "حور وبأ ,يماَدُجلا ةمالس نب عاّبنإ 1

 . صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو « حور هئبا دنع هثيدح «نيطسلف لزني ناك ت

 نع «قازرلا دبع نع ءميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7044

 نأ ورمع نب هللا دبع نع هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع « جيرج نباو «رمعم

 دبعلا ىتأف «هفنأ عدجو «هركذ عطقف هتيراج عم هل امالغ دجو عابنز نب حورابأ اعابنز

 لعف :لاق (؟تلعف ام ىلع كّلّمح ام» : ِهَتفَع ىبنلا "”هل لاقف ءهل كلذ ركذف هِي ًىبنلا

 .(رح تنأف بهذا» :دبعلل ُهلَِي  ىبنلا هل لاقف ءاذكو اذك

 .ورمع نع «حابصلا نب ىنثملا هاور *

 انث «ينارحلا ملسم وبأ انث «يلع نب نوراه انث «ديمح نب دمحم هانثدح 5”

 : لاق هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «حابصلا نب ىنثملا نع «ةملس نب دمحم

 .هوحن ثيدحلا ءهل ةيراج لوانت هآرف ءردنس نبا : ىعدي دبع يماذجلا عابنزلل ناك

 ءركب وبأ ىمعانث «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انثدح 5١

 نب ةملس نع «ةورف يبأ نب قاحسإ نع «برح نب مالسلا دبع انث ءروصنم نب قاحسإ انث

 . ةلثُلاب هّتيَم يبنلا هقتعأف «هل امالغ ىصحخ دقو هَّلْيَي يبنلا ىلع مدق هنأ هدج نع «عابنز نب حور

 2نائّدَخلا نب سوأ نب رفز[9١٠*]

 . ةيؤر الو ةبحص هل فرعي الو « ُهلَْي يبنلا كردأ هنإ : لاقي «كلام وخأ 0
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 )١( /؟) ساعيتسالا ١57(. ةباصإلا .(7559 /؟) ةباغلا دسأ )1١/66١(.

 .يناربطلا مجعم نم بيوصتلاو «يل»كلصألا يف 000

 . (هاله )١/ ةباصإلا «(504 /؟) ةباغلا دسأ (©)



 "'ةلمرح نب مشاه نب ديزي نب رفز 1
 و 5 78 5 سا وى 2.0 0 .٠

 ورمع نب ليمز :ليقو «ةعيبر :ليقو «يرّذعلا ورمع نب لمز ثيدح يف ركذ هل ل

 .ناثوألا ضعب نم هعمس توصب هربخأف هليَع يبنلا ىتأ مازح نب دنه ينب نم

 ىيحي نب نمحرلا دبع انث .برح نب يلعانث :لاق "'1[...]انئدح

 نب جلدم نع .يماطق نب يقرشلا نع «بئاسلا نب ماشه وهو ؛رذنملا يبأ نع «يرذعلا

 همع نع « ””ءزج نب ورمع نب ثراحلا هضعبب ينثدحو :لاق هيبأ نع «يرذعلا دادقملا

 . ثيدحلا ركذ مث ٠ منص نم اًئوص تعمس :ورمع نب لمز لاق : لاق "'ءزج نب ةرامع

 )١( ةباصإلا «(؟564 /7)ةباغلا دسأ )1١/06٠١(.

 لصألا يف»ضابي[ . . . ]نيب ام هز .

 )( .«يزج» :لصألا يف



 نيسلا باب

 دعس همسا نم

 "”صاقو يبأ نب دعس |[ ١ ١ةهز

 . ةرشعلا ركذ يف هركذ مدقت دقو ن

 . هنع هللا يضر « بلك نب ةرهز نب فانم دبع نب بيهأ نب كلام نب دعس وهو
 .[أ/ اا 1

 2 لم عماع
 اني دن ادت

 © ذاعم نب دعس ]

 سيقلا ىئرما نب نامعنلا نبا

 كلام نب فوع نب ورمع نب جرزخلا نب ثراحلا نب مشج نب لهشألا دبع نب ديز نبا

 شرع هتوملزتهاو « قدنخلاب دهشتساو دحأو اردبدهش «ورمعابأ ىنكي « سوألا نبا

 نأ هللا لأسف عطقتناف ةَقرعلا نبا هامر « هدضع نم هلحكأ يف يمر «هحورل اًراشبتسا نمحرلا

 ور هم وكم م

 « تامف هملك رجفنا مث ؛ مهيف مكح ىتح يقبف « «ريضنلاو ةظيرق نم ُهَنيَع رقي ىتح هبقبي

 ءاديدش ادجو هلي ىبنلا هيلع دجو «هل هللا كحض نم لوأ وهو « هتزانج ةكئالملا تلمحو

 . قدنخلا ماع ةرجهلا نم سمح ةنس نم لاوش يف يفوتو

 . مهنع هللا يضر ةشئاعو « سابع نب هللا دبعو « دوعسم نب هللا دبع هنع ىور

 انث « يبأ انث « ينارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح ١7

 ذاعم نب دعس : راصنألا نم ًاردب دهش نميف ريبزلا نب ب ةورع نع « دوسألا يبأ نع « « ةعيهل نبا

 . لهشألا دبع نب ديز نب سيقلا ئرما نب نامعنلا نبا

 انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث ء ريبكلا دبع نب قوراف انثدح 4

 )١( ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا هركذ دنع . باتكلا لوأ يف هتمجرت رداصم رظنا .

 (0//؟) ةباصإلا «(7”الا# /؟) ةباغلا دسأ غ(5١//737؟) باعيتسالا (؟) .



 راصنألا نم ًاردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم

 ئرما نب نامعنلا نب ذاعم نب دعس : لهشألا دبع ينب نم مث « تيبنلا ينب نم سوألا نم

 . سيقلا

 نب دمحم نب دمحأ انث « يزورملا ىيحي نب دمحم انث . نسحلا نب بيبح انثدح 65

 سوأللا نم راصنألا نم اردب دهش : لاق قاحسإ نب دمحم نع . دعس نب ميهاربإ انث «بويأ

 دعس :سوألا نب كلام نب ورمع نب جرزخلا نب ثراحلا نب مشج نب لهشألا دبع ينب نم

 . لهشألا دبع نب سيقلا ئرما نب نامعنلا نب ذاعم نبا

 انث : لاق «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «مانغ نب ديبع انث ٠ يحلطلا ركبوبأ انثدح 657

 موي دعس بيصأ :تلاق ةشئاع نع « هيبأ نع « ةورع نب ماشه نع « ريم نب هللا دبع

 برضف « لحكألا ىف هامر « ةقرعلا نب نابح : هل لاقي شيرق نم لجر هامرو «قدنخلا

 . بيرق نم ")هدوعيل . دجسملا يف ةميخ هلي هللا لوسر

 نب رضنلا أبنأ "”هيوهار نب قاحسإ نب دمحم انث « ةلبج نب دماح وبأ انثدح ٠7"

 رضح :تلاق .ةشئاع نع «هدج نع « هيبأ نع « ةمقلع نب ورمع نب دمحم انث «ليمش

 اهبرض ىتلا ةبقلا ىف , دجسملا ىف تومي وهو "”ذاعم نب دعس رمعو ركب وبأو هيَ هللا لوسر

 . رمع ءاكب نم ركب ىبأ ءاكب فرعأل ىنإ هديب يسفن يذلاوف :تلاق « ُهََ هللا لوسر هيلع
 ؟ عنصي هلي هللا لوسر ناك فيك : هم اي : اهل تلقف 4 مُهَنيب ءامحر ط :هللا لاق امك اوناكو
 . هتيحلب ذخآ وه امنإف «دجو اذإ ناك هنكلو «دحأ ىلع هانيع عمدي ال ناك : تلاقف

 «لبنح نب دمحأ نبهللا دبع انث : لاق « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 4

 نأ ليبحرش نب ورمع نع «قاحسإ يبأ نع «ةبعش انث ءرفعج نب دمحم انث «يبأ ينثدح

 ىلع ليست ءامدلا لعجف «هنضتحاف هيي هللا لوسر ءاج .هحرج رجفنا امل ذاعم نب دعس
 . «ركب ابأ اي هم» : هلي ىبنلا لاقف «هارهظ راسكنا او :لاقف « ركب وبأ ءاجف ٠ هع يبنلا

 20 /7) يناربطلا ةياور نم هتبثأ امو «هدوقيلا» :لصألا يف )١(
 . «هيوهار» : ءاهلاب كلذك قطنتو (؟)

 .«ذاعم نب دعسو » : لصألا يف ()



 . نوعجار هيلإ انإو هلل انإ : لاقف رمع ءاجف

 انث « بيرك وبأ انث ٠ يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انئدح -48

 ١ ةورع نع « باهش نبا نع ةريغملا ىلوم ريرج وبأ لهس انث « يفقثلا نمحرلا دبع نب لمؤم

 ىلع رداحت هعومدو ذاعم نب دعس ةزانج نم هلي هللا لوسر فرصنا :تلاق « ةشئاع نع

 . هتيحل يف هديو « هتيحل

  ةفيلخ نب ىسوم انث ,« ىسوم نب رشب انث « كلام نب رفعج نب ركب وبأ انئدلح

 نب دعس تومل شرعلا زتها ( : لاق ُهْنْلَع ىبنلا نع « ديعس ىبأ نع« ةرضن ىبأ نع فوعانث

 .(ذاعم

 نب قاحسإ انث « هيوريش نب دمحم نب هللا دبع انث «هللا دبع نب ميهاربإ انثدح 0١"

 نع « هللا ديبع نع [ب 71١/ /1] سيردإ نبا انث « ىشرقلا دمحم نب ورمعانث « هيوهار

 هل تحستف « شرعلا هل كرحت يذلا اذه» : لاق هَ هللا لوسر نع « رمع نبا نع « عفان

 . ( هنع جرف مث ةَّمّض مض دقلو ؛ ةكئالملا نم افلأ نوعبس هدهشو « ءامسلا باوبأ

 نع « ةبعش انث « دواد وبأ انث ٠ بيبح نب سنوي انث ء رفعج نب هللا دبع انثدح "5

 نم اند املف « رامح ىلع لبقأف «ةظيرق ينب 'ءطخ يف ذاعم نب دعس ىلإ هِيَ يبنلا لسرأ

 مكحا » : لاق ءاج املف «مكريخ ىلإ» : لاق وأ « مكديس ىلإ اوموق » : لاق هيي هللا لوسر

 : ِهنلَع هللا لوسر لاقف ء مهيرارذ ىبستو . مهتلتاقم لتقي نأ مهيف مكحأ ينإف :لاق ( مهيف

 ) كلملا مكحب تمكحو

 : ذاعم نب دعس دنسأ ام *

 أبنأ « ءاجر نب هللا دبع انث « كلملا دبع نب يلع انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 6"

 قلطنا : لاق « دوعسم نب هللا دبع نع « نوميم نب ورمع نع « قاحسإ يبأ نع « ليئارسإ

 ىلإ قلطنا اذإ ةيمأ ناكو «فلخ نب ةيمأ نب ناوفص يبأ ىلع لزنف « ارمتعم ذاعم نب دعس

 . ؟مطح» : لصألا يف 001(



 .راهنلا فصتتا اذإ ىتح رظتنا :دعسل ةيمأ لاقف «ذاعم نب دعس ىلع لزن ةنيدملاب رمف ماشلا

 اذه نم : لاقف . لهج وبأ هاتأ اًنمآ ةبعكلاب فوطي دعس انيبف ٠ تفطف تقلطنا سانلا لفغو

 متيوآ دقو تيبلاب فوطت :لهج وبأ لاقف « دعس انأ : دعس لاقف ؟ اًنمآ ةبعكلاب فوطي يذلا

 كرجتم كيلع نعطقأل «تيبلاب فوطأ نأ ىنعنم نئل هللاو : دعس هل لاقف «يداولا لهأ ديس

 بضغف «. . هكسمي  مكحلا يبأ ىلع كتوص عفرتال : دعسل لوقي ةيمأ لعجف .ماشلا ىلإ

 : لاق ؟ ياَيِإ : لاق ,كلتاق هنأ معزي هَ دمحم تعمس ينإف , كنم انعد : لاقو دعس
 لاق ام تملع امأ : لاقف « هتأرما ىلإ عجر اوجرخ املف « دمحم بذكي ام هللاو : : لاق « معن

 خيرصلا ءاجاملف « دمحم انعديام : ةيمأ ةأرما تلاقف « اهربخأف «يبرشيلا يخأ يل
 هل لاقف جرخي ال نأ دارأف «يبرثيلا كوخأ كل لاق ام ركذت امأ : هل تلاق ءردب ىلإ اوجرخو

 .هللا هلتقف مهعم راسف « نيموي وأ اًموي انعم رسف « يداولا لهأ فارشأ نم كنإ : لهج وبأ

 . ءاجر نبا نع «دامح نب ىلعألا دبع هاور *

 . ليئارسإ نع سانلا هاورو 2

 . هلج نع « هيبأ نع ؛ « قاحسإ يبأ نب ميهاربإ هاورو 2

 بقت ناكو « اهلك دهاشملا دهش , تباثابأ ىنكي « يدُح أير دب يِبقع جرزخملا ينب ديس 1
 وهو « ةرشع تس ةنس ماشلا ضرأ نم ناروحب يفوت ءدهاشملا يف راصنألا ةيار بحاص

 يبأ نب مازح نبا : ليقو « ةميزخ يبأ نب ةثراح نب مهلد : ليقو « ميلد نب ةدابع نب دعس
 . ةدعاس نب جرزخلا نب فيرط نب ةبلعث نب ةميزخ

 دعس نب ديعس هنباو كلام نب سنأو « سابع نبا هنع ىور

 دمحم انث , لماك نب سودبع نب دمحم انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 14

 )١( باعيتسالا )١1 /5( « ةباصإلا ,("017/5) ةباغلا دسأ )0/9( .



 بعك نب دبعم ىنثدح «قاحسإ نب دمحم ىنثدح « ريكب نب سنوي انث « ريغ نب هللا دبع نبا

 يف انجرح : لاق كلام نب بعك هيبأ نع « هيخأ نع ؛ ةملس ينب دحأ نيقلا نبا كلام نبا

 مكنم يلإ اوجرخأ » : هلع هللا لوسر لاقو « ةبقعلاب هلي هللا لوسر اهيف انعياب يتلا ةجسحلا

 . ورمع نب رذنملاو « ةدابع نب دعس : ةدعاس ينب بيقن ناكف « اًبيقن رشع ينثا

 مارح نع « رمعم نع « قازرلا دبع نع « قاحسإ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 06

 . ةدابع نب دعس : راصنألا نم مهلك ءابقنلا : لاق « رباج نع رباج ينبا نع « نامثع نبا

 نبا انث « يبأ ينثدح « دلاخ نب ورمع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 5

 ينب نم مث « راصنألا نم ةبقعلا دهش نم ةيمست يف ةورع نع « دوسألا يبأ نع «ةعيهل
 دقو « بيقن وهو « ةيزخ نب ةثراح نب ميلد نب ةدابع نب دعس : جرزخلا نب بعك نب ةدعاس

 . [أ/”1/١07] ًردب دهش

 نب دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث يباطخلا قوراف انثدح "7

 ينب نم « راصنألا نم ةبقعلا دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث « حيلف
 . بيقن وهو « ةدابع نب دعس : ةدعاس

 دمحم انث « لماك نب سودبع نب دمحم انث « شيبح نب يلع نب دمحم انئدح "6

 نم ناروحب « رمع ةفالخ نم فصنو نيتنسل ةدابع نب دعس يفوت : لاق «ريمت نب هللا دبع نبا

 . تباث ابأ ىنكيو « ماشلا ضرأ

 نب يلع انث ءسودبع نب دمحمانث « بويأ نب ميهاربإ نب هللا دبع انثدح "68

 نب دعس انثدحو . ح سابع نبا نع « مسقم نع .مكحلا انث « نامثع نب ميهاربإ انث دعجلا

 « مكحلا نع « ةبيش وبأ انث « نابأ نب ليعامسإ انث « يبأ انث « نامثع نب دمحم انث ء دمحم

 نيرجاهملا ةيارو « ةدابع نب دعس عم راصنألا ةيار تناك : لاق « سابع نبا نع « مسقم نع

 ١" نوع نبا نع « مصاع وبأ انث « يشكلا ملسم وبأ انث « يباطخلا قوراف انثدح «



 :اولاقف . نجلا هتكبف . تامف أكتا ذإ امئاق لوبي دعس انيب : لاق « نيريس نبا نع

 ةداؤف ئطخن ملف نيمهسب هانيمر 2 هدابع نب دعس جرزخلا ديس انلتق نحن

 نع« ةعمزانث « دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث « رفعج نب هللا دبع انثدح 0١"

 نب حورانث « ةماسأ يبأ نب ثزاحلا انثدح : لاق « دالخ نبركبوبأ انثدحو . حيرهزلا

 « سابع نبا نع ؛ هللا ديبع نع « باهش نبا انث ء. ةصفح يبأ نب دمحمانث «ةدابع

 . ح ىتفتسا : لاق

 انث : الاق .ح يدامرلاو « يبنعقلا انث « يشكلا ملسم وبأ انث « يباطخلا قوراف انثدحو

 ىتفتسا ةدابع نب دعس نأ سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع ؛ يرهزلا نع « نايفس
 . ؛اهنع هضقا » :لاقف « هضقت مل رذن اهيلعو تتام يمأ نإ : لاق هَ هللا لوسر

 يف ريثك نب ناميلسو ءرمعمو « كلامو «يعازوألاو « ليقعو « ثيللا هاور *

 نب نمحرلا دبعو « لئاو نب ركبو ء رضخألا يبأ نب حلاصو . يرهزلا نع «نيرخآ
 . يرهزلا نع : مهلك ءاطع نب بوقعيو « قاحسإ

 . دعس نع «سابع نبا نع « ةمركع نع « ملسم نب ىلعُي نع ٠ جيرج نبا هاورو *

 . دعس نع « سابع نبا نع « هيبأ نع « بيرك نب دمحم نع « ريهز وبأ هاورو *

 . دعس نع «بيسملا نب ديعس نع ةداتق هاورو *

 . دعس نع « نسحلا نع « حيبص نب عيبرلا هاورو #

 دعس نب ديعس نع « ليبحرش نب ورمع نبديعس نع « كلامو « يدرواردلا هاورو *

 . هيبأ نع « ةدابع نبا

 . دعس نع « راسي نب ناميلس نع « جشألا نب ريكب هاورو #

 انث ء رماع نب ديعس انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث « دالخ نب ركبوبأ انثدح "5

 نب دعس نع « لجر نع « دايإ نبا وأ «طيقل نب ىسيع نع « دايز يبأ نب ديزي نع « ةبعش



 , مذجأ وهو هللا يقل الإ . هيسنو نآرقلا ملعت لجر نم ام » : لاق ُهَّتِلَي هللا لوسر نأ ةدابع

 .« لدعلا الإ '”هقلطي ال الولغم ةمايقلا موي هللا ىتأ الإ ةرشع ريمأ نم امو

 .دئاف نب ىسيغ نع : اولاقف « ليضف نباو « ةناوع وبأو « دلاخو « ريرج هاور *

 انث « ماشه نب ديبع انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمع وبأ انثدح “١

 نع « ليبحرش نب ورمع نع « ليقع نبا ينعي دمحم نبوهللا دبع نع « ورمع نب هللا ديبع
 هيف : لالخ سمخ ةعمجلا موي يف نإ » : هلي هللا لوسر لاق : لاق « ةدابع نب دعس

 هبر اهيف دبعلا لأسي ال ةعاس هيفو « مدآهللا ىّفوَت هيفو , مدآ هللا طبهأ هيفو , مدآ هللا قلخ

 الو , برقم كلم نم امو , ةعاسلا موقت هيفو « اًمثأم لأسي مل ام هايإ هاطعأ الإ اًنيش

 . ( ةعمجلا موي نم ةقفشم الإ حير الو ضرأ الو « لبج الو , ءامس

 ليبحرش نب ورمع نع « دمحم نب هللا دبع نع « ريهز نع « يدقعلا رماعوبأ هاور *

 .[ب 7١/١/ /1] هوحن دعس نع هدج نع « هيبأ نع « دعس نب ديعس نبأ

 انث « يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث , كلام نب ركب وبأ هانثدح "65

 . دعس نع « هدج نع « هيبأ نع . ورمع نع ؛ هللا دبع نع « ريهز انث « رماع وبأ
 نب ىيحي انث « ةدجن نب باهولا دبع نب دمحأ انث , دمحأ نب ناميلس انثدح "06

 نب ديعس نب ليبحرش نب ورمع نب نمحرلا دبع انث « حيجن : رشعم وبأ انث ٠ يظاحولا حلاص
 هءاجو هللا لوسر ترضح : ةدابع نب دعس لاق :لاق « هدج نع « هيبأ نع « ةدابع نب دعس

 لاقف ؟ فيسلاب هبرضأ ؛ ًالجر يتأرما نطب ىلع تدجو :هللا لوسرااي : لاقف لجر

 لاقف « اذه انبر باتك : لاقف عجر مث « ؟فيسلا نم نيبأ ةئيب يأ » : هَ هللا لوسر

 لاق مث «دهاشو هللا باتك» : لاقف ؟ فيسلا نم نبأ ةنيب يأ :هللا لوسر اي : ةدابع نب دعس

 باتك فلاخ ىتح . ةريغلا هتزفتسا مكديس اذه . راصنألا رشعم اي » : هَ هللا لوسر

 بيث ةأرما جوزت ام « رويغ لجر ادعس نإ : هللا لوسر اي: راصنألا نم لجر لاقف « هللا
 ءرويغ دعس :٠ هني هللا لوسر لاقف «هتريغل اهقلط ةأرما جوزتي نأ انم دحأ ردق امو « هتريغل

 : لاق ؟هللا راغي ءيش يأ ىلع :راصنألا نم لجر لاقف»« ينم ريغأ هللاو , هنم ريغأ انأو

 )١( يناربطلا ةياور نم بيوصتلاو «هقطي ال» : لصألا يف تفحصت )57/ 077 .



 . (هلهأ ىلإ فلاخي هللا ليبس يف دهاجم لجر ىلع راغي»

 انث « يقروزلا دمحأ نبهللا دبعانث « نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح "57

 نب دعس نب ليبحرش نب ورمع نب ديعس نع « يبأ ينثدح « 7[ سيوأ] يبأ نب ب ليعامسإ

 . توتا يف دحارلا دماشلا عب نييلاب ىضق ل هَ يبنلا نأ هدج نع « هيبأ نع « ةدابع

 عيبرلا نب دعس ١[ :.ة5)]

 (”ريهز يبأ نب ورمع نبا
 يردب يبقع « جرزخلا نب ثراحلا نب بعك نب ةبلعث نب سيقلا ئرما نب كلام نبا

 . فوع نب نمحرلا دبع نيبو هنيب ىخآ هي يبنلا ناك « دحأب دهشتسا «بيقن « يدحأ
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 اذ

 « قازرلا دبع أبنأ « ميهاربإ نب قاحسإ انث « دمحأ نب دمحأ نب ناميلس انثدح "7

 نم مهلك ءابقنلا : لاق « رباج نع « رباج ينبا نع « نامثع نب مارح نع « رمعسم نع
 . عيبرلا نب دعس : راصنألا

 انثدح « يبأ ينثدح « دلاخ نب ورمع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح "6

 نم ةبقعلاب هلي هللا لوسر اوعياب نيذلا ةيمست يف ةورع نع « دوسألا يبأ نع « ةعيهل نبا
 دهش دقو « بيقن وهو « ورمع نب عيبرلا نب دعس : جرزخلا نب ثراحلا ينب نم « راصنألا

 نب بعك نب ةبلعث نب سيقلا ئرما نب كلام نب ريهز يبأ نب عيبرلا نب دعس وهو اردب
 . جرزخلا

 دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « يباطخلا قوراف انثدح ١04

 هلَع هللا لوسر اوعَياب نيذلا ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم نع « حيلف نبا

 نيذلا ةيمست يفو « بيقن وهو « عيبرلا نب دعس : جرزنخلا نب ثراحلا ينب نم « ةبقعلاب

 حرجلا :رظنا .باوصلا وه تبثأ امو « أطخ وهو ««سيو يبأ نب ليعاصمسإ» : لصألا يف )١(
 )١1١8/5(. ليدعتلاو

 . (؟ا//؟) ةباصإلا « (* 548 /7) ةباغلا دسأ « ١67( /5) باعيتسالا (؟)



 موي دهشتساو « سيقلا ئرما نب عيبرلا نب دعس : جرزخلا نب ثراحلا ينب نم اردب اودهش

 .دحأ

 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح ٠"

 نب ثراحلا ينب نم ةبقعلا دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ انث

 ةبلعث نب كلام نب سيقلا ئرما نب كلام نب ريهز يبأ نب ورمع نب عيبرلا نب دعس : جرزخلا

 . اديهش دحأ موي لتقو « اردب دهش « جرزخلا نب ثراحلا نب جرزخلا نب بعك نبا

 دمحم انث « لماك نب سودبع نب دمحم انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح ١١

 بعك نب دبْعم ينثدح « قاحسإ نب دمحم ينثدح « ريكب نب سنوي انث « ريم نب هللا دبع نبا
 انعياب يتلا ةجحلا يف انجرخ : لاق « كلام نب بعك هيبأ نع « هللا ديبُع هيخأ نع « كلام نبا

 لاقف « انديسو انريبك « رورعم نب ءاربلا انعمو « انموق يكرشم عم ةبقعلاب هَ هللا لوسر اهيف
 ثراحلا نب بيقن ناكو مهربخأف « اًبيقن رشع ينثا مكنم ىلإ اوجرخأ » : هَلكَي هللا لوسر

 . عيبرلا نب دعسو « ةحاور نب هللا دبع : جرزخلا نبا

 انث « حابصلا نب دمحم انث « قاحسإ نب دمحم انث « ةلبج نب دماح وبأ انثدح "7

 . عيبرلا نب دعس : مهنم ءرشع انثا ءابقثلا : لاق « نايفس

 أبنأ « ىسيع نب نسحلا انث « قاحسإ نب دمحم انث « ةلبج نب دماح وبأ انثدح 118

 نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نأ دعس نب دمحم ينربخأ « قاحسإ نب دمحم انث « كرابملا نبا

 لاقف « « عيبرلا نب دعس لعف ام يل رظني نم » : ُهََّي هللا لوسر لاق : لاق « ةعصعص يبأ

 ادعس دجو ىتح « ىلتقلا يف فوطي جرخف « هللا لوسر ايانأ :راصنألا نم لجر

 رظنأ نأ ينرمأ هِي هللا لوسر نإ : دعس اي : لاقف « قمر رخآب تبثأ دق احيرج [أ /771

 ينع هني هللا لوسر غلبأ ١ تاومألا يف ينإف : لاق ؟ تاومألا يف مأ تنأ ءايحألا يف هل

 . ةمأ نع اريخ انع هللا كازج : لوقي ادعس نإ : هل لقو « مالسلا

 انث « يبأ ينثدح «ةزمح نب ميهاربإ نب بعصم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 4 1١

 نب دعس تنب دعس مأ نع « تباث نب ديز نب ةجراخ نع « هيبأ نع « سيق نب ليعامسإ



 هيلع لخدف « هيلع تسلج ىتح « هبوث اهل ىقلأف قيدصلا ركب يبأ ىلع تلخد اهنأ «عيبرلا
 ينم ريخ وه نم ةنبا هذه : لاق ؟ هللا لوسر ةفيلخ اي هذه نم : لاقف « باطخلا نب رمع

 دهع ىلع ضبق لجر : ركب وبأ لاق « هللا لوسر الإ كنمو ينم ريخ نمو :لاق «كنمو
 . تنأو انأ تيقبو « ةنجلا نم هدعقم أوبت « هيلي هللا لوسر

 نب دمحم انثدح « يضاقلا فسوي انث ء فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح ١0

 نمحرلا دبع مدق : لاق . كلام نب سنأ تعمس :لاق « ليوطلا ديمح نع « نايفس أبنأ «ريثك

 يراصنألا دنعو « يراصنألا عيبرلا نب دعس نيبو هنيب هيَ هلع يبنلا ىخآف ةنيدملا فوع نبا

 كلهأ يف كل هللا كراب : نمحرلا دبع هل لاقف « هلامو هلهأ ُهَفِصاَتي نأ هيلع ضرعف « ناتأرما

 - قوسلا ىلع ينولد « كلامو

 «ناميلس نب رمتعمو « رفعج نب ليعامسإو «دعس نب ثيللاو « ديعس نب ىيحي هأور *

 يف دعس نب رهزأو « نوراه نب ديزيو « سيق نب دمحم نب ىيحيو « لضفلا نب يدعو
 . ديمح نع « نيرخآ

 : هلثم سنأ نع تباث هاورو *

 انث . ىسوم نب دسأ انث «يسيطارقلا ديزي وبأ انث « دمحأ نب ناميلس هانثدح 1١5

 نب نمحرلا ديع رجاه امل : لاق .ءكلام نب سنأ نع «ينانبلا تباث نع «ناذاز نب ةرامع

 ناتأرما دعسل ناكو ؛ عيبرلا نب دعس نيبو هيب هي هلا لوسر ىتأ « ةنيدللا ىلإ فو
 يأ رتخاو ء اهنع كل ”"لوحأ تغش يتأرما يأ رتخا نمحرلا دبعل دعس لاقف «ناطتاحو
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 «””يراصنألا دوعسم نب دعس[ ]

 . ةريره يبأ ثيدح يف ذركذ هل « ةنيدملا نكس 0

 ” 4في /7) يناربطلا نم تبثأ امو «ماللا طاقسإب «وحتأ» لصألا يف تفحصت )000

 . (75/5) ةباصإلا « ("9/1 /9) ةباغلا دسأ (؟)



 نب ديعس انث ء رواسم نب مساقلا نب دمحأ انث ء دمحأ نب ناميلس انثدح 737

 « اورظن تام املف « رْمَج اذه يتوبات يفام تيل نكلو ؟ نولوقت ام يردأ ام : لاقف « هدوعن

 . نافلأو فلأ هيف اذإف

 . حنابوث نب رقصلا نب دمحأ انث « رصن نب يلغ نب دمحم انثدح

 . ح مصاع يبأ نب ركب وبأ انث « رادنب نب دمحأ انثدحو

 . يجاّسلاو « دمحأ نب َنادّبَع انث : لاق دمحأ نب ناميلس انثدحو

 نب دمحم انث « ""ينافطغلا نامثع نب نامثع انث « عرازلا نانس نب ةبقع انثدح : اولاق

 « هلع يبنلا ىلإ "''ينافطغلا ثراحلا ءاج : لاق « ةريره يبأ نع « ةملس يبأ نع « ورمع

 . «ذاعم نب دعس ىلإ ثعبف « دوعسلا رمأتسأ ىتح » : لاقف « ةنيدملا رمت انرطاش دمحم : لاقف

 دق ينإ » : لاقف « ةمثيخ نب دعسو « دوعسم نب دعسو « عيبرلا نب دعسو « ةدابع نب دعسو

 رمت هورطاشت نأ مكلأسي ثراحلا نإو , ةدحاو سوق نع مكتمر دق برعلا نأ تملع

 لوسر اي : اولاق « دعب مكرمأ يف اورظنت ىتح اذه مكماع هوعفدت نأ متدرأ نإف , ةنيدملا

 « كاوهو كيأرل عبت انيأرف « كاوه وأ كيأر نع وأ « هللا رمأل ميلستلاف ءامسلا نم يَحَوأ هللا

 الإ ةرمث انم نولاني ام « ءاوس ىلع مهايإو انتيأر دقل هللا وف « انيلع ءاقبإلا ديرت امنإ تنك نإو

 اي تردغ : اولاق « نولوقيام نوعمست اذوه » : هيَ هللا لوسر لاقف ءرقوأ ءارشب

 : ناسح لاقف «ءدمحم

 ردغيالاادمحمنإفمكنم 2 هراجةمنبردغينمراجاي

 ربخيالاهعدصةجاجزلارسك اهتيقلثيح.ءرملاةنامأو

 ربيخ سلا لوصأ يف تبني مؤللاو مكتاداع نم رد غلاف اوردغت نإ

 0 .[ب /7077/1] . متأ يجاسلاو « نادبع ظفل

 )١( نيعلاب «ينافطعلا» : لصألا يف .



 ثراحلا نب ةمثيخ نب دعس [ ] ١٠١٠١

 (7كلام نبا

 نب كلام نب سيقلا ئرما نب ملسلا نب منغ نب ةثراح نب بعك نب طاحنلا نب بعك نبأ

 هلع ىبنلا قحل يذلا ةمئيخ ابأ نإ : ليقو «هللا دبع وبأ : ليقو « ةمثيخ ابأ ىنكي « سوألا

 دهش ىتح شاع لب : ليقو ردبب لتق « بيقن يردب يبقع « هريغ ملاس ينب وخأ وه كوبتب

 هلي يبنلا لزن « هل بقعاال « كوبتب هَ يبنلا قحل مث « كوبت نع رخأتو « اهلك دهاشملا

 «دعس تيب يف سانلل سلجي ناك لب : ليقو « "'مره نب موثلك ىلع : ليقو « هيلع ءابقب 35 ُُة .٠ ٠ 3 ب قفز 0 . 4 4

 « قاحسإ نب دمحم : هلاق « ردبب دهشتسا هنإ : ليقو « بازعلا تيب هتيب ىمسي ناكو

 نب دعسو « ميكح نب دعس : ردبب نيَدِيهشلا نإ : ليقو « نابأ نب ناميلسو « ةورعو

 . ةمئح رح

 نع «رمعم نع « قازرلا دبع انربخأ « قاحسإ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح "4

 نب دعس : راصنألا نم مهلك ءابقنلا : لاق « رباج نع « رباج ينبا نع « نامثع نب مارح

 . فوع نب ورمع ينب نم ةمثيخ

 « بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح

 ىنب نم « راصنألا نم ةبقعلا دهشو : لاق « قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ انث

 نب طاحنلا نب كلام نب ثراحلا نب ةمثيخ نب دعس : سوألا نب كلام نب فوع نب ورمع

 اردب دهش « بيقن سوألا نب كلام نب سيقلا ئرما نب ملسلا نب منغ نب ةئراح نب بعك

 . هنع هللا ىضر « اًديهش هب لتقف

 «ىسوم انث « دمحم انث“< ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث : لاق « قوراف انثدح 0١"

 ىلإ هي هللا لوسر عم جرخي امُهيأ دعس هنباو « ةمثيخ موي مهتسا : لاق باهش نبا نع
 ريغ ناك ول :هبأ اي : دعس لاقف « مويلا ينرثآ ينب اي : "”وبأ لاقف « دعس مهس جرخف ءردب

 . (70/؟) ةباصإلا , ("457/؟) ةباغلا دسأ ء ١60( /؟) باعيتسالا )١(
 .«مده» : لصألا يف ()
 . هوبأ» : لصألا يف (9)



 .دحأ موي ةمثيخ لتقو « ردب موي دعس )لتقف « اهب كترثآل ةنجلا

 رفعج وبأ انث « ينارحلا بيعش وبأ انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثلح "5

 راصنألا نم ردب موي دهشتساو : لاق قاحسإ نب دمحم نع « ةملس نب دمحم انث «يليفنلا

 . ةمثيخ نب دعس : فوع نب ورمع ينب نم

 نبا انث « يبأ انثدح « دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح "17

 ينب نم مث « راصنألا نم ردب موي دهشتسا نم ةيمست يف ةورع نع « دوسألا يبأ نع « ةعيهل

 . ةمثيخ نب دعس : فوع نب ورمع

 « ىسيع نب نسحلا انث « قاحسإ نب دمحم انث « ةلبج نب دماح وبأ انثدح "65

 نابأ نب ناميلس نأ لاله يبأ نب ديعس نع « ثراحلا نب ورمع نع « لجر انث « كرابملا نبا

 ش كلذ ركذف « اًعيمج هوبأو ةمشيمخ نب دعس دارأ  ردب ىلإ جرخ ملهي هللا لوسر نأ هئدح

 ع: ردب ىلإ هلع هَع يبنلا عم دعس جرخف « امهتساف امهدحأ جرخي نأ رمأف « هيَ هلل هللا لوسرل

 .دحأ موي لبقملا ماعلا نم ةمثيخ لتق مث « ردب موي لتقف

 دمحم انث « لماك نب + سودبع نب دمحم انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 6

 نب بعك نب دبعم ينثدح « قاحسإ نب دمحم نع « ريكب نب سنوي انث « ريم نب هللا دبع نبا
 اهيف اندعاو يتلا ةليللا تناك امل : لاق « كلام نب بعك هيبأ نع « هللا ديبع هيخأ نع , كلام

 هعم سيل سابعلا مَع هعمو هَ هللا لوسر اناتأف « ةبقعلاب انعمتجا ةعيبلل ىّتب هلي هللا لوسر

 بيقن ناكف « مهربخأف « اًبيقن رشع يثا مكنم ىلإ اوجرخأ :  هِيَ هللا لوسر لاقف « هريغ

 ٠ . ةمثيخ نب دعس : فوع نب ورمع ينب

 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح "05

 ءابقب نوركذي اميف هلع هلع هللا لوسر لزنف : لاق «قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ انث

 هلي هللا لوسر ناك : ليقو « ةمثيخ نب دعس ىلع لزن لب : لاقيو ؛ "”'هره:نب موثلك : ىلع

 )١( «لقف» : لوصألا يف .
 ده» : لصألا يف (؟)



 . انعمس دق لك ناك كلذ يأ ملعأ هللاو « بآرعلا تيب : ةمثيخ

 انث « يطساولا انث ,يبراوجلا دمحم نب دمحأ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 1

 نب هللا دبع نب ميهاربإ انث ٠ يرهزلا دمحم نب بوقعي انث , يقيقدلا كلملا دبع نب دمحم

 نيب تعقو ةمحر نأك تيأر » : هِيَ هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع « يبأ انث « ةمثيخ نب دعس

 نكلو ءال » : لاق ؟ اهعضوم ىلإ لقتتنفأ ! هللا لوسر اي : اولاقف «ةضايب ينب نيبو ملاس ينب

 [أ /؟0/1 /11 . مهاتوم اهيف اوربقف ( اهيف اوربقا

 نب ددمحأ انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحمانث « دمحأ نب ناميلس انثدح "04

 « يبأ انث , ةمثيخ نب دعس نب هللا دبع نب ميهاربإ انث ٠ يرهزلا دمحم نب بوقعي انث «نانس

 هلي هللا لوسر ىضم ىتح « كوبت ةوزغ يف ُهّنَي هللا لوسر نع تفلخت : لاق « هيبأ نع

 اذهام : تلقف ؛ يتجوز تيأرو « ءاماب شر دق اًشيرع تيأرف ؛ ًطئاح تلخدف

 ىلإ تمقف « ميعنلاو لظلا يف انأو «ميمحلاو مومسلا يف هلي هللا لوسر !؟فاصنإلاب

 ؟ةمثيخ ابأ اي نيأ ىلإ :يتجوز "7[تدانف] . اهتدوزتف تارمت ىلإو « هتبقتحاف حضان ٠

 بهو نب ريمع ينقحل قيرطلا ضعبب تنك اذإ ىتح هَ هللا لوسر ديرأ تجرخف

 فّلختف « بنذم ؤرما ينإو ٠ هيَ يبنلا ثيح فرعأ ينإو «ءيرج كنإ : تلقف «يحمُلا

 ابأ نك » : هلع هللا لوسر لاق « سانلا ينآرف "”[ ريسعلا] ىلع تعلط املف « ريمع ينع

 : هلع هللا لوسر يل لاقف « يثيدح هتثدحف ؛هللا لوسر اي كلهأ تدك :تلقف «تئجف (ةمثيخ

 . يلاعدو «ًاريخ»

 نبدمحم نع « دعس نب ميهاربإ انث « ىيحي نب دمحم انث «. بيبح انثلح_ ١6
 و

 ىلإ. امايأ هيي هللا لوسر راس نأ دعب عجر ملاس ينب اخأ ةمئيخ ابأ نإ مث : لاق « قاحسإ
 8ع

 امهنم ةدحاو لك تشر دق طئاح يف امهل نيشيرع يف هل نيتأرما دجوف « راح موي يف هلهأ

 يناربطلل ريبكلا مجعملا : رظنا . تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «تيدانف» : لصألا يف )١(
/). 

 . )7١/5( ركسعلا : ريبكلا مجعملا يفو لصألا يف اذك قف



 ىلإ رظنف شيرعلا باب ىلع ماق لخد املف « اماعطإ هيف هل تآّيهو ءام اهيف هل تدربو ءاهشيرع
 يف ةمئثيمخ وبأو « زحلاو حيرلاو ”حضلا يف هّنيَي هللا لوسر : لاقف « هل اتعنص امو هيتأرما

 : لاق مث . فّصنلاب اذه ام « ميقم هلام يف ءانسح ةأرماو ايهم ماعطو دراب ءامو ةدراب لالظ

 مدق مث « اتلعفف « اًداز يل ائيهف هْللَع هللا لوسرب قحلأ ىتح امكنم ةدحاو شيرع لخدأ ال هللاو

 . هوحن ركذف جرخ مث « هلحت راف هحضان

 تي دق 23 2 دام دع

 "”ديعس وبأ يقرزلا ةرامع نب دعس ]7
 . دعس نب ةرامع : ليقو ان

 يبأ نع ةبعش انث « دواد وبأ انث «٠ بيبح نب سنوي انث , رفعج نب هللا دبع انثدح "5

 عجشأ نم ًالجر نأ : يقرزلا ديعس يبأ نع ثدحي ةرم نب هللا دبع تعمس : لاق « ضيفلا

 .( نوكي محرلا يف هردقي ام »:لاقف . ")لزعلا نع ُهَّتَِع يبنلا لأس

 ©ىفقثلا دوعسم نب دعس ]١١١1[
 . ةبحص هل ان

 نايفس انث « ىيحي نب دالخ انث « ىسوم نب رشب انث « دمحأ نب دمحم انثدح 0١"

 ح نيصح يبأ نع

 « نيول ناميلس نب دمحم انث . حلاص نب هللا دبع انث ٠ شيبح نب يلع نب دمحم انثدحو

 : لاق « دوعسم نب دعس نع « نانس نب هللا دبع نع « نيصح يبأ نع ٠ شايع نب ركب وبأ انث
 اروكش دبع يمس كلذلف « برش وأ لكأ اذإو « هللا دمح اًبوث سبل اذإ ُهِْلَع حون ناك

 . نيصح يبأ نع سيقو « يروثلا هاور *
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 0 :1 001 7 171 نيف

 )١( ةباصإلا «(551 /5)دسألا ء(5١:/77) باعيتسالا )71/5( .
 ) )0نيغلاب هلزغلا» : لصألا يف .

 باعيتسالا (؟) )١737//5( « /؟) ةباصإلا ء(73/7 /؟)دسألا /7”( .



 (” ديز نب هكافلا نب دعس [ ]*“ ١١٠١

 . ةياور هل فرعيال «رماع نب ةدلجخ ىنب نم

 « بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح

 « جرزخلا نم راصنألا نم اردب دهشو : لاق « قاحسإ نب دمحم نع . دعس نب ميهاربإ انث

 . رماع نب ةدلخ نب ديز نب هكافلا ني دعس :قيزر نب رماع نب ةدلخ ينب نم

 (”سيق نب نامعنلا نب ديبع نب دعس ]١١4[

 بقعال « ًردب دهش « ديز نب ةّيمأ ينب نم « يراصنألا ئراقلا ةّيمأ نب ديز نب ورمع نبا اد
 دعس نب ريمع دلاو وه و« ةّيسداقلا موي لتق : ريم نبا لاقو . قاحسإ نباو ةورع هلاق « هل

 وهو لتقو « ئراقلا دعس ُهّتلَع يبنلا دهع ىلع ىمسي ناكو « ماشلاب باطخلا نب رمع يلاو

 . ريغ نبا هلاق « ديز ابأ ىنكي « ةيسداقلاب نيتسو عبرأ نبا

 نبا انث « يبأ ينثدح « دلاخ نب ورمع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 7١

 « (ب /1177 ]١/ راصنألا نم ًاردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع « دوسألا يبأ نع 2 ةعيهل

 . نامعنلا نب ديبع نب دعس رفظ بعك مساو « بعك نب داوس ينب نم مث

 « ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نب دمحم انث « ميهاربإ انث «دايز انث « قوراف انثدح "6

 نب ورمع ينب نم « سوألا نم « راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع
 . نامعنلا نب ديبع نب دعس : فوع

 « بويأ نب دمحم نب ذمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح "0

 نم سوألا نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع « دعس نب ميهاربإ انث

 : هل بقع ال « ةيمأ نب ديز نب ورمع نب سيق نب نامعنلا نب ديبع نب دعس : ديز نب ةيمأ ينب

 دمحم انث « لماك نب سودبع نب دمحم انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 7

 )١( /؟) ةباضإلا « (8"3* /؟) ةباغلا دسأ 39( .

 )( /؟) باعيتسالا ١780( .(717/5؟) ةباصإلا « (309 /؟) دسألا ء



 «نآرقلا عمج يذلا ديز وبأ وهو « ئراقلا ديبع نب دعس تام : لاق « ريغ نب هللا دبع نبا

 . ةرشع تس ةنس ةيسداقلاب لتق . رمع ىلاو دعس نب ريمع هنباو

 2 ىنثملا نب دمحأ نب دمحم انث « ىلصوملا قاحسإ نب رفعج نب هللا دبع انثدح 7

 دهع ىلع نآرقلا عمج : لاق « يبعشلا رماع نع « ةدئاز يبأ نب ايركز انث « نوع نب رفعج ان

 وبأو «بعك نب ىبأو «تباث نيديزو ءهذاعم :راصنألا نم مهو ءةتس هلي هللا لوسر

 . ديزوبأو « ديبع نب دعسو «ءادردلا

 . هلثم يبعشلا نع « دنه يبأ نب دوادو , دلاخ يبأ نب ليعامسإ هاور #

 ىليل يبأ نب نمحرلا دبع تعمس : لاق.« ملسم نب سيق نع « نايفس نع « نمحرلا دبع

 وقال انإ : لاقف « ديبع نب دعس : هل لاقي هلع هللا لوسر باحصأ نم لجر انبطخ > : لوقي
 ننس اسال ل 20

 ناك بوث ىف الإ نفكن الو « ءامد انع َنَلَسَعَي الف ء نادهشتسم انإو « هللا ءاش نإ دغ ودعلا

 دعس لاق :لاق « باهش نب قراط نع « ملسم نب سيق نع . رعسمو « ةبعش هاور #

 . هوحن ةيسداقلا موي

 "”يلهشألا كلام نب دعس [ ] ©١١٠١

 نع « ةعيهل نبا انث« يبأ ينثدح «ورمع نب دمحم انث ء دمحأ نب ناميلس انثدح ال

 نب بعك دبع ينب نم مث « راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع « دوسألا يبأ
 . بعك دبع نب كلام نب ديز نب دعس : لهشألا دبع

 « حيلف نب دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث ١ ليلخلا نب دايز انث « قوراف انثدح "4

 ينب نم « "![سوألا ينب نم ] اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث

 . لهشألا دبع نب بعك دبع نب كلام نب دعس : مشج نب لهشألا دبع

 .(758/؟) ةباصإلا ء("5/١61)دسألا )١(
 . ( سوألا ينب نم سوألا نم ) : لصألا يف يذلا (؟)



 يبأ نبا انث 3 ميحد أنث « مصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نبهلل دبع انثدح

 هسفن هيلإ تيعُن امل هلع يبنلا نأ هيبأ نع « دعس نب ديز نع « ةبيبح يبأ نبا نع , كيدف
 قوسلا لهأو سانلا عمسف ربنملا ىلع ”سلج ىتح « هيلع بايث قالخأ يف اعفلتم جرخ
 اذه يف ينوظفحا : سائلا اهيأ اي » : لاق مث « هيلع ىتئأو هللا دمحف ء دجسملا اورضحف

 اوزواجتو « مهنسحم نم اولبقا ؛ يتبيعو اهيف لكآ يذلا يشرك مهنإف , راصنألا نم يحلا

 . ( مهئيسم نع

 ”يلهشألا دعس نب ديز نب دعس (]

 نب دعس : مدقتملا يدنع وهو . ةمجرت نيرخأتملا ضعب هل درفأ « دجن ىلإ هلي يبنلا هثعب ال

 1 . كلام نب ديز

 باهولا دبع نب هللا دبع انث , يشكلا ملسم وبأ انث « يباطخلا قوراف انثدح ١

 دلو نم دومحم نب ناميلس : هل لاقي انم لجر ينثدح « رفعج نب ميهاربإ انث « يبجحلا

 نم اًميس هَ يبنلا ىلإ ىدهأ هنأ : يلهشألا دعس نب ديز نب ديعس نع « ةملسم نب دمحم

 «ةملسم نب دمحم هاطعأ هيلع مدق املف « نارجن نم فيس هيَ يبنلا ىلإ يدهأ وأ « نارجن

 لخدا ,رجحلا هب برضاف سانلا قانعأ فلتخا اذإف هللا ليبس يف اذهب دهاج » : لاقف

 . ( ةيضاق ةّينم كيتأت وأ . ةئطاخ دي كلتقت ىقلم اسلح نكو كتيب

 2يدعاسلا دعسأ نب دعس ]/١٠١41[

 . ردب ىلإ اهجوتم ءاحورلاب يفوت ٠ لهس هنبا هنع ىور « دعس نب لهس وبأ ال

 انث . ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث [أ/774 /1] :لاق دالخ نبركبوبأ انثدح "7

 )١( ثيدحلا رظنا . يتأيس امك هتبثأ امو «سلجأ» :لصألا يف )779150(.

 /؟) دسألا ء(608/7١) باعيتسالا (؟)  » )"8٠(؟7//؟) ةباصإلا .
 )9( ةباصإلا « (؟"8ه /؟) ةباغلا دسأ )357/9( ,
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 هتيصو بتكف يفوت ءاحورلاب ناك املف ءردب ىلإ هلي هللا لوسر عم جرخ ادعس هابأ نأ هيبأ

 اهدر مث اهلبقف ءريعش نم قسوأ ةثالثو هتلحارو هلحرب هت يبنلا ىصوأو « هلحر ةرخآ يف

 . مهسب هل برض هنأ سانلا فرعي الو :بوقعي لاق « مهسب هل برضو « هتيرذ ىلع

 نبا نع ؛كيدف يبأ نبا انث «يثراحلا عيبرلا وبأ انث « نادّبع انث « يبأ انثدح 1+

 سارفأ ةثالث دعس يبأ دنع هِي يبنلل ناك : لاق ١ لهس هدج نع « هيبأ نع « سابعلا

 . برظلاو فاحللاو ناذللا نهيمسي ىبأ تعمسو : لاق « نهفلعي

 (0يدعاسلا دعس نب دعس[ ]١١١

 . دعس نب لهس وخأ اذ

 00 : 5 ثيل نب 0 ١ نب - :ميهملا دبع انث .بعصم وبأ انث « دمحأ نب نادبع انث « دمحأ نب ناميلس انثدح ”-16

 . ردب موي مهسب دعس نب دعسل برض ُهْتيَع يبنلا نأ هدج نع « هيبأ نع « لهس نبا

 . نادبع هلاق دعس نب لهس وخأ دعس نب دعس #

 . مجعملا يف دعس نب لهس ثيدح بقع يف هانثدح

0 01 6 
 تو دضي مم

 ()ةلوخ نب دعس ]١٠١8[

 يؤل نب رماع ينب نم ان

 ةعبسل لماح يهو عادولا ةجح يف ةكمب اهنع يفوت « ةيملسألا عيب جوز « اردب دهش ان

 دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « يباطخلا قوراف انثدح .-6

 نب رماع ينب نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع 2 ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نبا

 )١( ةباصإلا «(*ه7 /؟) ةباغلا دسأ )58/5( .

 . (5 5 /؟) ةباصإلا « (" 5 /؟) دسألا « ١6( /؟) باعيتسالا (0)



 ةباحصلا ةفرعم لير ل

 أنك « دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثئدح 7

 .هل بقعال ١ مهل فيلح ةلوخ نب دعس : لسح نب كلام ىنب نم

 «قازرلا دبع انث « ىيحي نب دمحم انث « قاحسإ نب دمحم انث « دماح وبأ انثدح "77

 ةبتع نب هللا دبع : ناورم لسرأ : لاق « هللا دبع نب هللا ديبع نع « يرهزلا نع « رمعم أبنأ

 نب دعس دنع تناك اهنأ هتربخأف « هللا لوسر هب اهاتفأ امع اهلأسي ثراحلا تنب ةعيبس ىلإ

 . ايردب ناكو « عادولا ةجح يف اهنع يفوتف ةلوخ

 ءدعس نب ميهاربإ انث « دواد وبأ انث « سنويانث ء رفعج نب هللا دبع انثدح 4 2

 :لاق . هيبأ نع ء دعس نب رماع نع « يرهزلا نع امهريغو ةملس يبأ نب زيزعلا دبعو

 ضمأمهللا» : لاقف هلي هللا لوسر ىلع لخدف « هنم تيقشأ اديدش اضرم تضرم

 هل ىثري ةلوخ نب دعس سئابلا نكل ؛ مهباقعأ ىلع مهدرت الو . مهترجه يباحصأل

 . « ةكمب تام نإ هِي هللا لوسر

 .٠ يرهزلا نع سانلاو « دواد نب لتاو هاور 2

 تي تي حي 0 1 م

 «7نانس نب كلام نب دعس ] ١١٠١ ١[

 ديعس وبأ جرزخلا نب ثراحلا نب فوع نب رجبألا نب دبع نب ةبلعث نب ديبع نبا : ليقو ان : .٠ 5 3 . و . .٠
 نفدو « بقع هلو « نيعبسو عبرأ ةنس ةعمجلا موي يفوت اهبو « ةنيدملا نكسي ناك « يردخلا

 . هتيح رفصيو هبراش يفحي ناك « ةنس نيعستو عبرأ نبا وهو عيقبلاب

 « تباث نب ديزو ء« رمع نبهللادبعو « هللا دبع نب رباج : ةباحصلا نم هنع ىور *

 نبا) هدنعو « (750 /؟)دسألا « ("0 /؟) ةباصإلا « (508 )١/ عناق نبا « (1517 /9) باعيتسالا )١(
 . (نانس) لدب (نابيش



 . مهنع هللا يضر ريبزلا نباو « سابع نباو ؛ كلام نب سنأو

 هللا دبع نب هللا ديبعو « نمحرلا دبع نب ةملس وبأو « بيسملا نب ديعس : نيعباتلا نمو

 . فينح نب لهس نب ةمامأ وبأو « راسي نب ءاطعو « ةبتع نبا

 ةملس يفوت : لاق ريكب نب ىيحي انث « عابنزلا وبأ انث «٠ دمحأ نب ناميلس انثدح-"8

 . نيعبسو عبرأ ةنس يردخلا ديعس وبأو « عوكألا نبا

 ناسغ نب لضفملا ينثدح « قاحسإ نب دمحم انث « ةلبج نب دماح وبأ انثدح ٠"

 . نيعبسو عبرأ ةنس يردخلا ديعس وبأ تام : لاق « يدقاولا رمع نب دمحم نع « يبالغلا

 دمحم انث « لماك نب سودبع نب دمحم انث . شيبح نب يلع نب دمحم انثدح © ١

 . [ب /11/ 8/11 نيعبسو عبرأ ةنس يردخلا ديعس وبأ تام : لاق « ريم نب هللا دبع نبا

 انث ء يديمحلا انث ء. ىسوم نب رشب انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 31377

 , يردخلا ديعس وبأ ينثدح : لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ رانيد نب ورمع انث « نايفس

 : لاقيف « سانلا نم ماكف هيف اوزغيف نامز سائلا ىلع يتأي » : ُهّتَي هللا لوسر لاق :لاق

 نامز سانلا ىلع يتأي مث « مهل حتفيف [)١( معن ذ] : لاقيف , لَو يبنلا بحص نم مكيف له

 باحصأ بحاص نم بحص نم مكيف له : مهل لاقيف , سانلا نم مائف هيف اوزغيف

 . « مهل حتفيف , معن : لاقيف . هلي هللا لوسر

 . رباج نع « هبنم نب بهوو ريبزلا وبأ هاور *

 نب صفح انث « نافع انث . ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث « دالخ نب ركب وبأ انثدح 777

 هلي هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ نع « رباج نع « نايفس يبأ نع ٠ شمعألا انث ٠ ثايغ

 . !هَمف : لاق ؟ هيلع ّدَجْسَي ناك : شمعألل ليق ريصح ىلع ىلص

 أبنأ « نوراه نب ديزي انث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث « دالخخ نيركب وبأ انثدح "64

 مكدحأ ىتأ اذإ » : لاق لَم يبنلا نع « يردخلا ديعس يبأ نع « ةرضن يبأ نع « يريرجلا

 )١( يديمحلا دنسم نم ةدايزلاو . لصألا يف سيل [ ]نيب ام .



 الو برشيلو بلتحيلف الإو هباجأ نإف .ًاثالث لبإلا يعار اي : دانيلف لبإ يعار ىلع

 هباجأ نإف , طئاحلا بحاص اي : اًثالث دانيلف ناتسب طئاح ىلع مكدحأ ىتأ اذإو « نلمحي

 . « لمحي الو لكأيلف الإو

 .« ةقدص وهف داز نإف , مايأ ةثالث ةفايضلا » : هيي هللا لوسر لاقو 560

 ديلولا انث « ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح "57

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق ديعس يبأ نع «كادولا يبأ نع «دلاجم انث «ينادمهلا مساقلا نبا

 .«ءاعمأ ةعبس يف لكأي رفاكلاو , دحاو يعم يف لكأي نمؤملا»

 انث « ىسوم نب هللا ديبع انث « ناميلس نب دمحم انث « نسحلا نب دمحم انثدح 717

 نم قنع جرخي » : ُهّلكَي هللا لوسر لاق : لاق « ديعس يبأ نع « ةيطع نع « ىليل يبأ نبا

 اًهلإ هللا عم لعج نمو , دينع رابج لكب مويلا َتْلُكَو ينإ : لوقتف . ةمايقلا مويرانلا

 . « منهج تارمغ يف مهحرطتف مهيلع يوطنتف » : لاق «رخآ

 انث , ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث , دلخم نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح 1١

 ديعس يبأ نع « هللا دبع نب هللا ديبع نع « يرهزلا نع « بئذ يبأ نبا أنبأ « نوراه نب ديزي

 . ةيقسألا ثانتخا نع هَِّيَي هللا لوسر ىهن : لاق « يردخلا

 وبأ انث «يدلبلا مثيهلا نب ميهاربإ انث « دلخم نب يلع نب دمحأ نب دمحم انثدح 7049

 تعمس : لوقي ديعس ابأ تعمس حابر يبأ نب ءاطع نع « نادعم نب ريفع انث « ناميلا

 .« نيغدصلا نم نكلو هتيحل لوط نم لجرلا ذخأيال » : لوقي هنِيَع ع هللا لوسر

 نب ةويح انث « ةزمح نب ىيحي نب دمحم نب دمحأ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح "5

 ديعس يبأ نع « ةيطع نع « ةأطرأ نب , جاجحلا نع « ديبع نب رشبم نع « ةيقب انث « حيرش

 برعأ انأ , بلطملا دبع نبا انأ , بذك ال يبنلا انأ » : هَ هللا لوسر لاق : لاق « يردخلا

 . « نحّللا ينيتأي ىنأف ء ركب نب دعس ينب يف تأشنو , شيرق ينتدلو , برعلا

7 
 تا 3



 ]١١1+1[ يراصنألا ةرارز نب دعس 20

 .هيف مهوو نيرخأتملا ضعب هركذ « نمحرلا دبع هنبا هنع ىور « ةرارز نب دعسأ وخأ

 ليعامسإ انك « دمحم نب يلع هنع ينثدحو « نظأ اميف رفعج نب هللا دبع انربخأ ١0١
 : لاق « هللا دبع نب مكحلا انث « يليألا دمحم نب ديزي انث « دوعسم نب هللا دبع نبا
 نأ « ةرارز نب دعسأ نع « هثدح هابأ نأ لاجرلا وبأ انثدح : لوقي ميكح نب عاقعقلا تعمس

 نم ءيش ركذ هدبع نم هللا بحأ ام :  لاق « هللا نع ثّدحي وهو اًموي لاق هلع هللا لوسر
 , هلسرو هبتكو هتكئالمو هب ناميإلا نم هل هاده ام هدبع ركذي نأ بحأ امم لضفأ « معنلا

 نم ءيشب يناصوأ ام رثكأ كلذب ينيصوي ليربج ّنِإف , هرشو هريخ هردسقب ناميإلاو
 . ( ةعاطلا

 : لاقف « دحأ هفرعي ال لجر لثم ذإ ليي هللا لوسر عم سلجم يف نحن انيبف : لاق
 ؟ناميإلاامف : لاقف « هربخأف ؟ مالسإلا امف : لاق « هربخأف «ناميإلا ام ! هللا لوسراي
 وه ام : لجرلا لاقف « هرشو هريخ ردقلاب ناميإلا : ناميإلا » : ُهَِي هللا لوسر لاق ءاهداعأف
 [أ /7070 ]١/ لئاسلا نيأ : ُهِْلَع هللا لوسر لاقف « لأس نيأ يردأ الف « لثم ذإ انيف كاذ الإ
 ءاج ليربج مكاذ :  هَ هللا لوسر لاق ! ريطلا نم هللا لوسر اي ناك هنأك :انلقف (؟اًفنآ
 .(مكنيد مكملعي

 هيف مهوو « ةرارز نب دعسأ : لاقف « ليعامسإ نع رفعج نب هللا دبع هب ثدح اذكه *
 نع هثدح هابأ نأ ةرارز نب دعس نب نمحرلا دبع نب دمحم لاقو « ةمجرت لعجف رخأتملا اذه

 . دعسب سيل دعسأ وهو دعس هدج

 يراصنألا دو دبع نب ناذول نب "”ةيراج نب دعس 57

 . ةماميلاب دهشتسا ع

 . (؟1//؟) ةباصإلا , (* 8٠ /؟) دسألا )5//١61(, باعيتسالا )١(
 « ةباصإلاو لصألا يف اذكه , (77 /؟) ةباصإلا 955(2/؟)دسألا «(5/١0١)باعيتسالا (0)

 . (ةيراج) لدب ءاحلاب (ةثراح) : ريثألا نباو ربلا دبع نبا دنعو



 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث 4 ىيحي نب دمحم انث 4 نسحملا نب بيبح انثدح <”

 . ديز نب دودبع نب ناذول نب ةيراج نب دعس : ةدعاس ىنب نم « ةماميلا

 ()ةشرخ نب يدع نب ريمع نب رذنملا نب دعس ]١١1[

 يف فلتخا ؛ دهاشملا دهش يدحأ يردب يبقع « يراصنألا ةفطخ نب رماع نب ةيمأ نبا 0

 باتك يف اركذ هلرأ ملو دحأو ردبو ةبقعلا ىلإ هبسنو « نيرخأتملا ضعب هبسن اذك « هلتق

 . ردبو ةبقعلا يف قاحسإ نبا الو « يرهزلا

 نب دمحم انث :لاق « هللا دبع نب ميهاربإو « ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ انثدح "11

 حقاحسإ
 نبا انث « ديعس نب ةبيتق انث : الاق « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 هللا لوسراي : لاق هنأ يراصنألا رذنملا نب دعس نع « هيبأ نع « عساو نب نابح نع «. ةعيهل

 . يفوت ىتح كلذك هأر قي ناكف : لاق « تعطتسا نإ معن » : لاق ؟ ثالث يف نآرقلا أرقأ

 . ةعيهل نبا نع سانلاو « بيشألا نسحلاو ءبهو نباو « كرابملا نبا هاور *

 ©””يراصنألا ظرقلا ذئاع نب دعس ]١14[

 . رساي نب رامع ىلوم ان

 هلعجو « هيلع كربو هسأر ؛ هَ هللا لوسر حسم « هب ىمسف « ظرق ىف رجّتي ناكو

 امل رمع مايأ لالب هفلختسا مث « ةنيدملاب باغ اذإ ناذألا ىف لالب ةفيلخ ءابق دجسم نذؤم

 . هدالوأ دنع هثيدح « مويلا ىلإ ةنيدملاب هبقع يف "”ناذألا لزي ملو « ماشلا ىلإ رجاه

 )١( /؟) باعيتسالا ١7١( « دسألا )١/ ةباصإلا « (”الا/ل )5/ 28 .
 /؟) باعيتسالا , (59 /؟) ةباصإلا « (66"7 /؟) ةباغلا دسأ (؟) ١6١( .

 ..(ذئاع نبا ) لدب (ةشئاع نبا) ىلإ باعيتسالا ط يف تفرح : هيبنت
 /؟) ةباغلا دسأ يف اذك باوصلا وه تبثأ امو ءأطخ وهو « «نذألا »: لصألا يف م 3700( .



 ١6 رامع نب ماشه انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح «

 نأ هدج نع يبأ ينثدح ؛ هَنِلَع هللا لوسر نذؤم دعس نب رامع نب دعس نب نمحرلا دبع انث
 نأو « كتوصل عفرأ هنإ » : لاقو « هينذأ يف هيعبصأ لخدي نأ الالب رمأ هن 2 هللا لوسر

 رم « ةالصلا تماق دق ١و: ةدرفم هتماقإو اًقعضم هب دهشيو ىنثم ىنثم نذؤي ناك الالب
 . كارشلا لثم ءيفلا ناك اذإ هلع هللَع هللا لوسر دهع ىلع ةعمجلل نذؤي ناك هنأو « ةدحاو

 ىلع مث « صاقو يبأ نب دعس يراد ىلع كلس ديعلا ىلإ جرخ اذإ ناك هّيَ# يبنلا نأو
 « ةءارقلا لبق اًعْبَس ىلوألا يف ربكي مث « ةبطخلا لبق ةالصلاب أدبي مث . طيطاسفلا باحصأ

 نم ةرخآلا قيرطلا نم فرصنا مث « سانلا ىلع بطخ مث « ةءارقلا لبق اًسمخ ةرخآلا يفو
 نب رامع راد ىلع جرخي مث « ةرفشب ب هديب قاقزلا فرط دنع هتيحضأ حبذف « قيرز ينب قيرط

 اًيشام ناكو « نيديعلا ىلإ جرخي هلق يبنلا ناكو « طالبلا ىلإ ةريره يبأ رادو ء رساي

 .نيديعلا ةبطخخ يف ريبكتلا رثكيو « ةبطخلا فاعضأ نيب ربك هلع يبنلا ناكو « اًيشام عجريو

 ةعمجلا يف بطخ اذإو « سوق ىلع بطخ برحلا يف بطخ اذإ هني هني هللا لوسر ناكو

 . اصع ىلع بطخ

 انث . يديمحلا انث ء ىسوم نب رشب انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح "66

 « رامع نب دمحم نب هللا دبع ينثدح « ظرقلا ذئاع نب دعس نب رامع نب دعس نب نمحرلا دبع

 ظرقلا دعس هيبأ نع « دعس نب رامع نع « دعس نب رمع نب صفح انبا رمعو رامعو

 نأ : يداني يأ ةالصلاب لالب هل نذؤي ءابق ءاج اذإ هِي هللا لوسر ناك : لوقي هعمس هنأ

 لعجف ٠ « لالب هعم سيلو سانلا نم لق يف موي ءاجف هيلإ اوعمتجاف « ءاج دق هيَ هني هللا لوسر
 لاق « ضعب ىلإ مهضعب نطريو هلل هللا لو سرا ىلإ نورظني حطنلا [ب /770/11ز
 « سانلا عمتجاف تنذأف ةريغصلا ةلخنلا قذع ين ب -قذع يف ِتيقرف : ذئاع نب دعس

 نأ ىلع كلمح ام دعس اي >: هل لاق هلي يبنلا دعس , املف « دعس نذأ ام لوأ كلذ ناكف

 « كعم لالبرأ ملو « سانلا نم ةلق يف كسنيأر يمأو تنأ يبأب :لاق « نذؤت

 لاقف « كيلإ سانلا عمجأل تدَّذأف ضعب ىلإ مهضعب نطريو « كيلإ نورظني نزلا ءالؤه
٠١ 
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 ىلإ دعس نّذأف :لاق « نذأف الالب يعم رت مل اذإ ١ دعس اي كيف هللا كراب» : لاقو «هسأر

 هللا يضر ركب يبأ ىلإ لالب ىنأ هِي هلع هللا لوسر ضبق املف « رارم ثالث ءابقب هلم هللا لوسر

 نمؤملا لمع لضفأ نإ » : لوقي هيلي هللا لوسر تعمس ينإ هللا لوسر ةفيلخ اي : لاقف « هنع

 هللا ليبس يف يسفن طبرأ نأ ديرأ : لاق ؟ لالب اي ءاشت امف : لاق« « هللا ليبس يف داهجلا

 برتقاو ينس تربك دقف يتمرحو يقحو هللا كدشنأ : ركب وبأ هل لاقف : لاق « تومأ ىتح

 . كله ىتح ركب يبأ عم لالب ماقأف « يلجأ

 هلي هللا لوسر تعمس ينإ باطخلا نبا اي : لاقف «رمع ىلإ لالب ىتأ ركب وبأ كله املف

 ديرأ : لاق ؟ لالب ايديرت امف : لاق « هللا ليبس يف داهجلا نمؤملا لمع لضفأ نإ » : لوقي

 ركب ابأ يبحو يتمرحو يقحو هللا كدشنأ : لاق « تومأ ىتح «هللا ليبس يف يسفن طبرأ نأ

 : لاقف ؟ لالب اي ناذألا عفدأ نم ىلإف : رمع لاقف « لعافب انأ ام :لالب لاقف « ياّإ هّبحو

 ىلإو كيلإ ناذألا : هل لاقف ادعس رمع اعدف « ءابقب هيي لع هللا لوسرل نذأ دق هنإف دعس ىلإ

 نيب اهب شما : لاقف « هلع يبنلل لالب لمحي ناك يتلا ةزنعلا رمع هاطعأو « كدعب نم كبقع

 يلصأ ثيح ىلضملاب اهزكرت ىتح هِيَ هلي هللا لوسر يدي نيب اهب يشمي لالب ناك امك يدي

 . مويلا ىلإ انولَوأ كلذ لعفي لزي ملف : نمحرلا دبع لاق « لعفف «سانلاب

 نسحملا نب دمحمو « سيوأ يبأ نب ليعامسإو « يرهزلا دمحم نب بوقعي هاور *

 نب هللا دبع نع « دعس نب نمحرلا دبع نع « نيرخآ يف بساك نب بوقعيو «يموزخملا

 . دعس نع مهدادجأ نع مهئابآ نع رمعو رامعو « دمحم

 هابأ نأ دعس نب رمع نب صفح نع « يرهزلا نع « هريغو يديبزلا هاورو *
 . ًارصتخم دعس نع « مهيبأ نع « هوربخأ (١)هتمومعو

 انث « ديمح نب بوقعي انث . ديعس نب ىلع انث « دمحأ نب ناميلس انثدح <15

 « رامع نب دمحم نب هللا دبع نع ١ ظرقلا ذتاع نب دعس نب رامع نب دعس نب نمحرلا دبع

 )١( تبثأ ام باوصلاو ««هتومعو» : لصألا يف .



 ظرقلا دعس مهدادجأ نع « مهئابآ نع « دعس نب رمع نب صفح ينبا رمعو رامع نعو

 ىلإ ثعب يشاجنلا نأو « رطما يف ءاشعلاو برغملا نيتالصلا نيب عمجي ناك هم يبنا نأ

 رمعو « ةدحاو ايلع ىطعأو « هسفنل ةدحاو هلق يبنلا كسمأف « تاّرّتع ثالشب هّللَع يبنلا

 . اهيلإ يلصيف نيديعلا يف هيدي نيب اهب يشمي لالب ناكف «ةدحاو

 (”يسودلا دعس ]©١١١[

 . كلام نب سنأ ثيدح يف ركذ هل د

 انث «ميهاربإ نب ملسم انث . نسحلا نب ديبع انث « دبعم نب رفعج نب دمحأ انثدح 77

 تددعأامو ١ : لاق ؟ ةعاسلا ىتم ؛ هللا يبناي : لاق ًالجر نأ نسحلا نع . دلاخ نبةرق

 نإ» : لاق هللا لوسر ايانأ : لجرلا لاق (؟ ةعاسلا نع لئاسلا نيأ :٠ هَّتِيَع لاق مث « ؟اهل
 .« ربكلا اذه كردي

 يردأ ام : سنأ لاق : نسحلا لاق . دعس : هل لاقي سود نم باشل :كلام نب سنأ لاق

 ركذو « موصلا نع فعض ىتح كلام نب سنأ تامامو : نسحلا لاق ؟لئموي ربكأ انيأ

 . ةالصلاب

 نب دمحم انث  دامح نب دمحم نب نمحرلا دبع انث « نايح نب دمحم وبأ انثدح ١

 نب سنأ نع « ةبالق يبأ نع ,« بويأ نع « روصنم نب دابع انث , ديعس نب ناحير انث « ناسح

 امو ١ : لاق ؟ ةعاسلا ىتم : هللا لوسر اي : لاقف « هلي هللا لوسرل ضرع اًيبارعأ نأ كلام
 وهو لجرلا ءاجف . (؟ ةعاسلا نع لئاسلا نيأ » : لاق « هتالص ىضق املف «؟اهل تددعأ

 : لاقف « ينم ربكأ وه «ملتحا دق ءدعس هل لاقي ةءونش نم "”مالغ '”رمف «ربنملا دنع مئاق

 . « ةعاسلا موقت ىتح مرهي مل اذه رمع نإ»

 )١( ةباصإلا ء(* 7//50) ةباغلا دسأ )؟/5٠(.

 ةباصإلا ىف اذك باوصلا وه تبثأ امو ءادف» : لصألا يف (؟) )؟/5١( .
 )*( «اًمالغ» : لصألا يف .



 بهو نب سيق نع ةزمح يبأ نع نادبع هاورو . هلثم بويأ نع راوس نب سينا هاور *

 [أ /71/57/1] . هوحن سنأ نع

 © دعس وبأ يملّسلا ةريَمْص نب دعس ]١115[

 . ةئيدملا نكس د

 « بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح "84

 تعمس : لاق « ريبزلا نب رفعج نب ذمحم نع « قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ انث
 ادهش اناكو :الاق . هدجو هيبأ نع « ريبزلا نب ةورع ثدحي يملسلا دعس نب ةريمض نب دايز

 « ةرجش لظ ىلإ دمع مث رهظلا هَ هللا لوسر انب ىلص : لاق ٠ هَ هللا لوسر عم اًئينح

 ردب نب ةفيذح نب نصح نب ةنييعو « سباح نب عرقألا هيلإ ماقف « ربيخب وهو «هيف سلجف
 «نافطغ سيئر ذئموي وهو رماع مدب بلطي ةئيبع «يعجشألا طبضألا نب رماع يف نامصتخي

 دنع ةموصخلا الوادتف ٠ فدنخ نم هناكمل ةماثج نب ملحم نع عفدي سباح نب عرقألاو

 هعدأ ال هللا لوسر ايهللاو : لوقيوهو نصح نب ةنييع انعمسف عمسن نحنو هِّيَع هللا لوسر

 ةيدلا نوذخأت لب »: لوقي هلع هللا لوسرو : لاق « يئاسن قاذأ ام رح ا نم هءاسن قيذأ ىتح

 ينب نم لجر ماق ذإ هيلع ىبأي وهو : لاق « ؛ انعجر اذإ نيسمخو ءاذه انرفس يف نيسمخ
 اهبش ليتقلا اذهل تدجو ام هللاو ؛ هللا لوسر اي : لاقف . عومجم ريصق لتيكم : هل لاقي ثيل

 ءاًدغ رّيغو مويلا نئسأ « اهرخآ ترفنف اهالوأ تيمّرف تدرو منغك الإ مالسإلا ةرغ يف

 انرفس يف نيسمخ ةيدلا نوذخأت لب » : لاق مث هدي هَ هللا لوسر عفرف : لاق

 هل رفغتسي مكبحاص نيأ »: لاق مث « ةيدلا اوُلِبقف : اولاق « انعجر اذإ نيسمخو اذه

 ىتح لتقلل اهيف أيهت ناك دق هل ةلح هيلع ليوط برض مدآ لجر ماقف : لاق «؟ هلِكَي هللا لوسر

 : لاق « ةماثج نب ملحم انأ : لاق ء« 4 ؟كمسا ام » : لاقف « هلع هللا لوسر يدي نيب سلج

 هعمد ىّقلتي ماقف (مق , ةماشج نب ملحُم رفغت ال مهللا » : لاق مث هيدي هلي هللا لوسر عفرف

 )١( باعيتسالا )5/ ١7١(. (؟59/؟) ةباصإلا ,. (" 00 /؟)دسألا .



 رهظ امامأو هل رفغتسا دق نوكي نأ اوجرنل انإ : لوقتف اننيب نحن امأف : لاق « هئادر لضفب

 . اذهف هلع هللا لوسر نم

 نب هللا دبع نب دايز نع : لاقف «قاحسإ نب دمحم نع « ةملس نب دمحم هاورو *
 . هوحن ةريمض

 نب دمحم نع « بيعش نب ورمع نع « هثدح نم نع « نامهط نب ميهاربإ هاورو #

 . اذهب ريبزلا نب رفعج

 نب دمحم نع « ثراحلا نب نمحرلا دبع نع « دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع هاورو #

 انث « ميرم يبأ نب ديعس انث «يسيطارقلا ديزي وبأ انث ء دمحأ نب ناميلس هانثدح 6

 هنأ ريبزلا نب رفعج نب دمحم نع « ثراحلا نب نمحرلا دبع ينثدح : لاق « دانزلا يبأ نبا

 نب ملحم نأ هيبأ نع « ريبزلا نب ةورع : ثدحي يملسلا ةريمض نب دعس نب دايز عمس

 هلع هللا لوسر هب ىضق ريغ لوأ كلذو « مالسإلا يف عجشأ نم ًالجر لتق يثيللا ةماثج

 . هركذف
0 
 3 3 07 3 دن

 ("0يراصنألا ةجراخ نب دعس[ ]

 . هناسل ىلع ملكُت يذلا وه ديزو , دحأ موي هوبأو وه دهشتسا « ةجراخ نب ديز وخأ اد

 انث « يرعشألا لالب وبأ انث ء ىسوم نب رشب انث : لاق « دالخ نب ركبوبأ انثدح ١"

 ديز انيب : لاق « ريشب نب نامعنلا نع « « يبعشلا نع « دنه يبأ نب ب دواد نع « نابأ نب دمحم

 « ةنيدملا رود نم اراد لخذأف اتيم طقس ذإ ةنيدملا قرط ضعب يف يشمي يراصنألا ةجراخخ نبا

 ءالؤهو « رانلا هذهو ةنجلا هذه : لوقي وه اذإف « ملكتي هوعمسف ء ءاسكو اًبوث هيلع ىقلأو

 ؟ دعسو ةجراخ ىل تسسحأ له « ةحاور نب هللا دبع اي ةحاور نب هللا دبع اذهو « نويبنلا

 )١( ةباصإلا « (” 5 /5) ةباغلا دسأ )5/ 78( .

 (ةجراخخ ) لدب (ةفيلخ) ىلإ دسألا ط يف تفرح : هيبنت .



 هلع هللا لوسر اذه : لاق مث « ىظل اهنإ الك ربكأ هللا : لاق مث « دحأ موي التق هاخأو هابأ ينعي
5-2 

 « ملاس نب بيبح نع « ريمع نب كلملا دبعو « دواد نع « ةلاضف نب لضفملا هاور

 . نامعنلا نع

 "”يسوّدلا بابذ يبأ نب دعس 3

 . ةنيدملا نكس زاجحلا لهأ نم ن

 ملسم نب يلع نب دمحم انثدحو «ح يمرضحلا انث « دمحم نب دمحم انثدح <51

 نب ميهاربإ انث . نسحلا نب بيبح انثدحو « ح يرازبألا هللا دبع نب ميهاربإ انث ءيليقعلا

 : اولاق « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « دمحأ نب دمحم انثدحو «ح يمرخملا هللا دبع

 ح ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث

 . يبأ ينثدح [ب /1175/11 لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ٠ كلام نب ركب وبأ انثدحو

 نع « هيبأ نع « هللا دبع نب نينم نع هللا دبع نب ثراح ا نع ىسيع نب ناوفص انث :الاق

 ؛ هللا لوسر اي : تلقف ٠ تملسأف ُهْلَع هللا لوسر ىلع تمدق : لاق « بايذ يبأ نب دعس

 . «كباحصأ لسو « كبرل انْلسو « كسفنل لّس» : لاق . هيلع اوملسأ ام يموقل لعججتأ

 : اًئيش هب اوكر شت الو هب اونمؤت نأ مكلأسأ » : لاق ؟ كيلعو هللا ىلع باوثلا انربخأو

 تاذ يف انوساوت نأ يباحصألو يل مكلأسأو , داشرلا لبس مكدهأ ينوعيطت نأ مكلأسأو

 ةنجلا هللا ىلع مكلف كلذ متلعف اذإف , مكسفنأ هنم متعنم ام انوعدمت نأو , مكيديأ

 . هانعيابف انيديأ انددمف : لاق «يلعو

 هلع هللا لوسر ينلمعتساف : لاق « ركب يبأ نع « يرازبألاو لبنح نب دمحأ داز *

  هموق ىلع مدقف : لاق . هدعب نم رمع ينلمعتسا مث « ركب وبأ ينلمعتسا مث « يموق ىلع

 )١( /؟) باعيتسالا ١7/8( « (؟55/5) ةباصإلا « (5//751) دسألا .



 ؟ ىرت مك : يلاولاقف :لاق « ىكزي ال لام يف ريخ ال هنإف « ةاكز لسعلا يف نإ : مهل لاقف

 يف هلعجف رمع هذخأف « هيف امب ''هربخأف رمع ىلع هب مدقو « رشعلا مهنم ذخأف رشعلا : تلق

 . نيملسملا تاقدص

 نب ثراحلا نع حيلف نب دمحمو « رانيد نب ميهاربإ نب دمحسمو « يدرواردلا هأور د

 . هوحن نيم نع ؛ هللا أ دبع

 . لاق ءرمض يبأ نع « يورفلا نوراه هاورو #*

 يبأ نب دعس نع « هيبأ نع « بابذ يبأ نب نمحرلا دبع نب ثراحلا ينثدح

 ش . هب نوراه انث ىعينملا انث « يرصرصلا هانثدح . بابذ

1 
 58 كب 0-5 58 58 0و اذل

 "”يئاطلا ديز نب دعس ]1١11[

 ديز نب ليمج : ليقو

 ديز نب بعك : ليقو

 رامع انث « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح "165

 ىأر نمم ناكو  يئاطلا ديز نب دعس نع « ديز نب ليمج نع يبأ انث « يبنجلا كلام يبأ نبا

 « اهبايث تعزنف اهرمأو اهب لخدف « رافغ ينب نم ةأرما هم يبنلا جوزت : لاق هِي يبنلا

 اهل لمكأ حبصأ املف « شارفلا نع هيي ع هللا لوسر َزاَمْناف اهيدث يف اًضايب هِْفَي يبنلا ىأرف

 . « كلهأب يقحلأ » : لاقو « قادصلا

 . هلثم دعس نع « ديز نب ليمح نع « ىيحي يبأ نع « ريكب نب سنوي هاور *

 . راطعلا رمع نب دمحم وه ىيحي وبأ *

 انث انلا ام دمحأانثء دمحم ٠ دمحأ ٠ دمحم هانثدح "606
 يدر هد نس سس

 . (هيخأف» : لصألا يف 202(

 . (58/7) ةباصإلا « (7" 61 /؟) دسألا «(6١ا//1) باعيتسالا (؟)



 ديز نب ليمَح نع « راطعلا رمع نب دمحمانث « ملسم نب حلاص نب هللا دبع انث "متاح وبأ

 . هلثم ركذف ةأرما ”[جوزت] هلي هللا لوسر نأ يراصنألا ديز نب دعس نع «ىئاطلا

 دعس نع ليمح نع «يراصنألا صفح يبأ نب دمحم نع « ملاس نب فيفع هاورو #

 . هلثم

 نب بعك نع « ديز نب ليصح نع « ميرم يبأ نب حونو « ””ماوعلا نب دابع هاورو *:

 .كديز

 نب ديز نع « ديز نب ليمح نع « ةيواعم يبأ نع . يمزلا فسوي نب ىبحي '*”هاورو #

 . هوحن ورمع نب هللا دبع نع « ديز نب ليمح نع : 2 ليقو « بعك

 نبا وه بعك نب ديزو « هظفح ءوسو هفعضل ديز نب ليمح ةهج نم هيف بارطضالاو
53 

 . ةرجع

 ينهجلا لوطألا نب دعس /]

 ال نب ديعس نب هللا دبع نب ثايغ نب بهاو نب دلاخ نب هللا دبع نب لوطألا نب دعس وهو

 نب ةفيلخ هبسن اذك . ةرصبلا ينكاس نم ديز نب ةنيهج نب سيق نب نافطغ نب فوع نب يدع

 . طايخ

 . هب ةفيلخ انث « قاحسإ نب دمحأ نب رمع انث « ميهاربإ نب دمحم هانثدح

 .ح برح نب ناميلس انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث « دالخ نب ركب وبأ انثدح 7

 . حلاهنم نب جاجح انث « ملسم وبأ انث :الاق « بيبحو « قوراف انثدحو

 )١( لامكلا بيذهت يف اذك « باوصلا وه تبثأ امو « لصألا يف طشك [ ]نيب ام )5/ ١١١( .

 لصألا يف حضتي مل[ ]نيب ام (؟) . ْ
 . (0117/؟) ليدعتلاو حرجلا :رظناو « باوصلا وه تبثأ امو « لصألا يف طشك [ ]نيب ام ()
 . «هارو » : لصألا يف (5)
 . 077 /؟) ةباصإلا « (86 /0) ديناسملا عماج « (”9//7007) دسألا (0)



 . يسرفلا دامح نب ىلعألا دبع انث « ىمرضحلا انث « دمحم نب دمحم انثدحو

 نب دعس نع « ةرضن يبأ نع « رفعج وبأ كلملا دبعانث « ةملس نب دامحاانث : اولاق

 هل لاقف « مهيلع قفنأ نأ تدرأف ًالايع كرتو « مهرد ةئامثالث كرتو تام هاخأ نأ .لوطألا

 تئج مث هنع تيضقف تبهذف ( هنع ضقاف نيدب '"سوبحم كاخأ نإ ) : هلو ىبنلا

 « ةنيب اهل تسيلو « نيرانيد الإ يعدت ةأرما الإ قبي ملو هنع تيضق دق هللا لوسر اي :تلقف

 . (ةقداص اهنإف اهطعأ» : لاقف

 . يندملا رفعج وبأ وه كلملا دبع

 (9هّللا دبع وبأ ديعس ]١١1[

 , لوطألا نبا وه : ليقو
 لوطألا نبا هنأ حيحصلاو « هريغ : ليقو

 نب هللا دبع نب لصاو انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمعوبأ انثدح 1

 هلوخد موي ميقيف مهروزي رتستب هباحصأ ىلإ جرخي دعس نبهللا دبع ناك :لاق

 تعمس : لوقي ىبأ تعمس :لوقيف «تمقأول :هل لاقيف ءثلاشلا يف جرخيو يناثلاو

 . ميقأ نأ هركأ انأف ء انث دقف اًنالث جارخلا دالبب ماقأ نمف « هوانثلا نع ىهني هَ هللا لوسر

 . هيف كش ال لوطألا نب دْعَس : وهو ةمجرت نيرخأتملا ضعب هل درفأ *

 هللا دبع نب لصاو انث « رازبلا ركب وبأ انث : لاق « نايح نب دمحم وبأ هانثدحو <”

 . هلثم يبأ ينثدح « ينهجلا نسحلا وبأ ردب نبا

 )١( يناربطلل ريبكلا مجعملا يف امك تبثأ امو « لصألا يف طشك )55/5( .
 ةباصإلا . (7568/5) ةباغلا دسأ (؟) )١7١5 /7( . دعس هنأ امهيفو .



 ©”هرخألا نب دعس ([]

 . ةفوكلا نكس« ةريغملا وبأ ح

 . ةريغملا هنبا دنع هثيدح « هتبحص يف فلتخم 0

 « ورمع نب ءالعلا انث . نامثع نب دمحم انث . نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح "8

 1 ح سنوي نب ىسيع انث

 انث ريمغ:نب هللا دبع نب دمحم انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمعوبأ انثدحو

 « مرخألا نب دعس نب ةريغملا نع « ةرم نب ورمع نع « شمعألا نع :الاق . ىسيع نب ىيحي
 هتلبقتساف « ةفرعب : هل ليقف « هلأسأ نأ ديرأ هْللَي يبنلا تيتأ : لاق . همع نع وأ هيبأ نع

 . هب ءاج ام بّرأف هوعد» : لاقف « هباحصأ نم سان يب حاصف لاق «ةقانلا مامزب تذخأف

 تنك نئل» :لاق ؟رانلا نم يندعابيو ةنجلا نم ينبرقي لمع ىلع يلد هللا لوسر اي :تلق

 «ءامسلا ىلإ هسأر عفر مث « ةعاس تكسف « تلوطأو تمظعأ دقل ةبطخلا يف تزجوأ

 موصتو « ةاكزلا يتؤتو , ةالصلا ميقتو « اًميش هب كرشتال هللا "”دبعت » : لاقف « رظنف
 ليبس ٌلخ . هنم سانلا عدف كسفنل تهرك امو « كسفنل بحت ام سانلل بحتو . ناضمر

 . « ةقانلا

 . همعو هيبأ يف شمعألا كش : هثيدح يف ريغ نبا لاق

 ©ةصّيحم نب دعس ]١١7[

 هيبألو هل « مارح وبأ يراصنألا دوعسم : ليقو « ةدعاس : ليقو « ديعس : ليقو
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 . ةبحص

 )١( باعيتسالا )١59/5( « ةباصإلا .(6*2/؟)دسألا )؟/1١؟(

 . فورحلا ضعب تطشك لصألا يف (؟)
 . (757/75) ةباصإلا « (؟”/٠ /؟) ةباغلا دسأ (")



 رك ١ ةباحصلا ةفرعم

5 
 (7١[ح] قازرلا دبع نع « قاحسإ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح

 انث « ميظعلا دبع نب سابع انث « نامثع نب دمحم اانث « دمحأ نب دمحم انثدحو

 نع ؛ ةصيحم نب دعس نب مارح نع « يرهزلا نع «رمعم أبنأ «قازرلا دبع انث ءيديمحلا
 ىلع لاومألا ظفح ُهْلَ# يبنلا ىضقف « "” هيف تدسفأف موق طئاح تلخد ءاربلل ةقان نأ هيبأ 1

 . ليللاب اهظفح يشاوملا لهأ ىلعو «راهنلاب اهلهأ

 . هيبأ نع : اولوقي ملو «هنع يرهزلا باحصأ رثكأ هاور *

 يسوبلا ىلعألا دبع نب نسحلا نع 3 يذادغبلا دمحم نب دمحم نع هانثدح 5١

 هركذو ءادعس امهيف ركذي ملو « هيبأ نع . ةصيحم نب مارح : قاحسإ لاق 2

 . قازرلا دبع نع « يديمحلا

 جام ماب عع
 انا مناي م3

 "032 يبنلا ىلوم دعس 71

 ديبع : ليقو

 انث . يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث « كلام نب ركبوبأ انثدح

 نم لجر لاقف : لاق « نامثع يبأ عم تنك :لاق « ثايغ نب نامثعانث « رفعج نب دمحم

 اورمأ مهنأ هتلَع هللا لوسر ىلوم كشي يذلا ثايغ نب نامثعديبع وأ دعس انث « موقلا

 نإ» : © هتِلَي هللا لوسر لاقف « راهنلا ضعب راصنألا نم لجر ءاجف : لاق « موي مايصب

 يف مهثدح لجر نع « يميتلا ناميلس ثيدح ىنعم ركذف (« دهجلا امهغلب دق ةنالفو ةنالف

 , ًاديدصو اًمدو اَحيق اتءاقف « ائيق »:امهل لاق هَ يبنلا نأو  ديبع نع « نامثع يبأ سلجم

 )١( لصألا يف حضتي مل[ ]نيب ام .
 )١( (8ا//5) يناربطلل ريبكلا مجعملا نم تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو « مهدسفأف : لصألا يف .

 )( ةباصإلا« (10/0 /؟) باعيتسالا )١/ 5١(« ديناسملا عماج « (759 /5) دسألا )5957/5( .

 ):( لصألا يف سيل [ ]نيب ام .



 نالكأت اتسلج ءامهيلع هللا مرح ام ىلع اترطفأو .هللا لحأ امع اتماص نيتاه نإ » : لاقف
 . ( سانلا موحل

 نب ركب وبأ انث :لاق « نايفس نب نسحلا انث ء نادمح نبورمع وبأ انثدح

 دعس نع « نامثع يبأ ةقلح يف لجر انث « ثايغ نب نامثع انث « ديعس نب ىيحي انث «دالخ

 هللا لوسر لاقف « راهنلا ضعب يف لجر ءاجف موي مايصب اورمأ مهنأ هن هللا لوسر ىلوم
 : لاقف «ًاثالث وأ نيترم هنع ضرعأف « دهجلا امهغلب دق ةنالفو ةنالف نإ :١ '''[ هل ]

 . اًمدو اًحيقو اًطيبع ام حل تءاقف (يئيق» : امهدحأل لاقف حدقب وأ سعب اتءاجف «امهعدا»

 لح ام نع ”)اتماص نيتاه نإ » :لاقف « كلذ لثم تءاقف . "”[كلذ لثم ى رخآألل] : لاقو

 [ب /”ا/1//1١. «امهيلع مرح ام ىلع '؟”اترطفأف . امهل

 يجر دعس(

 ةرجهلا ىف ُهلْكَي ىبنلا ليلد

 ًاليلد ةنيدملا ىلإ جرعلا نم هَّنِيَع يبنلا عم جرخخ اد

 انث ءرمع نب دمحم انث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث « دالخ نب ركب وبأ انثدح 64

 ليلد تنك : لاق « هببأ نع . يجرعلا دعس نبوللا دبع نع , يملسألا مصاع نب مشاه

 . اًمكتم لكأي هتيأرف ةنيدملا ىلإ جرعلا نم هتِقَم يبنلا

 : الوطم دعس نبا نع « لدابع ىلوم دئاف هاور

 بعصم انث « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث « نادمح نب رفعج نب دمحأ هانثدح 11 0

 نب ميهاريإ عم تجرخ : لاق « دابع ىلوم دئاف نع « يبأ ينثدح « يرييبزلا هللا دبع نبا

 . لصألا يف حضتي مل[ 1نيبام () . لصألا نم طقس[ ]نيبام ()
 . هانتبثأ ام باوصلاو . «اهتماص» : لصألا يف ()
 . ةقباسلا ةياورلا يف امك واولاب «اترطفأو» هلعلو «لصألاب اذك 05
 . (10/8 /9) باعيتسالا « (١5/؟) ةباصإلا « 7٠( /؟) ةباغلا دسأ (5)



 اناثأ جرملاب انك اذإ ىتح « دعس نبا ىلإ مي ميهاربإ لسرأف ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 ركب يبأل تناكو « ركب وبأ هعمو مهاتأ هي هللا لوسر نأ يبأ ينثدح : دعس نبا لاق «كوبأ

 هل لاقف « ةنيدملا ىلإ قيرطلا يف راصتخالا دارأ هلي هللا لوسر ناكو « ةعضرتسم تنب اندنع

 انذخأ تكش نإف « ناناهملا : امهل لاقي « ملسأ نم ناّصل هبو هبوكر نم دئاعلا اذه :دعس

 انفرشأ اذإ ىتح انجرخف : دعس لاق « امهيلع ائنب ذخ و : هّلِيَي هللا لوسر لاقف «/”امهيلع

 مالسإلا امهيلع ضرعف « ُهِّلَي هللا لوسر امهاعدف « يناميلا اذه :هبحاصل لوقي امهدحأ اذإ

 « نامركملا امتنأ لب » : لاق « ناناهملا نحن :الاقف امهئامسأ نعامهلأس مث ءاملسأف

 . فوع نب ورمع ونب ىقلتف ءابق رهاظ انيتأ ىتح انجرخف « ةنيدملا هيلع امدقي نأ امهرمأو

 ًالتق باصأ هنإ : ةمثيخ نب دعس لاقف « «ةرارز نب دعسأ ةمامأ وبأ نيأ » : هلع ىبنلا لاقف

 « اءولمم برشلا اذإف « لخنلا ىلع علط اذإ ىتح ىضم مث « كل هريجأ الفأ « هللا لوسر اي

 ضايح ىلإ لزنأ ينتيأر لزنملا اذه ركب ابأ اي » : لاقف « ركب ىبأ ىلإ هِي ىبنلا تفتلاف

 . « جلدم ينب ضايحك
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 "”يراصنألا نامج نب دعس [7]

 . ةياور هل فرعي الو « ةماميلا موي دهشتسا

 دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « يباطخلا قوراف انثدح -7

 موي نيملسملا نم دهشتسا نم ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم نع « حيلف نبا

 . مهل فيلح نامج نب دعس : ةدعاس ينب نم راصنألا نم ةماميلا

 ]١١717[ بوسنم ريغ دعس ©

 نيرخأتملا ضعب هركذ « ريبج نب دايز هنع ىور ان .

 هيضتقي قايسلا تبثأ امو « «اهيلع» : لصألا يف )١(
 . نونلاب «نامج# : لدب يازلاب «زامج» :امهدنعو «(71 /7) ةباصإلا ء(51”1/١7) ةباغلا دسأ (؟)

 . (57/؟) ةباصإلا « 8٠١"( /؟) ةباغلا دسأ (*)



 ةباحصلا ةفرعم

 « ريبج نب دايز نع « ديبع نب سنوي نع « ةملس نب دامح انث 27[. . . ]انثدح 07

 . ثيدحلا . . .ةياعسلا ىلع دعس : هل لاقف « ًالجر ثعب هْتيَي هللا لوسر نأ

 صاقو يبأ نب دعس وهو « ًالوصوم دعس نع دايز نع « سنوي نع « يروثلا هركذو *

 « صاقو يبأ نب دعس دنسم يف ينامحلا انث , نيصح وبأ انث « يحلطلا هانثدح 4

 عياب امل : لاق , دعس نع « ريبج نب دايز نع « ديبع نب سنوي انث « برح نب مالسلا دبع انث

 انئابآ ىلع لك اَنِإ : هللا لوسر اي : تلاقف « رضم ءاسن نم اهنأك ةليلج ةأرما تماق ُهْنكَي يبنلا
 . « هنيدهتو هنيلكأت بطرلا » : لاق ؟ مهلاومأ نم انل لحي امف ءانجاوزأو انئانبأو

 خام خاج 2
 ثار بو دي

 ””ينوكسلا ميمت نب دعس ©(/3]

 يرعشألا : ليقو
 .لالب هنبا دنع هثيدح « مهظعاوو قش قشمد دجسم مامإ « دعس نب لالب وبأ ان

 انثدحو . "7[ح] هللا دبع نب ليعامسإ انث « ©[ رفعج نب ]هللا دبع انثدح 848

 انثدحو «ح رهسم نب ىلعألا دبع رهسم وبأ "'[انث : لاق « ةعرز وبأ انث ] ء دمحأ نب ناميلس

 «دلاخ نب ةقدص ")[ انث :الاق] ؛ رامع نبا انث « نايفس نب نسحلا انث ,« نادمح نب ورمع وبأ
 : لاق « هيبأ نع . ينوكسلا ميه نب دعس نب "”[لالب ] نع ليحارش نب ورمع ينثدح

 ؟هللا لوسر اياذام مث : تلق .« ينارقأو انأ » : لاق « ؟ ريخ سانلا يأ : هللا لوسر اي : تلق

 انلق « «ثلاغلا نرقلا مث » : لاق ؟ هللا لوسر اياذام مث : انلق . « يناثلا نرقلا مث » : لاق

 هلو نوفلحيو , ”نودهشتسي الو نودهشي موق نوكي مث » : لاق ؟ هللا لوسر اياذام مث
 .[أ/؟1١/78(« نودؤيالو نودتؤيو . نوفلحتسي

 و

 . ةقدص نع « روصنم نب ىلعم هاور *#

 . لصألا يف ضايب ٠٠ .] نيبام 000

 . (7؟/5) ةباصإلاو . (3 5٠ /؟)دسألا ١16١(. /؟) باعيتسالا ()
 اهتءارق نكمأ اذكهو . لصألا يف حضتي مل[ ]نيبام قرف

 /  (44/5) ريبكلا مجعملا نم باوصلا وه تبثأ امو 2 (دهشتسي الو دهشيل : لصألا يف )0



 .هب ةقدص انث « ىلعم انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث .يمرضحلا انث .ئرقملا هانثدح

 نب نامثع ينثدح « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح 0١

 هريغو ديز نب ءالعلا نب هللا دبع انث , ملسم نب ديلولا انث ٠ يقشمدلا نارمع نب ليعامسإ

 نم ةفيلخلل ام ! هللا لوسر اي : ليق : لاق « دعس هيبأ نع ثدحي دعس نب لالب اعمس امهنأ

 ,محرلا اذ محرو ,'*”طسقلا يف طسقأو . مكحلا يف لدع ام يل يذلا لثم » : لاق ؟ كدعب

 .هلل ةيصعملا يف ةيصعملاو « ةعاطلا يف ةعاطلا ديري « هنم تسلو ينم سيلف كلذ لعف نمف

 ع ىسوم نب نابح انث « يزورملا متاح نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح

 لاق : لاق هيبأ نع « دعس نب لالب نع « رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع « كرابملا نبا انث
 ترمأف (« مهب ينتأف :١» لاق ءءالوأ مهاه : تلق : لاق « ؟ كونب نيأ » : هِْلَع يبنلا يل

 رفكلا نم كب مهذيعأ ينإ مهللا » : لاقف « مهب هتيتأ مث ءاضيب اصمق مهْتَسَبلأَف «يلهأ
 .( مدآ ينب بيصي يذلا رقفلاو ةلالضلاو

 دع 25

 ("”كلام نب يدع نب عيبرلا نب دعس[ 1]

 « عيبرلا نب ديعس هباوصو « ريبزلا نب ةورع هلاق .ةماميلا موي لتق « ىبجحج ينب نم

 . عيبرلا نب ديعس باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم هركذ

 ””يراصنألا شقو نب ةمالس نب دعس ]١١1[

 ريبزلا نب ةورع هركذ « اهدعب امف ادحأ دهش « ناكلسب فرعيو « ةلئان ابأ ىنكي ةملس وخأ نت

 عبرأ ةنس « قارعلاب ةديبع يبأ رسج موي دهشتسا « ةمالس نب دعسأ : هباوصو « مهو وهو

 مدقت دقو « فرشألا نب بعك لتق يف رباج نع رانيد نب ورمع ثيدح يف ركذ هل « ةرشع

 . دعسأ همسا نميف فلألا باب ىف هركذ

2 2 
 ص

 .«مسقلا» :( 78 /0) ءايلوألا ةيلح يف 00(

 . (5//77؟) ةباصإلاو « ("5427/؟) ةباغلا دسأ (؟)

 . (758/5) ةباصإلاو ,.("07 /؟) دسألاو ١594(.« /7) باعيتسالا (6)



 «"”يزنعلا سيق نب دعس ]١١1[

 . ريخلا دعس : هْتهَي يبنلا همس يشرقلا : ليقو ص

 « رسج نع « حيبص نب دمحم انث « شادخ نب دومحم انث 7[ . . . ] انثدح 73711
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 هللا ردق نم كلذ عفني له « اهب يقرتسن ىقرو « اهب ىوادتن ةيودأ تيأرأ هللا لوسر اي : لاق

 . «- لجو زع- هللا ردق نم وه » : لاق

 نع « سنوي نع هوورف سنوي نع « سانلا هفلاخو « سنوي نع نامثع هاور اذكه *

 دم هلع ىف

 )١( /؟) ةباصإلاو « (”354 /؟) ةباغلا دسأ 079 .
 . لصألا يف ضايب[ . . .1 نيب ام (؟)
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 . (70/؟) ةباصإلاو « ("”45 /9؟) دسألاو « ١67( /؟) باعيتسالا (؟)
 . (ةمجرتب) : اهلعلو « لصألا يف اذك قفرفإ



 رفعج عم ةشبح لا ضرأ ىلإ رجاه نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ انث

 . مهل فيلح ةلوخ نب دعس : يؤل نب رماع ينب نم
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 نأ دهش نم » : لوقي ُهِْلَع يبنلا عمس هنأ لئاو نب دعس تعمس « يذيعلا نايفس نب مكحلا

 . « ةنجلا هلف هللا لوسر ادمحم نأو ءهللا الإ هلإ ال

 يبأ نع « ريثك نب هللا دبع نب موثلك نب ميهاربإ نع « يلمرلا ديوس نب قاحسإ هاور

 . هوحن هني يبنلا نع لئاو نب دعس نع « ةظيرق نم خيش نع « نايفس نب مكحلا ةيواعم
 تي تت 3

 ("”بوسدم ريغ ديز وبأ دعس ]١١454[
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 . اردب دهش « راجنلا نب رانيد ينب نم ه
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 )١( باعيتسالا )١69/7(. ةباصإلاو « (”04 /؟)دسألاو )79/5( .
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 ١ . نييصمحلا يف هدادع ص

 نب ناميلس انث « حور نب نوراه نب دمحأ انث ء نايح نب دمحم وبأ انثدح "717
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 نم» : لوقي هلع هللا لوسر تعمس :ساخدملا نب دعس لاق : لاق «ذئاع نبا نع « هيأ نع
 الإ ءادبأ رانلا جلي نأ هل لحي مل هللا ةيشخ نم هانيع تعم د نمو ؛همتكي الف اًئيش ملع

 . ( رانلا نم هدعقم ًاوبتيّلف ادمعتم يلع بذك نمو .مسقلا ةلحت

 ©يرْفّظلا دعس ]١١6٠0[

 . ةنيدملا نكس ع

 :اهيفو « (77 /؟) ةباصإلاو « ةئراح نبا : امهيفو «(؟17/7؟)دسألاو ء(7/١0١) باعيتسالا )١(

 ش . ةيراج نبا

 . ءاحلاب ساحدملا نب دعس : امهيفو « (75/؟) ةباصإلاو ء(ا/١/؟)ةباغلا دسأ (؟)

 . (١1/؟) ةباصإلاو «(08 /7؟) دسألاو ١79/8(« /7) باعيتسالا (*)



 انث « رذنملا نب ميهاربإ انث ء دعس نب ةدعسم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح .

 نع ىهن هني هللا لوسر نأ يرفظلا دعس نع « ةلمرح نب نمحرلا دبع نع « ةرمض وبأ

 .6 ةككلا ةركأ م : لاقو ءىَكلا

 ©”يراصنألا ديوس نب دعس ]١١81[
 وع ع

 . دحأ موي دهشتسا 0

 نع , ىسوم انث « دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « دايز انث « قوراف انثدح 69

 : جرزخلا نب فوع ينب نم مث « راصنألا نم دحأ موي دهشتسا نم ةيمست يف باهش نبا

7 2 7 2 2 

 ”يفوعلا ةداتج نب دعس [6١١؟]

 . ةفوكلا نكس 0

 ١ يورهلا ناميلس نب دمحأ نب دمحم انث « رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح

 « يفوعلا ةدانج نب ةيطع نب نسحلا نب دمحم نب دعس انث « قوزرم نب دمحم نب دمحم انث

 نب دعس ينثدج « عيفن نب سنوي انث « دادغب يضاق ةيطع نب نسحلا نب نيسحلا يمع ينثدح
 4 ...ضرألا تزل اذإ ظ [أ/٠80١ ]1١/ : ينملعف هيَ يبنلا تيتأ : لاق ةدانج
 «دَحأ ُهَللا َرْه لقط وء[١ :نورفاكلا] 4 نورفاكلا اهيأ اي لق ظو ١[« :ةلزلزلا]

 نهود :لاقو( ربكأ هللاو « هللا الإ هلإ الو « هلل دمحلاو هللا ناحبس هو ء[١ :صالخإلا]

 . « تاحلاصلا تايقابلا

 ثيداحأب دعس نع « سنوي نع « همع نع « هيبأ نع « يفوعلا دعس نب دمحم هاور #

 . ةرشع « هوحن

 )١( (58/1؟) ةباصإلاو ,(*"87 /؟)دسألاو «(169١/؟) باعيتسالا .

 (؟7؟/؟) ةباصإلاو «(7 51 /؟) ةباغلا دسأ (؟) .



 انث « يبأ انث «٠ يفوعلا دعس نب دمحم انث « ىلإ بتك اميف ناميلس نب ةمئيخ أبنأ 0

 نع « ةيطع هدج نع « هيبأ نع « ةيطع نب نسحلا نب دمحم نع « يشباولا ملسم نب راجح
 ول نمؤم دبع نم هللا ىلع مركأ ءيش ام :٠ هنلَع هللا لوسر لاق : لاق « ةدانج نب دعس هيبأ

 .( هربأل هللا ىلع مسقأ

 . اضيأ هنع دمحم هانئدحو #*

 2 ين 0 3 5: 2 ل خا

 ©”عفار ىبأ نب دعس ]*١١6[

 ح ةبيتق انث « نايفس نب نسحلا انثدح « نادمح نيورمع وبأ انثدح 5

 جاجحلا نب سنوي انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدحو

 يبأ نب دعس لاق : لاق دهاجم نع « حين يبأ نبا نع « ةنيبع نب نايفس انث :الاق « يفقثلا
 . 2401 ل لا خخ 2 000

 ,يداؤف ىلع اهدرب تدجو ىتح « يبدث نيب هدي عضوف يندوعي ُهّْنْيَع يبنلا يلع لخد : عفار

 سمخ ذخأيلف "''ببطتي لجر هنإف ةدلك نب ثراحلا تْئاَف .دوئفم لجر كنإ ): لاقف

 ( نهب كدليل مث نهاونب نهأجيلف « ةنيدملا ةوجع نم تارمث

 هنإ : ليقو . هبسني ملو دعس نع : ةبيتق لاقو . عفار يبأ نب دعس : سنوي لاق اذك *

1 03 001 

 © هللا دبع نب دعس [ ] ١١64

 .قدشألا نب ىلعي هنع ىور « لوهجم م

 ةيولع نب دمحمانث « يزورملا دمحأ نب دمحم لضفلا يبأ نع هانثدح "783

 نأ هللا دبع نب دعس انث « قدشألا نب ىلعي انث « ينارحلا مساقلا نب مشاه انث « يناجرجلا

 . 2149/10 تاقثلاو « (517/59) ةباصإلاو « ك7 ةلغلا دسأ 0(
 » : لصألا يف )0

 ” /؟) ةباصإلاو 1 ا ةيرفز



 [4 :تارجحلا] # تارجحلا ءارو نم كتنوداني نسيذلا نإ : هلوق نع لئس هَّط يبنلا
 توعدل , لاجدلا روعأل يل ًالاتق سانلا دشأ نم مهنأ الول : ميمت ينب نم مه» : لاق «ةيآلا
 . « مهكلهي نأ مهيلع هللا

 . 20[ هجولا ]اذه نم الإ فرعي ال بيرغ *

 تي تي حت 00 0

 (”ريمع نب دعس ]١١88[

 .) ةداحج نب دمحم نع «ىئالملا سيق نب ورمع : دنع هثيدح ؛ دعس نب ريمع وبأ ال

 . هيبأ نع

 اج 9
 7 1 ل 2

 ديعس : ليفو

 نبا وهو ةيسداقلا دهش « هنم عمسي ملو هلل يبنلا كردأ ءورمعوبأ « يركَبلا ينابيشلا

 ديعس انث « ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح "4

 ورمع ىبأ نع « دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع « ةنييع نب نايفس انث « يثعشألا ورمع نبا

 ىتح يقب مث «يبابش لماكت نيح ةنس نيعبرأ نبا انأو « ةيسداقلا تدهش : لاق « ينابيشلا

 . ةنس ةئامو نورشع هيلع تتأ

 ح مالس نب نوع انث « يعداولا نيصح وبأ انث . يحلطلا ركب وبأ انثدح .-65

 . نب ىسيعانث :لاق « ميعنوبأ انث «زيزعلا دبع نب يلعانث , دمحأ نب ناميلس انثو

 . اهتءارق نكمي اذكهو . لصألا يف حضتت مل )١(
 . ("9/5) ةباصإلاو «(757 /؟) ةباغلا دسأ (؟)

 .(111/؟) ةباصإلاو « (**8/5) دسألاو ١9٠(2 /؟) باعيتسالا (9)



 . ةمظاكب يلهأل ًالبإ ىعرأ

 . هلثم مالس نب نوع انث « نامثع نب دمحم انث « دمحأ نب دمحم هانثدح "65

 ني 0 0

 ديعس همسا نم

 "'يودعلا ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس ]/١١61[
 ناورمو « اهيلع يلصي نأ هَ يبنلا جوز ةملس مأ هيلإ تصوأ «ةرشعلا يف هركذ مدقت

 . ةنيدملا ريمأ ذئموي

 نبا انث « يسلايطلا دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث « رفعج نب هللا دبع انثدح 77

 .« نيضرأ عبس نم هَقوُط ضرأ نم اربش ملظ نم» : لوقي هي هللا لوسر تعمس : لاق «ديز

 . ةرشعلا يف ديعس ةمجرت يف ثيدحلا اذه فالتخا ركذ مدقت دق

 ني عي

 "”ميذح نب رماع نب ديعس ]١١604[

 تام لب : ليقو « ةرشع عست ةنس اهريمأ وهو « ةيراسيقب تام : يدع نب مثيهلا لاقو

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع اهيلع هلمعتسا « صمحب ايلاو ناكو « منغ نب ضايع دعب

 ش . ةرشع نامث ةنس

 نم داهزلا دحأ « بشوح نبرهشو « ىحمجلا طباس نب نمحرلا دبع دنع هثيدح

 . ةَيْشَع هركذ نم هبيصي ناكف « ميعنتلاب يدع نب بيبخ : لتق رضح ةباحصلا

 . ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا يف هتمجرت رداصم عجار )000

 . (58/؟) ةباصإلاو ,« ("9*/؟)دسألاو ,ء(886١ /؟) باعيتسالا (؟)



 هللا ةباحصلا ةفرعم
 سم

 ا

 نب قاحسإ انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح <

 : لاق ء يحمجلا طباس نب نمحرلا دبع نع « دايز يبأ نب ديزي نع « ريرج أبنأ « ميهاربإ
 ينإ :هل لاقف ميذخ نب رماع نب ديعس : هل لاقي حمج ينب نم ًالجر باطخلا نب رمع اعد
 هللاو كعدأ ال هللاو : لاق « نينمؤملا ريمأ اي ينتفت ال : لاقف « اذكو اذك ضرأ ىلع كلمعتسم
 «هتيقبب قدصتو مهتوق هلهأل عاتبا هؤاطع جرخ اذإ ناكف « ينوكرتتو يقنع يف ''”اهومتدلق

 نع فلختمب انأ ام : لاق مث « هتضرقأ دق : لوقيف ؟ كئاطع لضف نيأ : هتأرما هل لوقتف
 ءيجيف .باسحلل سانلا هللا عمجي » : لوقي هلع هللا لوسر تعمس ذإ دعب لوألا قنعلا
 ام : نولوقيف , باسحلا دنع اوفق : مهل لوقيف , مامحلا فزي امك نوفزي نينمؤملا ءارقف
 ةنجلا باب مهل حتفيف , يدابع قدص : مهبر لوقيف « اًئيش انومتيتآ الو باسح اندنع
 . « ماع نيعبسب سانلا لبق اهنولخديف

 يبأ نب ديزي نع « ايركز نب ليعامسإو « ليضف نب دمحمو « ديرب نب دوعسم هاور #
 . هوحن دايز

 . طباس نبا نع « ميثخ نب نامثع نب هللا دبع نع « ةبعش هاورو
 انث « بيرك وبأ انث ء ماطسب نب دمحأ نب نيسحلا انث « دمحأ نب ناميلس انثدح .-4

 نبا نع « ميثخ نب نامشع نب هللا دبع نع « ةبعش نع « ""![ةدئاز ] يبأ نب ايركز نب ىبحي
 تعمس يذلا دعب لوألا قنعلا نع فلختمب انأ ام :رماع نب ديعس لاق :لاق "””[طباس]
 : مهل لاقيف , مهروك ىلع ةمايقلا موي نيملسملا ءارقف ءيجي ٠ : لوقي هلي هللا لوسر
 سانلا لبق ةنجلا نولخديف . انوبساحتف ائيش انومتيطعأ ام : نولوقيف . باسحلل اوفق
 ش . « ةنس نيعبرأب

 انث « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انئدح "0

 نع «طباس نب نمحرلا دبع نع « ريغصلا ىسوم نع « ةيواعم وبأ انث « حلاص نب ديمحلا دبع
 دجول اهدي تجرخأ روحلا نم ةأرما نأ ول :٠ ُهللَي هللا لوسر لاق : لاق « ميذخ نب ديعس
 .( ”نكل َنهنم نهل نكعدأ نأ يرحلاب ؟”نكل نهعدأ انأف حور يذ لك اهحير

 )١( .«اهومتلق» : لصألا يف .

 . )149/1١7( لامكلا بيذهت نم تبثأ امو « لصألا نم طشك [ ] نيبام (؟)
 . تبثأ ام باوصلاو « لصألا نم طشك[ 1 نيبام (9)
 ش . لصألا يف ترركت (:)



 34 8 ِِع .٠ 608 و ا

 . الوطم ةيواعم يبأ نع « عيرس نب رفعجو « يفعجلا رمع نب هللا دبع هاور *#

 . هوحن رماع نب ديعس نع « بشوح نب رهش نع « رانيد نب كلام هاورو 2

 هام دف
2 

2 
26 53 . 25 

 ()صاعلا نب ديعس نب صاعلا نب ديعس ]١١658[

 « ءاحصفلا دحأ ربكألا ةحيحأ نبا : ديعس هدج « فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نبا

 . نيسمخو عبس ةنس يفوت

 ليعامسإ انث «يطافسألا لضفلا نب سابع انث : لاق « دمحأ نب ناميلس انثدح -0

 « قيتع يبأ نب هللا دبع نب دمحم نع « لالب نب ناميلس نع « يخأ ينثدح « سيوأ يبأ نبا .

 ديعس نأ ديعس نب صاعلا نب ديعس نب ىبحي ينربخأ , باهش نبا نع « ةبقع نب ىسومو
 هشارف ىلع عجطضم وهو هللَع يبنلا ىلع هنع هللا يضر ركب وبأ نذأتسا : لاق «٠ صاعلا نبا

 « هتجاح هيلإ ىضق مث .« كلذك وهو ء ركب يبأل نذأف ٠ هَ يبنلا جوز ةشئاع طرم "”سبال

 مث هتجاح هيلإ ىضقف « كلذ ىلع وهو « هل نذأف هنع هللا يضر رمع نذأتسا مث , فرصنا مث

 مث يتجاح هيلإ تيضقف هبايث هيلع عمجف سلجف هيلع تنذأتسا مث : نامثع لاق « فرصنا

 « نامثعل تعزف امك رمعو ركب يبأل عزفت ال كلام هللا لوسر اي : ةشئاع تلاقف ٠ تفرصنا

 غلبي ال نأ كلت يتلاح ىلع انأو هل تنذأ نإ تيشخو ييح لجر نامشع » : هلع يبنلا لاقف

 .( هتجاح يف

 . هلثم يرهزلا نع « بيعشو « ليقع هاور *

 نب ىيحي نع , "”[باهش نبا ] نع بئذ يبأ نباو ء سنويو « ”"7[لاله]هاورو *#

 . ىلا ] ةشئاع نأ هيبأ نع « ديعس

 .(14ا//؟) ةياصإلاو « (91"5/١7)دسألاو « (187 /؟5) باعيتسالا )١(

 . (طرم سبال) : لصألا يف (؟)

 لامكلا بيذهت : رظنا . ملعأ هللاو ء. باوصلا وه تبثأ امو « لصألا نم طشك[ 1نيبام (9)
 ١"1(. ىلإ 415/55)

 . لصألا يف حضتي مل[ 1نيبام (5)



 نب ليعامسإو « صاعلا نب ديعس نب ورمع نب ىسوم نب بويأ دج وه : ديعسو *

 تو دق 23 .: مام ج2

 () صاعلا نب ديعس نب ديعس [ ] ١١6

 دهشتسا « موزخم نب ورمع نب هللا دبع نب ةريغملا تنب ةيفص همأ ء« سمش دبع نب ةيمأ نبا ه

 . 7/١1 1/581١[ فئاطلاب

 دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « يباطخلا قوراف انثدح "5

 نم نيملسملا نم دهشتسا نم ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نبا

 . صاعلا نب ديعس نب ديعس : فئاطلا موي شيرق

 رفعج وبأ انث « ىنارحلا بيعش وبأ انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 70

 . صاعلا نب ديعس نب ديعس : ةيمأ ينب نم مث « شيرق نم فئاطلا
 ع د

 "'”يمورخملا ثيرح نب ديعس ]١١151[

 .٠ 5-5 ع 1 و ب 1 8 هس
 مهذح نب ماشه تنب ةكتاع همأ « موزخم نب رمع نب هللا دبع نب نامثع نب ورمع نبا وهو 0

 ةزرب وبأ هلتق يف هكراشو « حتفلا موي لطخ نب هللا دبع لتق « مهس نب بابذ نب دعس نبا

 . ربق اهبو ةفوكلاب ىفوت « قاحسإ نبا هلاق ىملسألا

 . ثيرح نب ورمع هيخأ دنع هثيدح *

 « ح يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انث « نسحلا نب دمحم انثدح "4

 .(8ا//؟) ةباصإلاو 79٠9(« /5)دسألاو ١87(« /؟) باعيتسالا )١(

 . (58 /؟) ةباصإلاو « (785/؟) دسألاو «(0١///؟) باعيتسالا ()



 يحي انث :الاق . ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 يلع انث . بساحلا روصنم نب دمحم نب دمحأ انث « كلام نب ركب وبأ انثدحو « ح ينامحلا

 نع « ثيرح نب ورمع نع «ريمع نب كلملا دبع نع « عيبرلا نب سيق انث :الاق دعُجلا نبا

 2 هلثم يف هلعجي مل اراقع عاب نم » : لوقي هلع يبنلا تعمس : لاق ثيرح نب ديعس هيخأ

 . (هيف هل كرابي مل

 . سيق نع « بابحلا نب ديز هاور #

 : ريمع نب كلملا دبع نع ١ رجاهم نب ميهاربإ نب ليعامسإ هاورو

 ليعامسإ انث « ميعن وبأ انث « زيزعلا دبع نب يلع انث « دمحأ نب ناميلس هانثدح "06

 : لوقي ثيرح نب ورمع تعمس : لوقي ريمع نب كلملا دبع تعمس رجاهملا نب ميهاربإ نبا

 تعمس : لاق خألا معن ناكو- هل يبنلل ةبحص هل تناكو . ثيرح نب ديعس يخأ ينثدح

 يف هلعجي نإ الإ هيف هل "7كرابي امف اراقع وأ اراد مكنم عاب نم» : لوقي هِيَ هللا لوسر

 « هلثم ليعامسإ نع « عيكو هاورو « هلثم ليعامسإ نع « ريم نب هللا دبع هاور , « هلغم

 . ارمع ركذي ملو ثيرح نب ورمعل خأ ثيرح نب ديعس نع كلملا دبع :لاقو
11 
0 1001 

 ني 1 3 م

 "”يجرزخلا يراصنألا ةدابع نب دعس نب ديعس [7]

 . فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ دنع هئيدح « ةبحص سيق هيخأل و دعس هيبألو هل ب

 . ح نوراه نب ديزي انث « راطعلا رفعج نب سيردإ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح "7

 نب ديزي انث « يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نبوللا دبع انث « كلام نب ركبوبأ انثدحو

 لهس نب ةمامأ يبأ نع « جشألا نب هللا دبع نب بوقعي نع « قاحسإ نب دمحم انث «نوراه

 ميقس فيعض لجيور انتايبأ َنْيِب ناك : لاق ةدابع نب دعس نب ديعس نع « فينح نبا

 )١( تبثأ ام باوصلاو (رابي) : لصألا يف .

 /؟) باعيتسالا (؟) ١87(« ةباصإلاو « ("894/؟)دسألاو )477/5( .



 : هلم ىبنلا لاقف « هانلتق ادح هانبرض نإ انإ ! هللا لوسر اي : لاقف « (هَدَحدوبرضا» : لاقف

 . « ةدحاو ةبرض هب هوبرضاف «خارمش ةئام هيف ًالاكفع هل اوذخ»

 ' يرهزلا هاورو . هلثم قاحسإ نبا نع « ديبع نب ىلعَيو « ريمُن نب هللا دبع هاور *
 يبأ نبا نع « ةنييع نبا هاورو . هيبأ نع فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع « دانزلا وبأو

 « دانزلا وبأ روهشملاو , يردخلا ديعس يبأ نع « ةمامأ يبأ نع « ديعس نب ىيحيو « دانزلا

 . ةلسرم لهس نب ''”[ةمامأ] يبأ نع

 « ليبحرش نب ورمع نب باهولا دبع نع . رشعم يبأ نع ؛ ناميلس نب ديعس هاورو
 عم دجو هنأ ركذف « هلي يبنلا ىلإ لجر ءاج 7[لاق] دعس نب ديعس نع « هدج نع « هيبأ نع
 . ثيدحلا . . . ًالجر هتأرما

 تا ميزت دعا دا د 0 7 1

 (”يريشقلا ةديح نب ديعس ©( ]

 . ريدنك هنبا دنع هثيدح « ريدنك دلاو 0

 . ح نوع نب ورمع انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث , رفعج نب هللا دبع انثدح 1"

 بهو انث « ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث . نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 نع « هللا دبع نب سابع نع « دنه ىبأ نب دواد نع « هللا دبع نب دلاخ انث :الاق ؛ ةيقب نبا

 وهو تيبلاب فوطي لجر اذإف ةيلهاجلا يف تججح : لاق « هيبأ نع ءديعس نب ريدنك

 مالكلا نأل اهانتبثأ نكل « ءيش شماهلا يف دجوي الو شماهلا يف اهنأ مهسب لصألا يف راشأ )000(
 . هيضتقي

 . عفرلاب «لسرم» : لصألا يف (؟)

 . هيضتقي قايسلا تبثأ امو « لصألا يف طشك [ ]نيب ام (")
 ةويح نبا لاقو «(7//1797) باعيتسالا يفو « (45 /1) ةباصإلاو « (80”7 /7) ةباغلا دسأ قد

 . يلهابلا



 : لوقي "''ىجتري

 الي يدنع عنطصاو هد ادمحم ىبكار ىلإ درْبَر

 نبا لسرأف هل لبإ تبهذ مشاه نب بلطملا دبع [ب ]18١/1/ :اولاق ؟ اذه نم :تلق

 ءاج ىتح تحرب امف هيلع سبتحا دقو « اهب ءاج الإ طق ةجاح يف هلسري ملو اهبلط يف هنبا

 . ادبأ ينقرافي ال اًنْرَح كيلع تنزح دقل ىنب اي : لاقف « "7لبإل ءاجو هلع ىبنلا

 ومو

 . هوحن دواد نع « مصاع نب يلعو « بعصم نب ةجراخ هاور 3ك

 اني دنت ل

 يحمجلا بطاح نب ديعس ]١١54[

 . ةباحصلا يف هركذ يراخبلا نأ ركذو « نيرخأتملا ضعب هجرخأ

 «ةدئاز يبأ نبا انث « يورهلا هللا دبع نب ميهاربإ انثدح : لاق « 29[ . . . ] انثدح 6

 ربنملا ىلع سلجيف جرخي ُهّتْقَع يبنلا ناك : لاق « بطاح نب ديعس نع « حلاص نب حلاص نع
 . بطخف ماق غرف اذإف نذؤملا نذؤي مث « ةعمجلا موي

 . هنع مشاه نب ميهاربإ *#

 نع « هيبأ نع « حلاص نب نسحلا نع  يساورلا ديمح نع « ريحب نب يلع هاورو *

 «يموزخلا مرصلا عوبري نب ديعس ]١١68[

 نب عوبري نب ديعس وهو « اديعس هلي يبنلا هامسف « مرصلا همسا ناك « ةنيدملا نكس

 « مهس نب بابر نب ديعس تنب دنه : همأو دوه ابأ : ىنكي « موزخم نب رماع نب ةثكنع

 )١( (زجتري) : اهلعلو « لصألا يفاذك .

 . (لبإلاب ءاج) : اهلعلو « لصألا ىفاذك (؟)

 . (40 /؟) ةباصإلاو « (*”84 /9) ةباغلا دسأ ()
 . لصألا يف ضايب[ 1نيبام (4)

 . (01/5) ةباصإلاو «(501/7) دسألاو «(1//141) باعيتسالا (0)



 0 هرعم ' :. ههه ةباحصلا ةفرعم
 . نيسمخو عبرأ ةنس « ةنس ةئامو نورشع هلو يفوت

 ديعس يفوت :لاق « ريكب نب ىيحي انث « عابنزلا وبأ انث . دمحأ نب ناميلس انثدح -8

 . ةنس ةئامو نيرشع نباوهو يفوتو . نيسمخو عبرأ ةنس « عوبري نبا

 يلع انث « يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انث « نسحلا نب دمحم رحبوبأ انثدح

 نب نامثع نب رمع ينثدح « بابحلا نب ديز انث : الاق « نابأ نب رمع نب هللا دبع انث « ةبيش يبأ

 يموزخملا عوبري نب ديعس هيبأ نع . يدج ينربخأ « مرسصلا نب ديعس نب نمحرلا دبع

 مدقأ انأو ء ريخو ربكأ تنأ : لاق ,«2؟ تنأ وأ ربكأ انأ » : هل لاق هني هللا لوسر نأ

 . بهذ دق مرصلا : لاقو « اديعس : هامسف رمع نب هللا دبع داز #
 ماو دب ا

 3 1 3 ير

 "”يلهشألا دعس نب ديز نب ديعس [|[]

 ©« لعس : هباوصو . مهو وهو نيرخأدم لا ضعب هركذ ء هفيس ُهنيَ < يبنلا ىلإ يدهْلا د

 ةو « ةملسم نب دمحم نب دومحم نب رفعج نب ميهاربإ نع « يبجحلا ثيدح هل جرخأو

 . دعس همسا نميف ثيدحلا اذه مدقت

4 7 
 3 ل 2 0 يذيب كو

 (7 لفون نب ديعس [ ]/1 ١

 . ناذئتسالا يف هَ هلع يبنلا نع ىور ال

 . لسرم يدنع وهو هنع « رامع يبأ نب ب رامع نع « ناعدج نب ديز نب يلع هاور 2

 )١( (55/؟) ةباصإلاو « (3 410 /؟) ةباغلا دسأ .

 /؟) ةباغلا دسأ (؟) ٠٠  » )5(01/؟9) ةباصإلاو .



 (7يدزألا ديزي نب ديعس ]4<١١1[

 . برغلا دزأ نم 6

 . ينزيلا ريخلا يبأ دنع هثيدح « نييرصملا ىف دعي ح مالو

 نبا ديعس انث « رواسم نب مساقلا نب دمحأ انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح ١.-.

 .ح نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمع وبأ انثدحو حدعس نب ثيللا نع « ناميلس

 نع « دعس نب ثيللا انث « ةبيتق انث :الاق قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدحو

 «ينصوأ هللا لوسر اي : لاق ًالَجَر نأ ديزي نب ديعس نع « ريخلا ىبأ نع « بيبح ىبأ نب ديزي

 . (كموق نم احلاص الجر ىحتست امك هللا ىحتست نأ كيصوأ » : لاق

 . هلثم ديزي نع « ةعيهل نبا هاور

 .ديزي نب ديعس نع : لاقو « ريخلا ابأ ركذي ملو « ديزي نع رفعج نب ديمحلا دبع هاورو

 (”ةعيبر نب ديعس ]١١19[

 . هلع يبنلا ىلع فيقث دفو مودق يوري

 .[أ/7857 ]١/ نيرخأتملا ضعب هركذ . ًالسرم هارأو هللا دبع نب ىسيع هنع ىور #

 نب ىسيع نع « قاحسإ نب دمحم نع « راتخملا نب ميهاربإ ثيدح نم "م5

 يف ةبق مهل برضفف هني هللا لوسر ىلع فيقث دفو مدق : لاق ةعيبر نب ديعس نع هللا دبع

 نأ مهرمأي ملو اولبقتسا ام اوموصي نأ مهرمأف « ناضمر نم فصنلا يف اوملسأف دجسملا

 . مهتاف ام اوضقي

 نب دمحم نع « دهف نب ميهاربإ نع « سنوي نب دمحم نب دمحم نع هانثدح ١1

 )١( باعيتسالا )١188/75(« /؟) ةباصإلاو «(7/١501؟) دسألاو 07( .

 )١( ديناسملا عماجو « (4 /؟) ةباصإلاو « (857/5) ةباغلا دسأ )5/ 3514( .



 : هباوصو «هنع ليفطلا

 انث . دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح هانثدح ام "م16

 نب ةيطع نع ١ كلام نب هللا دبع نب ىسيع ينثدح قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ

 انملسأ نيح انيتأي لالب ناك : لاق « مهدفو ضعب نع . يفقثلا ةعيبر نب هللا دبع نب نايفس

 هلي هللا لوسر دنع نم انروحسو انرطفب ناضمر نم يقب ام هني هللا لوسر عم انمصو

 ش . ثيدحلا

3 6 9 
 م ني م

7 

 "2”سيق نب ثراحلا نب ديعس[| ]

 مهس نب دعس نب يدع نبا

 ةفالخ يف نيدانجأ موي كومريلاب ديعس لتق 2 يحمجلا ميذح نب ديعس تنب ةورع مأ همأ م

 .٠ هل بقعال 0 رمع

 نبا انث « يبأ ينثدح  دلاخ نب ورمع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح .-0

 نم مث « نيملسملا نم نيدانجأ موي لتق نم ةيمست يف ةورع نع . دوسألا يبأ نع « ةعيهل

 . سيق نب ثراحلا نب ديعس : مهس ينب نم شيرق

 ىسوم انث « حيلف نب دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « دايز انث « قوراف انثدح "1

 ديعس : مهس ينب نم نيملسملا نم نيدانجأ موي لتق نم ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نبا
 . سيق نب ثراحلا نبا

 « بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث . نسحلا نب بيبح انثدح 5177

 : مهس ينب نم نيملسملا نم كومريلاب لتقو : لاق « قاحسإ نبا نع . دعس نب ميهاربإ انث

 . ثراحلا نب '”ديعس

 2 0 3و 6
 ب
 2 ف

 )١( (44/؟) ةباصإلاو « (”8* /؟) دسألاو «(١/ا//7) باعيتسالا .
 (دعس) : لصألا يف قف .



 ةباحصلا ةفرعم قل 1

 ]1+١[ رشيق نب ديعس 020

 ةميزخ نب دسأ نب نادوذ نب منغ نب ريبك نب ةرم نب ةربص نب رمعي نب تباث نباوهو ن «

 شيقر نب ديزي وخأ ٠ ةنيدملا ىلإ هلهأ عم رجاه .

 « نادوذ نب منغ ينب نم يراصنألا شيقر نب ديعس : لاقف « نيرخأتملا ضعب هركذ

 . ةيرخ نب دسأ ينب نم مه نادوذ نب منغ ينب نأل مهوو

 « بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 4

 ونب اوناكف ًالاسرأ نومدقي نورجاهملا عباتت مث : لاق قاحسإ نبا نع ء دعس نب ميهاربإ انث

 مهءاسنو مهلاجر ةرجه هيي هللا لوسر عم ةنيدملا ىلإ اوُبعوأ دق مالسإ لهأ نادوذ نبا منغ

 . شيقر نب ديعس : مهنم
/ 
0 

1 .. 
 0 72م 00 2 00 0

 "”يفئاطلا يفقثلا ديبع نب ديعس ]١11377[

 . نيرخأتملا ضعب هركذ « ليعامسإ هنبا هنع ىور « هفنأ بيصأف فئاطلا موي يمر

 انث ء فوع نيدمحم انث . يصمحلا ديزي نب ديعس انث : لاق دمحم هانثلح 69

 يفقثلا ديبع نب ديعس نب ليعامسإ نب جيرط نب ليعامسإ انث .٠ بشوح نب هللا دبع نب دمحم
 موي يدج ديبع نب ديعس ىمر نايفس ابأ نأ يدج نع « يبأ ينثدح « فئاطلا لهأ نم

 دق ينْيَع هذه ؛ هللا لوسر اي : لاقف ٠ هتيم هللا لوسر هب يتأف هنيع باصأف مهسب فئاطلا

 « كنيع كيلع درف هللا توعد تعش نإ » : هلي هللا لوسر هل لاقف « هللا ليبس يف تبيصأ

 . ( ةنجلا يف نيعف تئش نإو

 0 2 7 2 كَ 7

 )١( باعيتسالا )١98/5( . سيق نب ديعس : اهيفو « (57/؟) ةباصإلاو ,« (785/7)دسألاو .

 ةيتآلا راثآلا ىف ىتأيس امكو «هتمجرت رداصم يف امك تبثأ امو .«شقو» : لصألا يف (؟) .

 ديناسملا عماجو « (59/5) ةباصإلاو « (796 /؟) ةباغلا دسأ غرف )04*( .
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 رك

 ©”يراصنألا ديوس نب ديعس [*]

 . كلملا دبعو « ةبقع هانبا هنع ىور 0

 «ىبأ انث «يتوريبلا ديلولا نب سابعلا نب هللا دبع انث « دمحأ نب ناميلس انئدح -

 ينثدح « يفنحلا ريمع نب باب ينثدح : لاق . يعازوألا نع « ةمقلع نب ةبقع ينثدح : لاق

 [ب /؟87 /1] ح عمس هنأ يبأ ينثدح « راصنألا نم لجر نع . نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر

 ينثدح « ةمقلع نب ةبقع نب دمحم انث . فسوي نب ريمع نب دمحأ انث « دمحم انثدحو

 « ديوس نب ديعس نب كلملا دبع ينثدح « ةعيبر ينثدح ريمع نب باب نع « يعازوألا نع يبأ
 اهصافع ظفحا مث . ةنس اهفرع» : لاقف ؟ ةطقللا نع لئسو « ُهتفَع يبنلا عمس هنأ هيبأ نع

 . ( كتجاح اهب بصأ » : لاق وأ . « اهب عفنتسا مث , اهءاكوو

 . هيبأ نع : راصنألا نم لجر لاقو « يعازوألا نع « دحاولا دبع نب دمحم هاور #

 . ديوس نب ةبقع نع « ةعيبر نع . يعازوألا نع « هريغو ةزمح نب ىيحي هاورو #
 . ينهجلا دلاخ نب ديز نع « ثعبملا ىلوم ديزي نع « ةعيبر ةياور : حيحصلاو . هيبأ نع

 و
2 

 (ىمشجلا ريجب نب ديعس ]١114[

 . هدالوأ دنع هثيدح « نييصمحلا يف دعي « هنلَع يبنلا ىلع هيبأ عم مدق 0

0-0 20 1 04 

 ١" ىئاطلا هللا دبع نب دمحم انث « يرصبلا هللا دبع نب دمحأ انث « دمحم انثدح (

 نب ميلس نب بيبح نب ةيطع ابأ تعمس : لاق « ناوكذ وبأ انث . يلمرلا دواد نب دمحم انث

 )١( /؟) باعيتسالا *١18(, (87//؟) ةباصإلاو « ("940/؟)دسألاو .

 )0( ديناسملا عماجو ء (5 5 /؟) ةباصإلاو « 25 /؟) ةباغلا دسأ )60/ 57١( .



 . « ميلس تنأ لب األ » : لاق « نالف : تلق«( ؟ كمساام» :لاقف

 3 يب 1 ماع 2” 0 ١ 1 2 -:

 7 زيزرعلا دبع وبأ ديعس [ ] 6/١١

 . هئبأ دنع هثيدح « ةباحصلا ىف دعي 35

 نب حلاص انث « يمرخمملا هللا دبع نب ميهاربإ انث « يفيرطغلا دمحأ وبأ انثدح 5

 نع هلم يبنلا لئس : لاق « هيبأ نع « ديعس نب زيزعلا دبعانث : لاق « حابصلا وبأ انث « كلام

 . مهيلع كلذ

 ىسيع نب ىسوم انث « يلإ بتك اميف يصمحلا مامإلا روصنم نب نسحلا انربخأ "377

 ديعس نب زيزعلا دبع ينثدح « زيزعلا دبع نب روفغلا دبع نع « ةيقب انث « يبأ انث « رذنملا نبا
 ةئتفب اًران دقوأ نم » : لاق هَ ىبنلا نأ هّلَِي ىبنلا باحصأ نم ناكو 2 هيبأ نع 2 ىماشلا

 . « اهقئاسو اهدئاق نعلو . اهدوقو هللا هلعج

 . هنع قاحسإ نب دمحم هانثدح *

 . هب روفغلا دبع نع « ميهاربإ نب ىسيع نع « ماشه نب ريثك هاورو

 4 مام خا
 او مني م1

 ("ىراقلا ديبع نب ديعس 1 ١[

 نع « يروثلا نع « قازرلا دبع نع « قاحسإ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح .-.6

 يف ىعدي ناكو « ديبع نب ديعس نع « ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع « ملسم نبأ سيق

 ماشلا يف كل له : رمع هل لاقف « مهنم مزهناف اودع يقل ناكو « ئراقلا هيَ هلي يبنلا نمز

 ندرس ٠١

 ٠ ةيسداقلاب مهبطخف : لاق . مهنم تررف يذلا ّودعلا الإ ال : لاق « كيلع نمي هللا لعل

 . 014 /8) ديناسملا عماجو « (07 /1) ةباصإلاو « (1248 /؟) ةباغلا دسأ 220

 . (31/5؟) ةباصإلا ٠(« 4 /0) ديناسملا عماجو 2 (89+ /؟) ةباغلا دسأ )00



 اة ةباحصلا ةفرعم

 و ودهشتسم ادإو ل ودعلا وف ال انإ فكن الو امد ادع اولسغت الف « نودهشتسم انإو « ادغ هللا ءاش نإ ودعلا وقال انإ الأ : لاقف

 . انيلع ناك بوث يف الإ

 () دشار ىبأ نب ديعس ]١١87[

 . طباس نب نمحرلا دبعو « ريبزلا وبأ هنع ىور ه

 نب ورمع انث « بيرك وبأ انث « نايفس نب نسحلا انث . نادمح نب رمع وبأ انثدح -0

 :لاق « دشار يبأ نب ديعس نع « طباس نب نمحرلا دبع نع « بابخ نب سنوي نع « عمجم

 .( افذقو افسخو اخسم ىتمأ ىف نإ » : لوقي هيي هللا لوسر تعمس

 . ةبئاس نب نمحرلا دبع : لاقف « بيرك يبأ نع ٠ يمرضحلا هاور

 ("”يراصنألا رخص نب سيق نب ديعس [ 1]

 . يردب ل

 يبأ نع 3 ةعيهل نبا انث يبأ انث انث ورمع نب دمحم انث 2 دمحأ نب ناميلس انثدح <57

 نب رخص نب سيق نب ديعس راصنألا نم ًاردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع « دوسألا

 . ةملس نب بعك نب منغ نب يدع نب ةعيبر نب '”[مارخ]

 (9يرتخبلا نب ديعس ]١١174[

 .تبثي الو ةباحصلا ىف ةميزخ نبا هركذ ال

 نب دمحم نب رمع انث « ةيزخ نب ركب وبأ انث « ىلع نب نيسحلا نع هانثدح "317/

 )١( /؟) ةباصإلا « (5//1737) ديناسملا عماج « (7806 /؟) دسألاو « (178/1؟) باعيتسالا 50( .

 (01/5؟) ةباصإلاو «(799/5؟) ةباغلا دسأ (؟) .

 . 0749 /؟) ةباغلا دسأ نم تبثأ امو ءلصألا يف حضاو ريغ[ 1نيبام (*)

 . (575 /0) ديناسملا عماجو « (55 /؟) ةباصإلاو « (87”7/؟) ةباغلا دسأ 2:
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 20[ /1/'187] يئاطلا ريكب نع « هيبأ نع «ليهك نب ةملس نب ىيحي انث «يبأ انث « نسحلا

 , هلل هللا لوسر هبرمف هللاب ذوعتي لعجف « هل امالغ برضي ناك هنأ يرتخبلا ديعس نع

 يب ذاعو , هكرعت ملف هللاب ذاع » : هّتلَع هللا لوسر لاقف . هكرتف « هللا لوسرب ذوعأ : لاقف

 عفسل لعفت مل ولف » : لاق « هللا هجول رح هنأ كدهشأ ينإف لاق « هذئاعل عنمأ هللا  هتكرتف
 . «رانلا كهجو

 (0 نايفس تنب ةريبك ىلوم ديعس ]١١6١[

 . هسأر هَ يبنلا حسم ه

 نب دمحمانث « راكب نب دمحمانث « ىلعيوبأ انث ء ديمح نب دمحم انثدح <

 ةريبك يتالوم ينتثدح : لاق هيبأ نع « ديعس نب دقرف يبأ نب ىيحي نع « لومسم نب ناميلس
 :تلاق « تاعيابملا نم تناكو « مالسإلاو ةيلهاجلا تكردأ دق تناكو « نايفس يبأ تنب

 كابأ تقتعأف «باقر عبرأ يقتعأ» : لاقف « ةيلهاجلا يف نينب عبرأ تذأو هللا لوسر اي : تلق

 . اوقرهأ »: هلي هللا لوسر اهل لاقو :تلاق « ةرسيم مأو « ةريبجو « ةرسُيم هنباو « ًديعس

 .«نيوادوس مد نم هللا دنع ىكزأ ءارفع مد نإف
 3 تي تي بد : 0 07

 "7فينح نب لهس ]7
 و

 ميكعلا نب بهاو نبا

 نب فوع نب ورمع نب سالخ نب ورمع نب ثراحلا نب ةعدجم نب ةبلعث نب ميكح : ليقو
 نسح ناكو ءدحأ موي لاتقلا نسحأ «.دهاشملاو اردبدهش 2 سوأللا نب رمع نب كلام

 نب دامح ديز نب دامح ةياور نم ثيدح هنع زوريف نب ديعس يريشقلا نأ» : انه لصألا شماه يف )١(
 . . .اومدق فيقث دفو نأ هيبأ نع . . . يبأ نب ديعس نب كلملا دبع نع ةأطرأ نب جاجحلا نع ةملس
 . هتاملك نم ريثك يل حضتي ملو «. . .اعم نالعن هيلعو يلصي . . .اولاق

 . (”8494 /؟) ةباغلا دسأ (؟)

 . (81//؟) ةباصإلاو .« (١87/؟)دسألاو « (؟577 /؟) باعيتسالا (9)



 « عبس ةنس نّفص دعب قارعلاب يفوت « هب طف ةعيبر نب رماع هناتعاف « ضيبأ ””مسجلا

 : لاقو « تاريبكت تس هيلع رّبكف , بلاط يبأ نب يلع هيلع ىلصف « نيثالثو نامث : ليقو

 . ديلولا وبأ : ليقو «هللا دبعوبأ : ليقو « تباث ابأ ىنكي « يردب هنإ

 «قابسلا ديبعو « لهس نب هللا دبع هئباو « فينح نب لهس نب ةمامأ وبأ هتبا هنع ىور

 . مهريغو « ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو « ورمع نب ريسيو « لئاو وبأو

 نبا انث « يبأ ينثدح « دلاخ نب ورمع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح -89

 ةعيبض ينب نم مث « راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع . دوسألا يبأ نع « ةعيهل

 نبا ميكح نب بهاو نب فينح نب لهسس : فوع نب ورمع نب فوع نب كلام نب ديز نبا
 . ورمع نب ثراحلا نب ةعدجم نب ةبلعت

 نب دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « يباطخلا قوراف انث م”

 سوألا نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث « حيلف
 . فينح نب لهس : ديز نب ةعيبض ينب نم

 ميهاربإ انث دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 0١<

 نم مث « سوألا نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع « دعس نبا
 نبا '"'مينغ نب بهاو نب فينح نب لهس : ديز نب ةعيبض ينب نم مث ٠ فوع نب ورمع ينب

 فوع نب سالخ نب جزحب : هل لاقي يذلا ورمعو « ورمع نب ثراحلا نب ةعدجم نب ةبلعُت

 . فوع نب ورمع نب

 أبنأ « حابسصلا نب دمحم انث « قاحسإ نب دمحم انث « ةلبج نب دماح وبأ انث ”5

 ىلع هنع هللا يضر يلع ىلص : لاق , لقعم نبا نع « يبعشلا نع « ليعامسإ نع « نايفس

 . يردب هنإ : لاقو « اس هيلع ربكف لهس

 )١( /؟) ةباغلا دسأ : رظنا . باوصلا وه تبثأ امو ء أطخ وهو مشجلا : لصألا يف 87١( .

 (ميكح : ليقو « ميكعلا نبا ) هنأ ةمجرتلا لوأ يف قبسو . لصألا يفاذك (؟) .



 نب لهس يفوت : لاق « ريكب نب ىيحي انث « عابنزلا وبأ انث ء دمحأ نب ناميلس انثدح

 .نيثالثو نامث ةنس ةفوكلاب فينح

 : دنسأ امتو د

 انث ءرمع نب صفح انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث « رفعج نب هللا دبع انثدح 77
 «يدع نب ايركز انث « ناذاش نب دمحم انث « رثوك نب رحب وبأ انثدحو . ح دايز نب دحاولا دبع
 تعمس فينح نب لهس نع « ورمع نب ريسي نع « ينابيشلا نع :الاق ءرهسم نب يلع انث

 . 2)[نمآ مرح اهنأ ] ةنيدملا ركذو « ربنملا لفسأ هديب ىوهأ ُهِْيَع يبنلا

 نب دمحم ىنثدح « ريكب نب ىيحيانث « عابنزلا وبأ انث . دمحأ نب ناميلس انث _”_15

 نب ركب وبأ ينثدح : لاق « ريثك نب ءالعلا ينثدح . يناردنكسإلا يديمحلا ايركز نب ىيحي

 ول ينب اي : يبأ لاق « لهس نب ةمامأ وبأ ينثدح : لاق . ةمرخم نب روسملا نب نمحرلا دبع
 لبق « هدسج ىلع هسأر عقيف « كرشملا "”[سأر] ىلإ هفيسب ريشيل اندحأ نإو ردب موي انتيأر

 . هيلإ لصي نأ

 نب هللا دبع نب ىلع انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث , رفعج نب هللا دبع انثدح .-0

 , سفنلا ثيبخ ىنإ مكدحأ نلوقي ال ١ : لاق « هِي يبنلا نع هيبأ نع فينح نب لهس
 . « سفنلا سقل ينإ لقيلو

 هلثم . باهش نبا نع : ليقع هاورو . سنوي نع ء. دعس نب ثيللا هاور #

 .[ب /85/1]

 انث ءرمع نب دمحم انث . ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث : دالخ نبركبوبأ انثدح 1
 لأس هنأ هيبأ نع ٠ فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع « هيبأ نع « ملاس نب دمحم نب نوراه

 اي : ليق «ًاضوتيو هركذ لسغي :٠ لاق ءيذميف هلهأ نم وندي لجرلا نع هلع هللا لوسر
 . « هحضنيف هناكم ىَرحتي» : لاق ؟ هنم بوثلا باصأ امف ؛ هللا لوسر

 )١( لصألا يف ترركت [ ]نيبام .
 لصألا يف ةحضاو ريغ []نيبام (؟) .



 . لهس نع « هيبأ نع « قابسلا نب ديبع نب ديعس نع « قاحسإ نب دمحم هاور #

 ورمع انث « راكب نب ركب انث . نادعس نب ميهاربإ انث « قاحسإ نب دمحم انثدح 17

 هيبأ نع « فينح نب لهس نب هللا دبع نع ( ليقع نب دمحم نب هللا دبع انث « مادقملا يبأ نبا

 , هتبقر يف ابتاكم وأ , هترسع يف ارسعم وأ ادهاجم ناعأ نم » : لاق هِي هللا لوسر نأ

 .« هلظ الإ لظ ال موي هلظ ىف هللا هلظأ

 . ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع « دمحم نب ريهز هاور

. 3 

 ("”يراصنألا ةيلظنحلا نب لهس 5©5]

 ناكو « ةرجشلا تحت عياب همأ مسا ةيلظنحلاو «. سوألا نم ثراحلا نب ةثراح ينب نم ه

 . قشمد نكس « سانلا طلاخي ال ادحوتم ادّبعتم

 نب ماشه انث « ميعن وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلعانث « دمحأ نب .:ناميلس انثدح 784

2 0 2 

 ينربخأف . قشمدب ءادردلا يبأل اًسيلج يبأ ناك : لاق يبلغتلا رشب نب سيق ينثدح « دعس

 امّلَق ادحوتم ًالجر ناكو « ةيلظنحلا نبا : هل لاقي ليَ هللا لوسر باحصأ نم لجر ناك هنأ

 انب رمف «هلهأ يتأي ىتح ليلهتو حيبست وه اغإف فرصنا اذإف « ةالص وه امثإ « سانلا سلاجي

 « كرضتالو اهب هللا انعفني ةملك : ءادردلا وبأ هل لاقف « مّلسف ءادردلا يبأ دنع نحنو اًموي

 هيف يذلا سلجملا يف سلجف لجر ءاجف «تمدقف « ةيرس هلو هللا لوسر ثعب : لاق

 :لاقف « اًنالف نالف نعطو ودعلا انيقل نيح انتيأر ول : هبنج ىلإ لجرل لاقف « هلع هللا لوسر

 ىرأ ام : رخآ لاق « هرجأ لطب دق الإ هارأ ام : لاق ؟ ىرت فيك , يراغغلا مالغلا انأو اهذ

 نأ سأب ال ! هللا ناحبس » : لاقف . هِي ع هللا لوسر عمس ىتح كلذ يف اوعزانتف « اًسأب كلذب

 نم اذه تعمس تنأ : لوقي لعجو « ءادردلا وبأ كلذب َرُسف : لاق« دمحيو رَجْؤي

 ىلع نيكريل هسأر هيلإ عفري وهو لوقأل ينإ ىتح معن : لوقي لعجف : لاق « هَ هللا لوسر
 لاق : لاق . كرضت الو انعفنت ةملك : ءادردلاوبأ لاقف ٠ ملسف ءرخآ امويانبرمف .هيتبكر

 لصألا يف تفحصتو (47/5) ةباصإلاو ؛ 2434/5) دسألاو ؛ (215/1) باصيتسالا 20(
 . «ليهسا)
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5 

 الو ةقدصلاب هيدي 2" طسابلاك هللا ليبس يف ليخلا ىلع قفنملا نإ » : هت هللا لوسر

 . كرضت الو انعفنت ةملك : ءادردلا وبأ هل : لاقف « ملسف ءرخآ موي انب رمف : لاق « اهضبقي

 ( هرازإ لابسإو هتّمَج لوط الول , يدسألا مبرخ لجرلا معن :٠ هِي هللا لوسر لاق :لاق
 . هيقاس فاصنأ ىلإ هرازإ عفرو « هينذأ ىلإ هتمج عطقف « ةرّمشب ذخأف اًيرخ كلذ غلبف

 : لاق , كرضت الو انعفنت ةملك :ءادردلا وبأ هل لاقف « مل سف « رخآ موي انب رم مث :لاق
 , 2[وكلاح اوحلصأف] . مكناوخإ ىلع ادغ نومداق مكنإ » : هيي هللا لوسر لاق
 الو شحفلا بحي ال هللا نإ  سانلا يف ةماشلاك اونوكت ىتح , مكسابل اوحلصأو
 .(« شحفتلا

 نب ديلولاو ءبهو نباو . يدقعلا رماع وبأو « ةعيهل نباو « دعس نب ثيللا هاور #

 . نيرسنق نكسي ناك رشب نب سيقو « ماشه نع « نيرخآ يف ملسم

 « رامع نب ماشه انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح -8

 « هثدح هنأ ديزي نب ةعيبر نع « رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع ينربخأ « بيعش نب دمحم انث
 «كمدقأ يذلا ام : يبصحيلا رماع نب هللا دبع هلأسف « قشمد يلولسلا ةشبك وبأ مدق : لاق

 يذلا دعب اًئيش ادحأ لأسأ ام هللاو : لاق ؟ 20[كلملا دبع ] نينمؤملا ريمأ لأست نأ تدرأ كلعل

 نب عرقألاو « ردب نب ةنييع هاتأف هل هلي هللا لوسر دنع تنك : لاق « ةيلظنحلا نب لهس ينثدح

 ءيشب امهل رمأف « امهنع هللا يضر نايفس يبأ نب ةيواعم اعدف ٠ هيَ يبنلا الأسف «سباح
 ىقلأف « امهلمحي نيتفيحصب هنع هللا يضر ةيواعم لبقأف ءوهام يردأ ال7585 /1]

 ىقلأو « هتمامع يف اهطبرف اهذخأف «نيلجرلا ملحأ ناكو « ةنييع ىلإ نيتفيحصلا ىدحإ
 دفاو سئب : لاقف « هب ترم يذلا اهيف : ةيواعم لاقف ؟ اهيف ام : لاقف « عرقألا ىلإ ىرخألا
 رظنف للم يبنلا هذخأف , سمدلملا ةفيحصك اهيف ام يردأ ال اهلمحأ ةفيحصب مهتئج نأ يموق

 . اهاقلأف هب رمُأ يذلا اهيف اذإف « اهيف

 )١( فيحصت وهو « طبسابلاك : لصألا يف .

 ) )0لصألا يف ترركت .
 )( .(ا/ /5) ريبكلا مجعملا نم اهتحضوتساو . لصألا يف حضتي مل [ ]نيبام



 ةباحصلا ةفرعم

 . ديزي نب ةعيبر نع 2 رجاهم نب دمحم هاور *

 (”ىمشبعلا ةيلظنحلا نب لهس ]١18[

 . ليهس : ليقو « يراصنألا ريغ وه : يراخبلا لاق « ةيلاعلا وبأ هنع ىور ت

 يبأ نبا انث « يجوهلا ميعن نب تباث نعم وبأ انث ء دمحأ نب ناميلس انثدح -

 نب لهس نع « ةيلاعلا يبأ نع « ةداتق نع « هيبأ نع « ناميلس نب رمتعماانث « يرسلا

 اوموق : مهل ليق الإ هللا ركذ ىلع موق عمتجي ال » : هني هللا لوسر لاق : لاق « ةيلظنحلا

 نب ليهس « ةداتق نع نابأ : لاقو . هلثم ةداتق نع « نابيش هاورو . رمتعم هب درفت *#

 ش . ةيلظنحلا
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 2 . مام خا

 "”يراصنألا ةمثح ىبأ نب لهس ]١14[

 ىيحي وبأ

لا لاق دمحم وبأ : ليقو « ةثراح ىنب دحأ 0
 نب ةدعاس نب رماع ةمثح يبأ مسا : يدقاو

 هللا دبع ةمثح يبأ مسا نإ : ليقو « دهاشملا هعم دهشو « دحأ ىلإ ُهِفَي يبنلا ليلد ناك «رماع

 «ةعدجم نب يدع نب ملاس تنب عيبرلا مأ همأو « سوألا نم مشج نب رماع نب ةدعاس نبا

 . ةيواعم ةيالو لوأ يفوت

 ع 5

 نب حلاصو « راسي نب ريشبو « دوعسم نب نمحرلا دبعو « ريبج نب عفان هنع ىور *
 . تاوخ

 انث ء يديمخلا انث . ىسوم نب رشب انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 0١
 000 5 5 و هام .٠ .3؟ .٠ .٠ 5 .٠ .٠

 نأ ةمثح يبأ نب لهس نع « معطم نب ريبج نب عفان ينربخأ ١ ميلس نب ناوفص انث « نايفس

 )١( (87//؟) ةباصإلاو «(5759 /5؟) ةباغلا دسأ .

 (85/؟) ةباصإلاو .(558/5؟)دسألاو 2. (5؟5/١؟) باعيتسالا (؟) .



 نع . ةبعش انث « دوادوبأ انث ء« بيبح نب سنوي انث « رفعج نب هللا دبع انئدح 5
 نب لهس اناتأ : لاق « راين نب دوعسم نب نمحرلا دبع تعمس : لاق « نمحرلا دبع نب بيبح

 مل نإف ْثْلُثلا اوعدف متصرخ اذإ» :لاق هلي هللا لوسر نأ ثّدحَف انسلجم ىلإ ةمثح يبأ

 . « عبرلا اوعدف ْتْلَّغلا اوعدت

 55 ل 2 ل انزل ل

 «0للاخ نب كلام نب دعس نب لهس [ ] 1١1860

 ىنكي « يدعاسلا جرزخلا نب بعك نب ةدعاس نب جرزخلا نب ورمع نب ةثراح نب ةبلعث نبا

 ةنس رشع ةسمخ ُهلَ# يبنلا يفوت موي هلو , هلِلَي ىبنلا كردأ « ىيحي وبأ : ليقو «'سابعلا ابأ

 « ةنيدملاب اًئوم ةباحصلا رخآ « ةنيدملاب نيعستو ىدحإ : ليقو « نينامثو نامث ةنس يفوتو «

0 

 ناكو « امهنيب قرف هنأو « نينعالدملا يف هلي هللا لوسر ءاضق دهش « ةأرما نيعبس نصحأ
 . هتيحل رّمصي ةرفو اذ ناكو « لهس : هللا لوسر هاّمسف نزح همسا

 «هنبا سابعو « مزاح وبأو « يرهزلاو « بيسملا نب ديعسو « ةريره وبأ هنع ثدح

 « ةداوس نب ركبو . يمرضحلا رباج نب ورمع : ةعرزوبأو ؛ يمرضحلا َنوُمُيَم نب ىبحَي
 . يملسألا ليمجو « سنأ يبأ نب نارمعو

 انث ٠ حابصلا نب دمحم انث « قاحسإ نب دمحم انث « ةلبج نب دماح وبأ انثدح "7
 : سابعلا ابأ اي : دعس نب لهسل تلق : لاق « يبأ ينثدح « مزاح يبأ نب زيزعلا دبع

 نع ٠ بيعش أبنأ « ناميلا بأ انث « ةعرزوبأ انث ء. دمحأ نب ناميلس انثدح 1
 نبا هنأ ركذو هنم عمسو هلي يبنلا ىأر دق ناكو « دعس نب لهس : لاق : لاق . يرهزلا

 . هللَع يبنلا يفوت موي ةنس ةرشع سمخ

 « ىسوم نب فسوي انث ء« قاحسإ نب دمحمانث « ةلبج نب دماح وبأ انثدح .-.6
 . نينامثو نامث ةنس دعس نب لهس تام : لوقي نيكد نب لضفلا تعمس :لاق

 )١( (88/؟) ةباصإلاو « (8ا/7 /؟) دسألاو 57(2 5 /5) باعيتسالا .
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 يفوت : لاق « ريكب نب ىيحياانث « عابنزلا وبأ انث ء دمحأ نيناميلس انثدح 7

 ةنس نوعستو تس هنسو « نيعستو ىدحإ ةنس ةنيدملاب - سابعلا ابأ ىنكيو دعس نب لهس

 .[ت 5]

 نب دمحم انث « سودبع نب دمحأ وبأ انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح "17

 . سابعلا وبأ : هتينكو « نيعستو ىدحإ ةنس دعس نب لهس تام : لاق « ريم نب هللا دبع

 ميهاربإ انث « سنوي ينربخأ « جارسلا سابعلا وبأ انث « ةلبج نب دماح وبأ انثدح -

 « نيعستو ىدحإ ةنس ةنيدملاب-سابعلا ابأ : ىنكي دعس نب لهس تام : لاق ؛ رذنملا نبا

 . ةنيدملاب هي يبنلا باحصأ نم تام نم رخآ « ةنس ةئام نبا وهو

 : لاق ؛ يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث : لاق ؛ لضفلا نب دمحم نب دمحأ انثدح _-68

 « سابعلا نب نميهملا دبع انث « يرهزلا دمحم نب بوقعي انث « لدعلا ديلولا نب دمحأ ينثدح

 . ًالهس : هّلكَي هللا لوسر هامسف اًنزح همسا ناك هنأ « هيبأ نع « يبأ انثدح

 يبأ نب سابع ينثدح « قاحسإ نب دمحم انث « ةلبج نب دماحوبأ انئدح

 لهَس تيأر : لاق ؛ ليسغلا نب ناميلس نب نمحرلا دبع نع « نابأ نب ليعامسإ انث «بلاط

 . نارفعز وأ « سروب هتيحل رْفصي دعس نبا

 نب دامح انث « رازن نب دلاخ انث « دواد نب مادقملا انث « دمحأ نب ناميلس انثدح ١

 نأل » : لاق هلي هللا لوسر نأ ؛ يدعاسلا دعس نب لهس نع « مزاح يبأ نع « ديمخ يبأ

 .دايج ىلع لمحأ نأ نم ّيلإ بحأ سمشلا علطت ىتح هللا ركذأ سلجأ مث , حبصلا دهشأ
 . « سمشلا علطت ىتح هللا ليبس يف ليخلا

 نع « دعس نب لهس نع « مزاح يبأ نع « ديمح يبأ نب دمحم نع « بهو نبا ءاور
 . هنأ

 نب ةجراخ انث « دوادوبأ انث ء« بيبح نب سنوي انث « رفعج نب هللا دبع انثدح 7

 انك امنِإ كاذو ؛ ةعمجلا موي حرفن انك : لاق ء دعس نب لهس نع « مزاح يبأ نع ء. بعصم

  77٠يرهزلا بعصم وبأ انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نيورمع وبأ انثدح «



٠١ 
 : لاق هِي هللا لوسر نأ ؛ هدج نع ؛ هيأ نع « دعس نب لهس نب سابعلا نب نمل دعا 00

 .« ناطيشلا نم ٌةلَجعلاو ؛ هللا نم ةانألا»

 دك دع

 ©”يراصنألا يراَجُنلا رمع نب لهس ]١1١18[

 دعسأ رجح يف اناكو « هدجسم هو هللا لوسر هانتبا يذلا دبرملا ابحاص ؛ ليهس وخأ

 وخأ هنإ : : لاقف ؛ نيرخأتملاضَعِب مهو . هيلع ىلصو هلَع يبنلا دهع يف يفوت . ةرارز نبا

 . ناوفص همسا : لهس هوخأو ءاضيب نب ليهس : لاقف ؟ ءاضُيَب نب ليهس

 دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « يباطخلا قوراف انثباح "4
 تيب يف اًنكاس هلي هللا لوسر ماقأ : لاق ؛ باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نبا .

 هنكسم هلي هللا لوسر ىنتبا ىتح « هيف ليربج هيتأيو « ُنآرقلا هيلع لزني بويأ يبأ
 ؛ دعسأ رجح يف « راجنلا ينب نم « نيميتي نيمالغل رمتب ادبرم هدجسم ناكو «هدجسمو
 . ورمع يبا : ليهسو لهسل

 انث ءدمحم نب دمحأ انث « ىبحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 0
 باب ىلع هلي هللا لوسر ةقان تكرب : لاق ؛قاحسإ نب دمحم نع ء دعس نب ميهاربإ

 لهس : امهو « راجنلا نب كلام ينب نم « نيميتي نيمالغل د برم ذئموي وهو « هدجسم
 . ءارفع نب ذاعم رجح يف ناميتي امهو ءورمع انبا ليهسو

 .نيددمجم انث « سراف نب ناميلس نب دمحمانث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح 7
 نأ ؛ ةملس يبأ نع ء رضنلا يبأ نع « نامشع نب كاحضلا انث « كِيَدُق يبأ نبا انث «عفار
 ركنأف « هيلع يّلَصأ ىتح ؛ دجسملا هب اولخدا : لاق ؛ صاقو يبأ نب دغس يفوت امل ةشئاع
 ليهس : دجسملا يف ءاضيب ينبا ىلع هَ هللا لوسر ىلص دقلهللاو : تلاقف « اهيلع كلذ
 . مهاو وهف - - لهس : هيخ رخأ مسا نأ معز نمف ؛ناوفص : همسا ليهس وخأو « هيخأو

 )١( ةمداقلا ديناسألا ىف كلذك وهو .ورمع نبا هنأ امهيفو « (89/5) ةباصإلا ,(ةا/6/؟)دسألا .
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 © يِفيّللا رخص نب لهس [7]

 ليهس :ليفو
 نب رخص نب لهس وه : دعس نب دمحم لاق . «"7[ةرصبلا] نكس « نييندملا يف هدادع

 . ةنانك نب ركب نب ريسي نب رماع نب حيرش نب ةانم دبع نب فوع يبأ نب ةمصع نب دقاو
 ء دوسأ نب ركب وبأ انث « يزارلا رفعج نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح "7

 نب ليهس يل لاق : لاق ؛ يدج نع ؛ يبأ ينثدح « ينمسلا فسوي نب دلاخ نب فسوي ان

 يف دودججلا نإف ؟ دبع هب رتش ئاف دبع نمث تكلم اذإ ؛ ينباي :  ةبحص هل تناكو_ رخص

 . لاجرلا يصاون

 نم نيرخأتملا ضعب هاورو « [أ/85١ /1]. اًقوقوم « دوسألا يبأ نب ركب وبأ هاور اذك

 : اعوفرم فسوي نع « ليهس نب هللا ديبع نب دمحأ ثيدح

 نب دمحأ انث ء دمحأ نب نمؤملا دبع انث « ةزاجإ يلع نب نيسْحلا هانربخأ 4

 . هب فسوي انثدح « ليهس نب هللا ديبع

 "ينَرَملا سيق نب لهس ]١[

 ةنيزم نم 0

 انث , دواد نب رضنلا انث : لاق ؛ يعازخلا قاحسإ نب دمحم نع « هانثدح 4

 ليعامسإ نب ىسوم انث «٠ يرفعجلا ليعامسإ نب دمحم انث «مرثألا مشاه نب دمحم نب دمحأ

 « ينزملا فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك نع « ميهاربإ نب رفعج نب ىسوم انث «يرفعجلا
 سيل ٠ : هلم هللا لوسر لاق : لاق ؛ ينزملا سيق نب لهس نع « ينزملا هللا دبع نب رماع نع
 . « ةاكز ًالام فلسأ نم ىلع

 2 تو 25 . .

 )١( ةباصإلا « (57/" /؟)دسألا « (51؟0/7) باعيتسالا )88/5( .

 .دسألا نم هانتبثأ امو « لصألا يف حضتت مل (؟)

 )*( .(90/؟) ةباصإلا «(4ا/5/؟)دسألا



 ©"”يراصنألا يدعاّسلا سايإ وبأ لهس 73
 دمحم انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « دمحم نب دمحم رفعج وبأ انثدح

 سلج هنأ ؛ مزاح يبأ نع « يندملا ميهاربإ نب دمحم انث « مادقملا نب بعصم انث « ديزي نبا

 نع « يبأ نع . كثدحأ الأ : لاقف ؛ ةدعاس ينب نم « يراصنألا لهس نب سايإ بنج ىلإ

 علطت ىتح هللا ركذأ سلجم يف سلجأ مث رجفلا يلصأ نأل ٠ : لاق هنأ ؛ هَ هللا لوسر

 علطت ىتح رجفلا يلصأ نيح نم هللا ليبس يف دايجلا ىلع دشأ نأ نم ىلإ بحأ سمشلا
 .« سمشلا

 . هلثم . بعصم نع « ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور

 . هلثم « هيبأ نع . دعس نب لهس نب سابع نع « ديمح يبأ نبا '"”هاورو

 "0وِرَمَع نب نامعنلا نب كيتع نب لهس
 . ةبقعلاو اردب دهش . يراصنألا « لوذبم نب ورمع نب كيتع نبا ت

 ٠ هاورو . كيتعوهامإو . ديبع نب لهس : لاقف « هّمحصف نيرخأتملا ضعب هيف مهو
 . كينع نب ليهس : لاقف دانسإلا اذهب هبسحأ اذه نع « ليهس : همسا نميف هبقعب

 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىبحي نب دمحم انث , نسحلا نب بيبح انثدح ١ ش

 نم « راصنألا نم « اردب دهش نم ةيمست يف « قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ انث
 كيتع نب ورمع نب نامعنلا نب كيتع نب لهس : راجنلا نب كلام نب رماع ينب نم « جرزخلا

 . لوذبم نبا

 نبا انث . يبأ ينثدح « دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ؛ دمحأ نب ناميلس انثدح

 )١( ةباصإلا ء(575/؟)دسألا )91/9(.

 )'( لصألا يف ترركت .

 )6( ةباصإلا «(41/5/5) دسألا )88/5( .
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 نم « ُهْللَم هللا لوسر ةعيبل ةبقعلا دهش نم ةيمست ىف « ةورع نع « دوسألا ىبأ نع « ةعيهل

 . كيتع نب ليهس : راجنلا ىنب نم « راصنألا

 كلام نب لهس ]١١191[

 .فسوي : هنبا هنع ىور . ةنيدملا نكس . كلام نب بعك : وخأ ن

 دمحم انث « ىسوم نب سنوي نب دمحم انث « نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح 77

 . ح صاعلا نب ديعس نب دمحم نب دلاخ انث « يكملا ةيواعم نبا

 انث . يبلحلا ميعن وبأ انث « ةدئاز نب هللا دبع نب دمحم انث « نايح نب دمحم وبأ انثدحو

 نأ ؛ هدج نع « هيبأ نع « كلام نب لهس نب فسوي نب لهسانث : الاق ؛ ورمع نب دلاخ

 : لاق مث « هيلع ىنثأو هللا دمحف « ربنملا دعص عادولا ةجح نم عجر امل قي هللا لوسر

 ؛ طق يئزحي مل ركب ابأ نأو , قيدصلا ركب يبأ نع ضار ينأ اودهشا ؛ سانلا اهيأ اي»

 , نافع نب نامثع نعو , باطنلا نب رمع نع ضار ينإ ؛ سانلا اهيأ اي . هل كلذ اوفرعاف

 ,فوع نب نمحرلا دبعو « كلام نب دعسو , ريبزلاو , ةحلط نعو , بلاط يبأ نب يلعو
 ردب لهأل رفغ دق هللا نإ ؛ سائلا اهيأ اي . مهل كلذ اوفر عاف ؛نيلوألا نيرجاهملاو
 مكنبلطي ال ؛ يناتخأو يراهصأو يباحصأ يف ينوظفحا ؛ سانلا اهيأ اي . ةيبيدحلاو

 مهنم دحأ تام اذإو ؛ نيملسملا نع مكتنسلأ اوعفرا ؛ سانلا اهيأ اي . مهنم دحأ ةملظمب
 . « اريخ اولوقف

 نب فسوي نب لهس ؛ مامه يبأ نع « رمع نب فيس نع « ميهاربإ نب بيعش هاورو
 [ب /785 /١].يراصنألا كلام نب لهس

 يلع نب ىسوم ىسيع وبأ انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ هانثدح 4

 رمع نب فيسانث « ميهاربإ نب بيعش ينثدح « نابأ نب رمع نبهللا دبع انث «ىلتخلا

 )١( /؟) ةباصإلا « (475/5)دسألا , (؟؟37/5؟) باعيتسالا 9٠(.
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 نع « هيبأ نع « يراصنألا كلام نب لهس نب فسوي نب لهس : مامه يبأ نع .«يدسألا

 اهيأ» : لاقف « هيلإ سانلا عمتجاو « ةيبيدحلا نم هعجرم هَ هللا لوسر ماق : لاق ؛ هدج

 . ثيدحلا «... هل كلذ اوفرعاف , طق نيع ةَفرَط ىنؤسي مل ركب ابأ نإ ؛ سانلا

 نب ورمع نب دلاخ نع « عمسم نب كلام نب نابيش نب فسوي نب دمحم نب يلع هاور

 . هلثم . يومألا ديعس

 «”يراصنألا , يولبلا لههس 5/13

 نب ذئاع نب ورمع يبأ نب عفار نب لهس : لاقي . نوقفانملا هزم يذلا «نّيعاصلا بحاص

 . ليهس :ليقو « رمع ةفالخ يف يفوت . ادحأ دهش « مْنَع نب ةبلعث

 «نوراه نب ىسوم انث « ناسيك نب دمحأ نب دمحم نب نسحلا دمحم وبأ انثدح 6

2 
 ذل 1

. 
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 هتدج نع « يولبلا نامثع نب ديعس انث « سنوي نب ىسيع انثدح « يثدحلا ةرارز نب رمع انث
 جرخ هنأ ؛ نوقفانملا هزم يذلا « نيعاصلا بحاص « لهس تنب ةَريمَع : اًهّمأ نأ ؛ يدع ةنبا

 ؛ لَ هللا لوسر اي : لاق مث .٠ بصف هلق يبنلا ىتأ ىتح « ةريمع هتنباو رمت نم عاصب هتاكزب
 ءاهسأر حسمتو ةكربلاب اهلو يلهللا وعدت : لاق « «؟ يهامو » : لاق . ةجاح كيلإ يل نإ

 دي درب ناكل ؛ هللاب مسقأف « هدي ىلع هليَع هللا لوسر عضوف :تلاق . اهريغّدلو يل سيل هنإف

 ْ . يدبك ىلع هع هللا لوسر
7 
 از

 «”يراصنألا ةيراج نب لهس []

 . ةملس : ليقو . ةباحصلا يف مصاع يبأ نبا هركذ . ةنيدملا نكس ص

 انث « درص نب رارضانث , تاتقلا رفعج نب نيسحلا انث . ىحلطلا ركب وبأ انثدح 7

 نب لهس نع « ةرجع نب بعك نب قاحسإ نب دعس نع « يدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع

 بز 6 اء 7 2

 )١( ةباصإلا ء(١571/؟)دسألا « (١7؟75/*1) باعيتسالا )5//817( .

 /؟) ةباصإلا «(5//5737)دسألا « (؟7/١57) باعيتسالا (؟) 86( .
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 جك

 . ح ةيراج

 سنأ انث ء ديمح نب بوقعي انث ء مصاع يبأ نب ركب وبأ انث ء دمحم نب هللا دبع انثدحو

 ؛ يراصنألا ةيراج نب لهس نع « ةرجع نب بعك نب قاحسإ نب دعس نع . ضايع نبا
 للي هللا لوسر لاق .اوُلقف '"”ددع مهو اراد اونكس مهنأ هم هللا لوسر ىلإ موق ىكتشا :لاق
 .(ةميمذ يهو اهومتكرت الهف» :

 (” سيق نب لهس []

 يراصنألا بعك ىبأ نبا

 دحأب "”دهشتساو « ًاردب دهش

 نبا انث , يبأ ينثدح « دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ء دمحأ نب , ناميلس انثدح ضرك

 ىنب نم « راصنألا نم « ًاردب دهش نم ةيمست ىف « ةورع نع « دوسألا ىبأ نع , ةعيهل

 نب بعك نب منغ نب داوس نب بعك نب نيقلا يبأ نب سيق نب لهس : جرزخلا نب مشج

 .ةملس

 « راصنألا نم « اردب دهش نم ةيمست يف « باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نبا

 . نيقلا نبا

 . منغ نب ةداوس ينب نم : ةمجرتلا يف لاقف ؛ نيعضوم يف نيرخأتملا ضعب هيف مهو

 الكو « منغ نب دوسأ ينب نم هيي هللا لوسر عم ًاردب دهش : ثيدحلا يف هبقعب لاقو

 اوس وه اغإف ؛ مهو نيعضوملا

 )١( يتآلا (73177) ثيدحلا رظناو . «ددع وذ» : دارملاو لصألاب اذكه .

 /؟) ةباصإلا . (59/5/؟)دسألا ء(؟5؟577/5) باعيتسالا (؟) 99( .
 ) )7.«دشتساو» : لصألا ىف



 ©7يراصنألا يدع نب لهس ]١١19[

 . يردب

 « ةعيهل نبا انث « يبأ ينثدح « ورمع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح "8

 نب ةيواعم ىنب نم « راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست د ىف « ةورع نع . دوسألا ىبأ نع

 . يدع نب لهس : فوع
 تل تف ح3

 ©”يراجتلا ,يراصنألا دعس نب رماع نب لهس [9]

 . « ةنوعم رثب ١ موي دهشتسا ت

 , ةعيهل نبا انث « يبأ ينثدح « ورمع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح

 مث ,راصنألا نم « « ةنوعمركب ١ موي دهشتسا نم ةيمست يف « ةورع نع « دوسألا يبأ نع
 . [أ ]187/١/ بقن نب ورمع نب دعس نب رماع نب لهس : راجنلا ينب نم

 دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « يباطخلا قوراف انثدح 0١-

 نم « ةنوعم ركب » موي دهشتساو : لاق ؛باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نبا
 . دعس نب رماع نب لهس : راجنلا ينب نم مث « راصنألا

0 0-0 0 26 

 ””يراصنألا كيتع نب لهس [1]

 وهو  نيرخأتملا ضعب هررك ؛ هيلع ىلصو « هلم يبنلا دهع ىلع يفوت « ةبقعلا دهش 0
 . ديبع نب لهس : لاقف هفحصو  هركذ مدقت يذلا

 انث « نايفس نب بوقعيانث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نبا هانثدح_ "5

 ةدابع وبأ ىنثدح :لاق ؛ ىمشاهلا ةريغملا نب كلملا دبع نب ديزي نع « ىيحي انث « يديمحلا

 هللا دبع نب هللا ديبع نع « باهش نبا نع يقرزلا هللا دبع نب ىسيع : همساو  يراصنألا

 )١( ةباصإلا « (875 /5)دسألا )84/5( .

 (88/5؟) ةباصإلا ء(210 /؟5)دسألا .(557/5) باعيتسالا (؟) .
 ةباصإلا ء(2 075 /؟)دسألا (؟) )88/5( .



 َرْبك « ىلصملا دنع تعضو كيتع نب لهس ةزانجب ىتأ امل هِْلَي هللا لوسر نأ ؛ سابع نبا نع

 ديزي نب ىيحي نع « ىندملا نسحملا نب دمحم هاور . باتكلا ةحتافبأرقو ءاعبرأ اهيلع

 . هوحن « يلفونلا

 250 3 يا

 «"”لهس[54١١]

 . ًالهس هَ يبنلا هامسف « نزح : همسا ناك ه

 نب يلع ثيدح نم « ثيدحلا اذه هل جرخأو « ةمجرت هدرفأف « نيرخأتملا ضعب هجرخأ

 . يدعاسلا دعس نب لهس : وهو ؟ رحب

 انث ء رحب نب ىلعانث « قاحسإ نب نسحلا انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 7377

 : لاق ؛ دعس نب لهس : يدج نع « يبأ ينثدح « دعس نب لهس نب سابع نب نميهملا دبع

 . ًالهس : هلي هللا لوسر هامسف « نزح : همسا ناك

 دمحم نبا بوقعي ثيدح نم « دعس نب لهس : ةمجرت يف ثيدحلا اذه مدقت دقو

 . نميهملا دبع نع « يرهزلا
0 2 2 
 اني د منن

 ]١4[ بهو نب ءاضيب نب ليهس 0(

 دعد :اهمساو « همأ ءاضيبو . رهف نب ثراحلا نب ةبض نب بيهو نب لاله نب ةعيبر نبا

 رهف نب ثراحلا نب ةيمأ نب مدجح نب دسأ تنب .

 دجسملا يف هيلع ىلصف « هَ هللا لوسر ةايح يف ةنيدملاب يفوُث اردب دهش .

 سينأ نب هللا دبعو « كلام نب سنأ : دنع هئيدح .

  -.4ةعيهل نبا انث « يبأ ينثدح « ورمع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح «

 ينب نم مث« شيرق نم ءاردب دهش نم ةيمست يف «ريبزلا نب ةورع نع ء دوسألا وبأ انث

 )١( /؟) ةباصإلا « (8ا/ال /؟)دسألا ١77( .
 /؟) ةباصإلا « (577/5؟) دسألا « (7؟1//؟ ) باعيتسالا (؟) 86( .



 . ءاضيب نب ليهس : رهف نب ثراحلا

 دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « يباطخلا قوراف انثدح -65

 ينب نم « شيرق نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نبا

 . ءاضيب نب ليهس : رهف نب ثراحلا

 انث « دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث : لاق ؛ نسحلا نب بيبح انثدح 5-81

 ينب نم « شيرق نم« ًاردب دهش نم ةيمست يف « قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ

 ال «رهف نب ثراحلا نب ةبض نب بيهأ نب لاله نب ةعيبر نب بهو نب ليهس : رهف نب ثراحلا
 . هل بقع

 انثدح « ينامحلا ىيحي انث « نيصح وبأ انث « ورمع نب دمحم نب رفعج انثدح "7

 مهي :تلاق ؛ ةشئاع نع « دابع نع « ةزمح نب دحاولا دبع نع ؛ دمحم نب زيزعلا دبع

 1 .٠ 1 هتلااَص . ع 8 و 8

 ! ؟ دجسملا يف ءاضيب نب ليهس ىلع ىلص ُهّْنَِع يبنلا نأ اوملعي ملأ ؛ سانلا

 ركب نب هللا دبع انث « ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث « دالخ نب ركبوبأ انثدح +.

 ىف ءاضيب نب ليهسو بعك نب ىبأو ةديبع وبأ ناك : لاق ؛ سنأ نع «ديمح انث « ىمهسلا

 نم لجر انبَر م ذإ « مهيف ذخخأي بارشلا داك ىتح مهيقسأ انأو « مهباحصأ نم رفن

 . نيبتن ىتح : اولاق ام ؛ هللاوف . تمرح دق رمخلا نأ ترعش لهالأ : لاقف «نيملسملا

 يهو «رمتلاو رْيسبلا هنإو « هللا اوُقل ىتح اهيف اوداع ام مث . سنأ اي كتينآ يف ام قرهأ :اولاق

 . لئموي انرمخ

 ءدعس نبا ثيللا انث « ريكب نب ىيحي انث « ناحلم انث « دالخ نب ركب وبأ انثدح 84

 « ءاضيب نب ليهس نع « تلصلا نب ديعس نب ميهاربإ نب دمحم نع « داهلا نب ديزي نع

 . وأ نيترم « كسأر عفرا ءاضيبلا نب ليهس اي» : [ب /787/1] هع هللا لوسر لاقف



 : ةةظلففلا ةباحصلا ةفرعم
0 3 

 .« ةنجلا اهب هل بجوأو ءرانلا ىلع هللا همرح هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم » : هِيَ هللا لوسر

 نب ديعسو « حيرش نب ةويحو ء رضم نب ركبو « بويأ نب ىيحيو « ةعيهل نبا هاور 3

 . هوحن داهلا نبا نع ءةملس

 . هوحن داهلا نبا نع ٠ يدرواردلا هاورو

 نب رارض انث « ىمرضحلا 2)هللا دبع نب دمحم انث « دمحم نب دمحم هانثدخ 7٠

 نب ديعس نع « ميهاربإ نب دمحم نع « داهلا نب ديزي نع « دمحم نب زيزعلا دبع انث « درص

 ائيش هللاب كرشي ال تام نم» : لَم هللا لوسر لاق : لاق « ءاضيب نب ليهس نع . تلصلا

 . ( ةنجلا لخد

 نب هللا دبع نع « تلصلا نب ديعس نع : لاقف « يدرواردلا نع « دحاو ريغ هاورو *

 . ءاضيب نب ليهس نع « سينأ
 تي تن دو جاد مع 00

 ]١7٠١[ عفار نب ليهس ”©

 يراجنلا يراصنألا ورمع يبأ نبا

 يردب ءهدجسم هَ هللا لوسر هانب يذلا دبرما بحاص لهس هوخأ .

 ١ انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انثدح « يباطخلا قوراف انثدح

 راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نب دمحم

 هلي هللا لوسر دجسم هيخألو هل ناكو ء ورمع يبأ نب عفار نب ليهس : راجنلا ينب نم

 . ادبرم

3 
10 
 ل 3 1 9

 )١( أطخلا نيب وهو « «يمرضحلا دبع نب دمحم » : لصألا يف يذلا .
 )0( باعيتسالا )5١18/75( « /؟) ةباصإلاو ء (27/8/؟) دسألاو 47( .



 "0ديبع نب ليهس ]١1[

 يراصنألا نامعنلا نبا

 . يردب

 دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « يباطخلا قوراف انثدح

 ينب نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نبا
 . هل بقع ال نامعنلا نب ديبع نب ليهس : راجنلا

 تي تا تا 0

 "'ورمع نب ليهس ]١٠١[

 دو دبع نب سمش دبع نبا

 موي ةيضقلا لصاف « ديزيابأ ىنكي « يؤل نب رماع نب لسح نب كلام نب رصن نبا ان
 نوعاط يف ماشلاب يفوت « ليهس نب لدنج يبأ دلاو ٠ نيكرشملل هّنكَع هللا لوسر عم ةيبيدحلا

 : لاقف « ةيبيدحلا موي لبقأ امل همساب هِي يبنلا لءافت يذلا وهو « ةرشع نامث ةنس ساومع

 ةيمأ نب ناوفصو «ماشه نب ثراحلا يفو « هيف تلزن . « مكرمأ مكل لّهَس )
 هلع ثّدح ء[( :نارمع لآ] 4 مهبذعي وأ مهيلع بوتي وأ ءيش رمألا نم كل سيل »

 . لبج نب ذاعم بحاص ةريمع نب ديزيو « ةلاضف يبأ نب دعسوبأ

 ليهس ىفوت : لاق ريكب نب ىيحي انث « عابنزلا وبأ انث . دمحأ نب ناميلس انثدح -.4
 . ةرشع نامث ةنس ماشلاب ورمع نبا

 « ءالعلا نب رابجلا دبع انث « قاحسإ نب دمحم انث « ةلبج نب دماح وبأ انثددح -0
 ىنعد هللا لوسرا اي : هلي يبنلل رمع لاق : لاق دمحم نب نسحلا نع « ورمع نع «نايفس انث

 نأ امهلعلف امهعد » : لاقف « ادبأ هموق يف اًبيطخ موقي الف ؛ ورمع نب ليهس يتينث عزنأ

 )١( ةباغلا دسأ )87/4/7( .

 /؟) دسألاو . (5597/15) باعيتسالا (؟) 58٠(« /؟) ةباصإلاو 9(.



 . ( موي كرسي

 دنع ورمع نب ليهس ماقف « ةكم لبق هنم رفف هّللَ# يبنلا تام املف : 2"”[نايفس لاق]

 ال ىح العو لج هللاو . ثام دق دمحم نإف ههلإ هلي دمحم ناك نم : لاقف «ةبعكلا

 .تومي

 قاحسإ نب ليعامسإ انث ء.ناسيك نب دمحأ نب دمحم نب نسحلا انثدح 5

 ىتأ : لاق دمحم نب نسحلا نع ءورمع نع « نايفسانث « ينيدملا نب يلعانث ءيضاقلا

 ("”اوناكف « رمع باب ىزعلا دبع نب بطيوحو « ماشه نب ثراحلاو « ورمع نبا ليهس

 سيل : اولاقف رمع ىلع اولخدف « مهيلع قش نورخؤم مهنأ اوأر املف « نذإلا يف نورخؤي
 اوكله ىتح نودهاجي « ماشلا ىلإ اوجرخف : لاق « فرشلا نبلطنل هذه الإ كدنع انتلزنم

1 1/]. 

 انث « نامعنلا وبأ مراع انث « يشكلا ملسم وبأ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح

 نب رمع باب دنع شيرق فارشأ عمتجا : لوقي نسحلا تعمس : لاق « مزاح نب ريرج

 ديبعلا كلتو « ورمع نب ليهسو «برح نب نايفس وبأو « ماشه نب ثراحلا : مهيف باطخلا

 كرتو ءامهوحن يف بيهّصو لالبل نذأف هنذآ جرخف « هيَ هللا لوسر باحصأ نم يلاوملاو

 ال هبابي اسولج انكرتو ديبعلا هذهل نذأ هنأ «مويلاك رأ مل : نايفس وبأ لاقف « نيرخآلا

 ىرأ دقل هللاو ينإ موقلا اهيأ : ًالقاع ًالجر ناكو_ورمع نب ليهس لاقف ءانل نذأي

 « متيعدو موقلا يعد « مكسفنأ ىلع اوبضغاف اًباضغ متنك نإف ٠ مكهوجو يف يذلا

 متسفانت يذلا مكباب نم اًنوف مكيلع ّدشأ لضفلا نم هيلإ متقبس املهللاو امأ «متأطبأو اوعرسأف

 . هيلع

 . هنع أطبأ دبعك هيلإ عرسأ اًدبع هللا لعجي ال هللاو : .نسحلا لاق

 . مزاح نب ريرج نع كرابملا نبا هاور #

 تف نيف

 )١( لصألا يف ترركت .

 .«اكف» : لصألا يف (؟)



 «”ةلظنح نب ليهس [ ]* ١٠١

 يمشبعلا ةيلظنح نبا : ليقو

 . حيحصلا وه :يراخبلا لاقو « حصي الو ةيلظنحلا نب لهس وخأ هنإ : ليقو 0

 انث « لكوتملا نب دمحم انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمع وبأ انثدح 78

 : لاق « ةلظنح نب ليهس نع «ةيلاعلا يبأ نع « ةداتق نع « يبأ ينثدح « ناميلس نب رمتعملا

 اروفغم اوموق : مهل لاقي ىتح اوقرفتف ركذ ىلع موق حبصأ ام» : هلع هللا لوسر لاق
 . « تانسح مكتائيس تلدب دقف .مكل

 . يرسلا نبا هب درفت *

 ةيلظنحلا نبا : لاقو « ةداتق نع « ديزي نب نابأ نع « ميهاربإ نب ملسم هاور

 . ىمشبعلا

 ع

 29 دعس نب ليهس ]١٠٠١4[

 . مهو وهو « نيرخأتملا ضعب هركذ ص

 ديعس نب ميهاربإ نب دمحم انث « رصن نب دمحم نب يلعانث « دمحم انثدح 6

 ىبحي يخأ ديعس نب دعس نع « سيق نب رمع انث « مالس نب نمحرلا دبع انث « ””يجنشوبلا

 اخخأ دعس نب ليهس تعمس : لاق « باطخلا نب رمعع نب مصاع نب صفح نع « ديعس نبا
 ينآر هْليَي يبنلا فرصنا املف «تيلصف ةالصلا يف هلع يبنلاو دجسملا تلخد : لوقي « دعس

 دقو [تئج] « هللا لوسر اي :تلق « ناتعكرلا /”[ناتاه ]ام » :لاقف « نيتعكر عكرأ

 .(97/؟) ةباصإلا ء (2ا/8/5؟) ةباغلا دسأ )١(

 . (97 /؟) ةباصإلاو «(57/8/؟)دسألاو «(؟79/؟) باعيتسالا (؟)

 نيسلاب «يجنسوبلا» : لصألا يف ()
 . «اتاه» : لصألا يف يذلا (5)
 . (87/8 /؟) ةباغلا دسأ نم تبثأ امو. ءلصألا نم ةطقاس (0)



 4 2 دضفي ةباحصلا ةفرعم
 2ك ١

 اًنيش يضر اذإ ناكو «تكسف « يلصأ مث ةالصلا كعم كردأ نأ تببحأف ةالصلا تميقأ

 . تكس

 نع « ديعس نب دعس نع « ريمغ نباو « ةنييع نب نايفس هاورام :حيحصلاو

 . هوحن ركذف « حبصلا دعب نيتعكر يلصأ انأو

 . هب دعس انث « نايفس انث « يديمحلا انث « رشب انث « دمحم هانثلح 595

 تي تي و دام عنهم عع

 "7كيتع نب ليهس ]١7١[

 . لهس همسا نميف هركذ مدقت دقو « روهشم اوهو « لهس :ليقو .راجنلا ينب نم 8
 ب 1

- 

 ] ©5٠ةفيلخ نب ليهم 7(

 يرقنملا ةيوس وبأ
 نميف م نيرجاهملا يف مصاع نب سيف بي . دمحم همسا رميف ه ركذ مدقت « ري رجاهملا يف هدادع « أع ق بنس []
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 '”يسرافلا ناملس 7

 سراف لهأ قباس « مالسإلا نب ناملس : لاقف « مالسإلا ىلإ بستتنا . هللا دبع وبأ ه
 ناشخدوب نب هبام [ب ]71/١/ مالسإلا لبق همسا ناك : ليقو ٠ مالسإلا ىلإ ناهبصأو

 نطاق اًيسوجم ناكو « كلملا بآ دلو نم « كرهش نب زوريف نب ناذوبهب نب ””نالسروم نبا
 ضعب نم مهو وهو « ةرجهلا لبق ةكمب ملسأ : ليقو « ةنيدملا هَظ لوسر مدقم ملسأ ءرانلا

 نم هدعب امف قدنخلا دهشو « ةباتك نع قتعأ مث « دحأو ردب نع ّقّرلا هعنمو « ةاورلا

 .(97/؟) ةباصإلاو «(81/4 /؟) ةباغلا دسأ )١(

 .(97/؟) ةباصإلاو «ء (5ا9/8/5؟) ةباغلا دسأ (؟)
 . (57/؟) ةباصإلاو « (517/؟)دسألاو ء(945١ /7) باعيتسالا (9)
 . ةمجرتلا رداصم نم تبثأ امو .«السروم» : لصألا يف يذلا (5)



 نورجاهملا هيف فلتخا ء ازمرهمار نم : ليقو « يج ةيرق نم ناهبصأ نم ناك «دهاشملا

 وه :نورجاهملالاقف « ةديكملا هذه ىلع مهّلد يذلا وهو « هرفح يف قدنخلا موي راصنألاو

 : ُهْلْلَع لاقف «ء انم وه : راصنألا تلاقو ءانم

 . « تيبلا لهأ انم ناملس لب ء ال) "1

 لوألا ملعلا كردأو « هيلإ ةنجلا تقاتشا نم دحأ وهو « ءاقفرلاو ءابجنلا دحأ ناكو

 مدقف « ءادردلا يبأ نيبو هنيب هِيَ هللا لوسر ىخآ « رخآلاو لوألا باتكلا أر قو ءرخآلاو

 نب ىسيع يصو كردأ « نيرّمعملا نم ناكو « نئادملا باطخلا نب رمع هالو « هل ًرئاز ماشلا

 ناك « حيحصلا وهو « ةنس نيسمخو نيتئام : ليقو « ةنس نيسمخو ةثامثالث شاعو « ميرم

 نيثالثو تس ةنس : ليقو « نامثع ةفالخ يف يفوت « هئاطعب قدصتيو « هيدي لمع نم لكأي

 . لمجلا ةعقو لبق

 . كلام نب سنأو «سابع نباو « يردخلا ديعس وبأو « ةريرهوبأ هنع ثدح

 ليبحر شو « ديزي نب نمحرلا دبعو «لئاو يبأو , يدهنلا نامثع يبأ دنع هثيدح ةماع

 . طمسلا نبا

 انث « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح م

 يثدح « قاحسإ نب دمحم نث «ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىيحي انث « نابزرملا نب قورسم

ع نبا نع « ديبل نب دومحم نع « ةداتق نب رمع نب مصاع
 نم هايدح ناملس ينثدح « ساب

 يبأ ناكو «يج : اهل لاقي ةيرق لهأ نم , ناهبصأ لهأ نم اًيسراف ًالجر تنك» لاق هيف

إ هبح لاز امف « « هيلإ قلخلا بحأ نم تنكو « هتيرق ناقهد
 امك تيب يف ينسبح ىتح (١)ياي

تنك ىتح ةيسوجملا يف دهتجأ دق تنكو « ةيراحلا سبحي
 وبخت اهكرتأ ال اهدقوأ « رانلا نطاق 

 . ثيدحلا « ينيد يف ًاداهتجا ةعاس

 نب مساقلا انث « نامثع نب دمحمانث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 4

سإ يبأ نع « ليئارسإ انث «"”يرقنملا دمحم نب ومع انت «ةفيلخ
 ةرسق يبأ نع « قاح

 ايإ) : لصألا يف )0

 . يرقنعلا :لصألا يف ١(
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 :٠ ( باتكلا يف تنكو « سراف ةرواسأ ءانبأ نم تنك : ناملس لاق : لاق ءيدنكلا

 مم

 نب ةرامع انث « ةفيذح وبأ انث « زيزعلا دبع نب يلع انث « دمحأ نب ناميلس انثدح -.6

 ,برعلا قباس انأ : ةعبرأ قابسلا » : هلي هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع « تباث نع « ناذاز
 .( شبح | قباس لالبو , سراف قباس ناملسو « مورلا قباس بيهص و

 دمحم انث « ىسيع نب دمحم نب رفعج انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثرح 511

 تعمس كلام نب سنأ نع « ىئاطلا بهو نب نارمع انث « راتخملا نب ميهاربإ انث «ديمح نبا

 . « ناملسو . رامعو . دادقملاو , ىلع : ةعبرأ ىلإ ةنجلا تقاتشا » : لوقي « هِيَ يبنلا

 . هلثم نارمع نع « شربألا لضفلا نب ةملس هاورو #

 اق هلق يبنلا نع سنأ نع « نسحلا نع « ةعيبر يبأ نع « حلاص نب نسحلا ىورو *#

 .( ناملسو . رامعو .ىلع : روحلا مهيلإ قاتشت ةثالث 0

 هي نسل ا ء مهن يأ ا يزل دع نب يلع ا ء دس نب لاس كح

 وجاه ينحف قدح طخ هلي ينلا نأ هج نع « هيأ نع ء فوع ني ورمع نيل دبع

 : راصنألا تلاقو « انم ناملس : نورجاهملا لاقف « اًيوق الجر ناكو . ناملس يف راصنألاو

 . «تيبلا لهأ انم ناملس » : ُهِّلَع يبنلا لاقف « انم ناملس

 نايفس اذث « ىيحي نب دمحم انث « عفان نب , قاحسإ انث « ىلع نب دمحم انثدح 5

 لاق : بلاط ىبأ نب ىلع لاق : لاق ةبجن نب بيسملا نع . سيردإ يبأ نع « ءاونلا ريثك نبا

 ةعبرأ انأ تيطعأ ")و ءارزو ءاقفر] ءابجن ةعبس يطعأ يبن لك نإ » : هّتيَع هللا لوسر

 ءرمعو . ركب وبأو . ةزمحو رفعجو . يئائبأو انأ ٠ : لاق ؟ مه نم : انلقف «رشع

 .(2 دوعسم نب هللا دبعو . رامعو . ناملسو «لالبو , ريمع نب بعصمو

 . هلثم ىلع نع « ليلم نب هللا دبع هاورو #

 نابح انث « ناسغ وبأ انث « زيزعلا دبع نب ىلع انثدح « دمحأ نب ناميلس انثدح .84

 )١( يناربطلل ريبكلا مجعملا نم تبثأ امو لصألا يف طشك [ ]1نيبام )517/5( .



 « لجر نعو « هيبأ نع « دوسألا يبأ نب برح يبأ نع « جيرج نب كلما دبع انث « يلع نبا

 ؛ ؟ يباحصأ يأ نع : لاق ؟كباحصأ نع انئدح نينمؤملا ريمأ اي . [أ/١788/1] : اولاقف

 ؟ مهيأ نعف « يباحصأ هَ هللَي دمحم باحصأ لك : لاق « , هلله دمحم باحصأ نع : اولاق

 ؟مهيأ نع : لاق « موقلا نود مهيلع ةالصلاو كركذب مهفطلت مهانيأر نيذلا نع :اولاق

 لهأ انيلإو انم ؤرما كاذ ميكحلا نامقل لثم مكل نم : لاق « ناملس نعانثدح : اولاق

 الرحب ء رخآلا باتكلاو لوألا باتكلا أرقو « رخآلا ملعو لوألا ملعلا كردأ «تيبلا

 .فرني

 ٠“ يبايرفلا دمحم نب رفعج انث « يرجآلا هللا دبع نب نيسحلا نب دمحم انثدح «

 لخد : لاق « كلام نب سنأ نع « تباث انث « يعازخلا دلاخ نارمع انث « يدهم نب ىلعم انث

 ربكأ هللا : ناملس لاقو « هل اهاقلأف ةداسو ىلع ىكتم وهو باطخلا نب رمع ىلع ناملس

 وهو هني هللا لوسر ىلع تلخد : لاق « هللا دبع ابأ ايانثدح : رمع لاق « هلوسرو هللا قدص

 هيخأ ىلع لخدي ملسم نمام :ناملس اي:لاق مث « يلاهاقلأف « ةداسو ىلع ئكتم

 هل هللا رفغ الإ هل اًماركإ ةداسو هل يقليف ملسملا « .

 نب قورسم اانث « نايفس نيب نسحلا انث « نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدخ 0١

 ؛ ةداتق نب رمع نب مصاع انث  قاحسإ نب دمحم ينثدح « ةدئاز يبأ نب ىبحي انث « نايزرملا

 هلي هللا لوسر تيت تأ : لاق «ناملس ينثدح : لاق « سابع نبا نع « ديبل نب دومحم نع

 مث « لكأي نأ ىبأو هدي كسمأو « اولك » : هباحصأل لاقف « ةقدصلا نم ءيشب ءابقب وهو

 كل اهتيدهأ ةيده هذه : تلق مث « هيلع تملسف هتئج مث « اًئيش تعمجف ةنيدملا ىلإ لوحت

 . مهعم لكأو اولكأف هباحصأ رمأف « ةمارك

 انث ٠ ينامسحلا ىيحيانث « نيصح بأ انث «ورمع نب دمحم نبرفعج انثدح 1

 هلع يبنلا ينناعأف تب تبتاك : لاق « ناملس نع ؛ « ليفطلا يبأ نع « « بتكملا ديبع نع « كيرش

 . هنم لقثأ تناك دحأب تنزو ولف « بهذ نم ةيدهب

 « ديمحلا دبع نب ىيحي انث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح "ه8



 ركو_ 38١ ةباحصلا ةفرعم

 نع لئسو ناملس تعمس بائر نب ةيماع نع , ناهدلا تلص نع « يئاطلا دايز نب ريصن انث

 يف نيذلا نابهرلا مه : لاق «[47 : ةدئاملا] "04 اًنابهرو نيسيسق مهنم ّنَأب كلذ ف : هلوق

 نأب كلذ هَ الع هللا لوسر ىلع تأرقو : ناملس لاق « ء اهيف مهوعّدف برخلاو عماوصلا

 . « ًانابهرو نيقيدص مهنم نأب كلذ » ينأرقأف © انابهرو نيسيسق مهنم

 أبنأ « قازرلا دبعانث « ميهاربإ نب قاحسإ انث ء دمحأ نب ناميلس انثدح .4

 لاق : لاق « ناملس نع « راسي نب ءاطع نع « معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع نع ؛نايفس
 باتتك اذه . ميحرلا نمحرلا هللا سب زاوجب الإ دحأ ةنجلا لخدي ال» : هلع هللا لوسر
 . « ةيناد اهفوطق ةيلاع ةنج هولخدأ , نالف نب نالفل هللا نم

 د دع

 ”يِبّضلا رماع نب ناملس 7
 د 7 . هم ع .٠

 نب كلام نب له نب ميت نب ثراحلا نب ورمع نب رجح نب سوأ نب رماع نب ناملس وهو
 يف نكي مل : جاجحلا نب ملسم لاقو « تام اهبو ةرصبلا لزن «ةبض نب ركب نب دعس

 . هريغ يِبض ةباحصلا

 حبارلا مأ : اهل لاقي ةبض ينب نم ةأرما بابرلاو «نيريس انبا ةصفحو دمحم هنع ثدح

 . مهريغو ريشب نب زيزعلا دبعو « عيلص تنب

 بع نب حور يبا نب تر نبرحبوب انث , ةدابع انث ء ةماسأ أ نب ثراحلا انث , دالخ نب ركب وبأ انثدح .-0

 رطفأ اذإ » : لاق هنأ يبضلا رماع نب ناملس نع بابرلا نع نيريس تنب ةصفح نع « ماشه

 . « روهط ءاملا نإف « ءام ىلع رطفيلف دجي مل نإف , رمت ىلع رطفيلف مكدحأ

 نع ناملس نع بابرلا نع , ةصفح نع . لوحألا مصاع ينثدح : ماشهلاق

 : حور لاق : تننظ كلذكو : ماشه لاق : هيي يبنلا

 « ناملس نع « ةصفح نع . لوحألا مصاعو « ءاذحلا دلاخ نع ةبعش انثدحو -.-1

 . «ابهرو» لصألا يف )0(

 . (57/7) ةباصإلاو ء(517/7) دسألاو )١94/5(.2 باعيتسالا (0)



 ةباحصلا ةفرعم شف

 . بابرلا ركذي ملو هلْ يبنلا نع

 . بابرلا ركذف « ةبعش نع دواد وبأ هاورو *

 تعمس مصاع نع ةبعش انث « دواد وبأ انث « سنوي انث ء رفعج نب هللا دبع انثدح "017

 : لاق ُهّلَط يبنلا نأ رماع نب ناملس نع « بابرلا نع 27)ثّدحت نيريس تنب ةصفح

 هنإف ؛ءاملا ىلعف دجي مل نإف . رمت ىلع رطفُيلف مكدحأ ماص اذإ ) [بي 73

 . (روهُط

 . ديز نب دامحو « ةملس نب دامحو « ةنييع نباو « كيرشو « ةبعشو « يروثلا هاور

 ٠ ليضف نب دمحمو « ثايغ نب صفحو « ايركز نب ليعامسإو « راتخملا نب زيزعلا دبعو

 . ةصفح نع « مصاع نع « نيرخآ يف ؛ ناميلس نب ميحرلا دبعو

 ركب نب هللا دبع انث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث . دالخ نبركبوبأ انثدح

 هللَع هللا لوسر نأ ءيبضلا ناملس نع « بابرلا نع . ةصفح نع « ماشهانث « يمهسلا

 . « ىذألا هنع اوطيمأو , امد هنع اوقيرهاف ةقيقع مالغلا عم نإ » :لاق

 ؛ قيتع نب ىيحيو «. ناسح نب ماشهو « بيبحو « بويأو « سنويو « ةداتق : هاور *

 . ناملس نع « نيريس نب دمحم نع « نيرخآ يف

 نب ديزي انث « لضفلا نب يلع انث « نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح .-4

 « ناملس نع عيلص تنب حبارلا مأ نع « نيريس تنب ةصفح نع « نوع نبا انث «نوراه

 ةلص : ناتنثا محرلا يذ ىلع يهو , ةقدص نيكسملا ىلع كتقدص » : لاق هلع يبنلا نع

 . « ةقدصو

 . ةصفح نع « نيرخآ يف ؛ ةداتقو . مصاعو « يودعلا ةماعن وبأو « ماشه : هاور 2

 . ناملس نع « نيريس نبا نع ؛ كلملا دبعو . ثعشأ : هاورو 2

 )١( تبثأ ام باوصلاو «ثدحي» : لصألا يف .



 دقو ةباحصلا ةفرعم
0 

 نب دمحأ ركب وبأ انث « ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ يضاقلا انثدح

 نع «ةماعن يبأ نع . مصاع وبأ انث , درزلا يبأ نب نايفس نب دمحم انث « ينالديصلا دمحم

 لصي ناك يبأ نإ : لاقف هم يبنلا ىتأ هنأ ؛ رماع نب ناملس نع « ريشب نب زيزعلا دبع

 .« ؟ مالسإلا دعب وأ مالسإلا لبق تام » : لاق ؟هعفان كلذ لهف « لعفيو لعفيو ءمحرلا

 يلع » : هلع يبنلا لاق ىلو املف : لاق .« هعفني ال كاذ نإف » : لاق « مالسإلا لبق :لاق

 اورقعفي نلو ءاوزخي نلو ءاولذي نلف ؛ هبقع يف نوكي نكلو . هعفني ال ١ : لاق « «هب
 . «ادبأ

 ا 3
2 

2 . 

 "”يضايبلا رخص نب َناَمْلس 7
 . باوصلا وهو ؛ رخص نب ةملس : ليقو . هتأرما نم ٌرهاظملا

22 

 (”ئلهابلا ةعيبر نب ناملس 5

 لتق « نئادملاب ىضق مث « ةفوكلاب ىضق نم لوأ وه « ةبحص هل سيلو ٠ ُهّتيَي يبنلا كردأ 8

 . هنع هللا ىضر نامثع ةفالخ ىف « رجفلبب

 .لئاو وبأ هنع ىور

 2 تا
 تال تدي

 ”ليحارش نب ةمامُث نب ناملس [١؟11١]

 ضعب هركذ . دجسماهبهلو « ةقرلا لزنو . يلع عمازغ . يفعجلا بهصألا نبا

 . (31/5) ةباصإلا ء(7/5١11) دسألا , )١914/5( باعيتسالا )١(
 . (31 /؟) ةباصإلا , (518 /؟5)دسألا «(197” /5) باعيتسالا (؟)
 . (51/5) ةباصإلا «(516 /5)دسألا ()



 ةباحصلا ةفرعم ١١م6 عمو

 خد
 ٠ نايبب كلذ ىلع تأي ملو « هّتِلَي يبنلا ىلإ ةداّقو هل نأ معزو « نيرخأملا

0 
 9و

 ا
 0 00 نيف 3

 ِس وع

 "”يعازخلا دلاخ نب ناملس [١؟١؟]

 : ةباحصلا ىف دمحأ نب ناميلس هركذ

 ىسيع انث . ددسم انث :الاق ؛ ةفيلخ وبأو «ذاعم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 0

 : لاق  ةعازخ نم هارأدلاخ نب ناملس نع « ةرم نب ورمع نع « رعسم نع « سنوي نبا

 للي هللا لوسر تعمس : لاقف « هيلع كلذ اوباع مهنأكف "”تحرتساف ُتيلص ينأ تددو

 . همجعم يف هركذ اذك . « انحرأ ؛ ةالصلا مقأ لالب اي ١ : لوقي

 0 ِِع 0 8 و

 نع « دعجلا يبأ نب ملاس نع « ورمع نع ءرعسم نع « هريغو « رهسم نب يلع هاور #

 . ةعازخ نم لجر

 نع « لجر نع « ةرم نب ورمع نع « رعسم نع « ةنييع نب نايفس هأورو 5*5

 . هركذف « تيت يبنلا باحصأ نم الجر اوداع مهنأ هيبأ نع « يلع نب دمحم نب هللا دبع

 دمحم نب هللا دبع نع . دعجلا يبأ نب ملاس نع ؛ يلامثلا ىيحي وبأ هاورو 8

 ركذف « هلع يبنلا باحصأ نم «ملسأ نم مهل رهص ىلإ هيبأ عم قلطنا هنأ ؛ ةيفنحلا نبا

 .هوحنت

 دا داع
 1 تي صا تا

 © يعازخلا درص نب ناميلس [١؟]

 اهتيحانب لتقو « « نيعلا سأر » لزنو [أ 7184 /1] دهاشملا يلع عم دهش . فّرطملا وبأ

 )١( الأسد)5١6/5(.« ةباصإلا )531/5( .

 . 251/7 /5) يناربطلا مجعم نم تبثأ امو ء«فيحصت وهو . «ترحرتساف» : لصألا يف (؟)

 . (9/0 /؟) ةباصإلا «. (5594/75)دسألا « 5١١( /7) باعيتسالا (”)



 ركوب عم ةباحصلا ةفرعم
 ليي اسما

 ىلإ راسف « يلع نب نيسحلا مدي بلطي ةبجن نب بيسملا عم جرخ . «درولا نيع » موي

 « هتمّدقم اوُقلف « نيتسو سمح ةنس نم « رخآلا عيبر لهتسم كلذو « دايز نب هللا ديبع

 نب نوجا يبأ نب نوجا نب دّرص نب '"”ناميلس وهو « رخآلا عيبر رهش رخآ يف ناميلس لتقف
 1 0 8 علاش 0 هو

 نب ورمع نب بعك نب ةشبح نب مارح نب شيبح نب مرصأ نب ةعيبر نب ذقنم نب ىزعلا دبع

 . رماع نب ورمع نب ةثراح نب ةعيبر

 نب ىسومو « راسي نب هللا دبعو « تباث نب يدعو « يعيَسلا قاحسإ وبأ : هنع ثّدح

 . نيرخآ ىف ؛ ىمطخلا ديزي نب هللا دبع

 انث . ميعن وبأ انث ء« ىسوم نب رشب انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -8

 انث ءهرمع نب رشب انث « سنوي نب دمحم انث « نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدحو « حنايفس

 ىيحي انث « يعداولا نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدحو . حةبعش

 لاق : لاق ؛ درص نب ناميلس نع .« قاحسإ ىبأ نع : اولاق ؛ كيرش انث «ىنامحلا

 .« انوزغي الو مهوزغن نآلا » : "”بازحألا موي هِيَ هللا لوسر

 يبأ نب لضف انث « ةملس نب قاحسإ انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح -. 06

 : ةشاكع يبأ نع « ىليل يبأ نبا انث ٠ يخلبلا ليئارسإ نب دمحم انث « يطساولا بلاط

 كنمأ اذإ :٠ هيَ هللا لوسر لاق : لاق ؛ يعازخلا درص نب ناميلس نع « يلجيلا ةعافر

 . (« هلتقت الف همد ىلع لجرلا

 0 8 ع يف

 "””ىثيللا ةميكأ نب ناميلس[5١5١]

 ورمع نبديعس انث « ىقابلا دبع نب ىيحي انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 5

 نع ؛«يثيللا ةميكأ نب ناميلس نب هللا دبع نب بوقعي ينثدح « ةملس نب ديلولا انث « يصمحلا

 . لصألا يف ةرركم )١(
 . هانتبثأ ام باوصلا لعلو ««مازحألا» : لصألا يف (؟)

 . 070/6) ةباصإلا «(448/6) دسألا (0)



 امنإ ؛ هللا لوسر ايانتاهمأو انئابآب : هلانلقف « هيَ هللا لوسر انيتأ : لاق ؛ هدج نع « هيبأ

 اومرحت ملو , اًمارح اولحت مل اذإ » :لاق ! هانعمس امك هيدؤن نأ ردقن الف ثيدحلا كنم عمسن

 .( سأب الف ؛ ىنعملا متبص أو , ًالالح

 (”ةعيبر نب ةبتع نب مشاه نب ناميلس |]

 . هرجح يف ُهّلَع يبنلا هعضو ص

 : دعس نب دمحم نب ليعامسإ هنع ىور

 دمحأ انث « رضنلا نب ئناه انث « ريقم نب ركب انث . يرسلا نب لهس نع « هانثدح 177

 هلع يبنلا يتأ لاق ؛ دمحم نب ليعامسإ نع « قاحسإ نب دمحم نع « يبهولا دلاخ نبا

 ءام نم حدقب هلي يبنلا يتأف « هيلع لابف هرجح يف هعضوف « ةبتع نب مشاه نب ناميلسب

 7 . هيلع دازام لاب "”ثيح هلابم ىلع هبصف

 اذن
1 .1 
 إظ0 3 1 ذل 0 نل

 ””يراصنألا ةمّْثَح ىبأ نب ناميلس 13

 . حصيال هنأ معزو « ةباحصلا يف نيرخأتملا ضعب هركذ نه

 نع ثراحلا نب هللا دبع نع « ةيواعم نب ناورم انث : لاق (؟* 553 ] انثدح <”

 . اًعبرأ رئانجلا ىلع ربكي هَ يبنلا ناك : لاق ؛هيبأ نع « ةمثح يبأ نب ناميلس نب ركب يبأ
 تي 5 03 7 مام عب

 )١( /؟) ةباصإلا ء(٠55 /؟5)دسألا “/9( .

 .«ثيحب» لصألا ىف تفحصت (؟)
 . )01١/9 ةباصإلا «(458/5) دسألا 5١١(« /7) باعيتسالا (*)
 . لصألا يف ضايب 1نيبام (5)
 .نيتملك رادقمب طشك مث .اهل ىنعم الو « ميحد نب ميهاربإلا : لصألا يف داز (5)



 قضرفو ةباحصلا ةفرعم
1 

 (”رهسم نب ناميلس [ ١؟11/]

 نع « ليضف نع « رمتعم : ثيدح نم 7794 « ةباحصلا ىف نيرخأتملا ضعب هجرخأ |

 , « همد ىلع الجر نمآ نم » : هلم ىبنلا نع « ناميلس نع « ةداتق نب ةعافر نع « زيرح ىبأ

 ئل ع

 . قمح نب ورمع : هباوصو « مهو هنأ معزو

 . [بس/8 ١/ ]ٌرذ ىبأ نع رجلا نبا

00 
 اند اء

 "0 ةملس ]: همسا نم

 ””يراصنألا شقو نب ةمالس نب ةملس ]5١[

 :ليقو . نيعبرأو سمخ ةنس يفوتو ١ فوع بأ : ىنكي « اردب دهش « ةبقعلا لهأ نم

 يف امع هْيَع يبنلا لأس امل ردب موي يودت : لئاقلا وهو . ةننس نيعبس نبا وهو « نيثالثو عبرأ

 .؟*!كسم ةلخس اهنطب ىفف ؛ اهنطب ىف ام اهيلع تودت : ةملس هل لاقف « هتقان نطب

 نبا انث « يبأ ينثدح « دلاخ نب ورمع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح

 نم « راصنألا نم . ةبقعلا دهش نم ةيمست ىف « ةورع نع . دوسألا ىبأ نع « ةعيهل

 . اًردب دهش دقو « شقو نب ةمالس نب ةملس : لهشألا دبع ينب نم مث «سوألا

 ١ حيلف نب دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « قوراف انثدح «

 ينب نم « سوألا نم ةبقعلا دهش نم ةيمست يف « باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث

 ردب  اًضيأ -دهشو ؛ (*شقو نب ةمالس نب ةملس : لهشألا دبع .

 انث ء« دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 1

 . )١597/5( ةباصإلا ء(5 6٠ /؟)دسألا )١(

 . هيضتقي قايسلاو « لصألا نم طقس[ 1نيبام (؟)

 . (56 /؟) ةباصإلا « (5؟58/؟) دسألا ء(١٠5 /؟) باعيتسالا (*)

 )١(. لصألاب اذكه (:)
 .فيحصت وهو .«تقو» : لصألا يف (0)



 لهشألا دبع نب ءاروعز نب ةبغزي نب شقو نب ةمالس نب ةملس : لهشألا دبع ينب نم «سوألا
 . سوألا نب كلام نب ورمع نب جرزخلا نب ثراحلا نب مشج نبا

 « سنوي وبأ ينربخأ : لاق ؛ قاحسإ نب دمحم انث « ةلبج نب دماح وبأ انثدح 703/7

 ةاس تام « لهشألا دبع ينب دحأ ٠ شقو نب ةمالس نب ةملس : لاق ؛ رذنملا نب ميهاربإ انث

 . فوعابأ : ىنكي « نيثالثو عبرأ

 « حلاص نبللا دبعانث « بيعش نب بلطم ان؟ « دمحأ نب ناميلس انثدح 4

 نم « يراصنألا ةريبخ نب دومحم نب ةريبخ نب ديزي ينثدح « دعسم نب ثيللا ينثدح
 شقو نب ةمالس نب ةملس نع « دومحم نب ةريبخ هيبأ نع ؛« لهشألا دبع ينب
 ءاوجرخ مث اولكأف , ءوضو ىلع ٌةملسو ٠ ةميلو الخد امهنأ هَ هللا وسر بحاص
 تيأر ينكلو « ىلب : لاق ؟ ءوضو ىلع نكت ملأ : ةريبخ هل لاقف « ةملس ًاضوتف

 لكأف « ءوضو ىلع هلع هللا لوسرو ءاهل ””انوعد ةوعد نم انجرخو ؛ هِيَ هللا لوسر

 رمألا نكلو ؛ ىلب » : لاق ؟ هللا لوسر اي ءوضو ىلع نكت ملأ : هل تلقف ءأضوت "”[مث]
 . ثدح امباذهو «.( ثدحي

 انث . يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « يرصرصلا دمحم نب دمحم هانثدح 6

 نع « ةريبخ نب ديز نع « دعس نب ثيللا انث « ريكب نب ىيحي انث « مكحلا دبع نب هللا دبع
 . ًاضوتف اماعط لكأ هع يبنلا نأ ؛ ةملس نع : هيبأ

 نب ميهاربإ انث :'لاق ؛ نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمعوبأ انثدح -.57

 نب ةملس نب فوع نع . يلهشألا ةبيبح يبأ نبا ينثدح ,كيدف يبأ نباانث « ةرعرع

 ءانبألو , راصنألل رفغا مهللا » : لاق هلي هللا لوسر نأ ؛ هدج نع « هيبأ نع «ةمالس

 . «راصنألا يلاوملو , راصنألا

 )١( اهتابثإ يضتقي قايسلاو تطقس «ىلع» .

 ملعأ هللاو « «انيعد » اهلعلو « يناربطلا مجعم يف كلذك يهو « لصألاب اذكه قفز .

 يناربطلا مجععم نم ةدايزلاو « لصألا نم طقس [ ]نيب ام قفرفز )0/ 5١(.



 3 ١ ةباحصلا ةفرعم
0 408 

 (0عوكألا نب ةملس[ 5

 كلام نب ةميزخ نب هللا دبع نب نانس : عوكألا مساو « عوكألا نب ورمع نب ةملس وهو
 دعب ةّذيرلا نطوتسا . رماعوبأ : ليقو ٠ سايإ وبأ : ليقو « ملسم ابأ : ىنكي . يملسألا

 « نيتسو عبرأ ةنس يفوت : ليقو « ةنس نونامث هلو «نيعبسو عبرأ ةنس يفوتو « نامثع لتق

 ديصي اًيمار ناكو « ةيبيدحلا موي هعيابو « اًيداح هرافسأ يف هل يبنلا يدي نيب زجتري ناك

 | . شحولا

 ذقنتسا «ةملس مويلا انتلاجر ريخ :٠ ةنيدملا ىلإ هفرصنم يف هيي هللا لوسر هل لاقو

 تكلم ؛ عوكألا نب اي » : هّتلَع يبنلا هل لاقف ؛ هباحصأو ةنييع نم هيي هللا لوسر حافل

 . هتيحلو هسأر رّمصي ناك . (حجسأف

 تلق : لاق ؛ ديزي انث ء مصاع وبأ انث « ملسم وبأ انث « نسحلا نب بيبح انثدح

 . ملسم ابأ اي : ةملسل

 انث .يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نبهللا دبع انث « كلام نب ركب وبأ انثدح 8

 . ملسم ابأ اي : ةملسل تلق : لاق ؛ ديبع يبأ نب ديزي انث «يكم

 يفوت : لاق « ريكب نب ىيحيانث « عابنزلا وبأ انث ء دمحأ نب ناميلس انثدح .-.89

 . ةنس نونامث هلو يفوت : لاقيو « نيعبسو عبرأ ةنس سايإ ابأ : ىنكيو  عوكألا نب ةملس

 نب لضفملا تعمس : لاق ؛ قاحسإ نب دمحم انث « ةلبج نب دماح وبأ انثدح 5.6

 . نيعبسو عبرأ ةنس عوكألا نب ةملس تام : لاق ؛ يدقاولا نع « يبالغلا ناسغ

 ينربخأ « جارسلا سابعلا وبأ انث « لضفلا نب دمحم نب دمحأ انثدح 0١

 . نيتسو عبرأ ةنس عوكألا نب ةملس تام : لاق « رذنملا نب ميهاربإ انث ءسنويوبأ

 نب متاح انث ء ةبيتق انث « قاحسإ نب دمحمانث « هللا دبع نب ميهاربإ انث "0

 جوزتو « ةذبرلا ١ ىلإ ةملس جرخ نامثع لتق امل : لاق ؛ ديبع يبأ نب ديزي نع «ليعامسإ

 )١( (57/؟) ةباصإلاو . (577/1؟)دسألا(98/15١) باعيتسالا .



 يبأ نب ديزي انث , مصاع وبأ انث ؛ يشكلا ملسم وبأ انث «٠ نسحلا نب بيبح انثدح 7

 : لاقف « تيحنت مث  ؟ ةيبيدحلا» موي هلم يبنلا تعياب : لاق ؛ عوكألا نب ةملس نع « ديبع

 : لاق . تعيابف توندف :لاق (عيابف لبقأ» : لاق . تعياب دق :تلقف « (؟ عيابتأ ةملس ايد

 . توملا ىلع : لاق ؟ ملسم ابأ اي تعياب ام ىلع : تلق

 : لاق ؛ مصاع وبأ انث ء يشكلا ملسم وبأ انث :الاق ؛ بيبحو « قوراف انثدح -.-4

 اًمالغ تعمسف ةباغلا ديرأ تجرخ : لاق ؛ عوكألا نب ةملس نع « ديبع يبأ نب ديزي انث

 : لاق . اهذخأ نم :تلق « هي هللا لوسر حاقل تذخأ : لوقي فوع نب نمحرلا دبعل

 :يف ىعسأ تقلطنا مث !هاحابص اي ! هاحابص اي : تيدانف « ةينثلا تدعصف « ةرازفو نافطغ

 اي : تلقف « هباحصأ نم سان يف هني هللا لوسر ءاجو « مهنم اهتذقنتسا ىتح مهراثآ

 ؛عوكألا نبا اي» : لاقف « مهسفنأل اوُقتسي نأ مهانلجعأ شاطع موقلا نإ ؟ هللا لوسر

 . « نورقي نافطغ يف موقلا نإ ؛ حجسأف تكلم

 . هتيحو هسأر رفصي ةملس ناكو : ديزي لاق

 بويأ انث . يلع نب مصاع انث « سابعلا ني دمحم انُث « يدنسلا نب دمحأ انثدح -0

 , ةداتق وبأ انناسرف ريخ» :لاق هِّلَ# يبنلا نع « هيبأ نع ٠ ةملس نب سايإ نع « ةبتع نبا

 .( عوكألا نب ةملس انتلاجر ريخو

 نب ىلعي نب ىيحي انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث « رفعج نب هللا دبع انثدح 77

 باحصأ نم ناكو هيبأ نع « يعازنلا عوكألا نب ةملس نب سايإ انث « يبأ انث ء ثراحلا

 لظتسن ءيف ناطيحلل سيلو فرصنن مث ةعمجلا هَ هللا لوسر عم يلصن انك : لاق ةرجشلا

 . هب

 . ثراحلا نب ىلعي نع ؛ سانلاو « ديلولا وبأو « ميعن وبأ هاور

 نب زيزعلا دبع انث « ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث : لاق ؛ دالخ نبركب وبأ انثدح 17

 حتتفي ال هللَي هللا لوسر ناك :لاق ؛ هيبأ نع « ةملس نب سايإ انث ء دشار نب رمعاانث « نابأ



 لكلا ةيامصلا قم

 . « باهولا يلعلا يبر ناحبس »باعد الإ ةالصلا

 نبا نع « قازرلا دبع نع « ميهاربإ نب قاحسإ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح

 نب رباج نع «يلع نب دمحم نب نسحلا نع « رانيد نب ورمع ينربخأ : لاق ؛ جيرج
 يف انك :الاق امهنأ هل يبنلا باحصأ نم « ملسأ نم لجر  عوكألا نب ةملسو « هللا دبع

 2 «اوعتمتسا» : لوقي ُهّْلكَع 2 هللا لوسر نإ : لاقف « هلع هللا لوسر لوسر ءاجف ةوزغ

 . (ربيخ ! موي( ١'خسني نأ لبق ناك اذهو

 يكل بح نب دمحم أذل « نايفس نب نسحلا مث « نادمح نب ورمع وبأانثدح اضكخ

 لَ يبنلا نأ ؛ هيبأ نع « ةملس نب سايإ نع« بئذ يبأ نبا نع « « ليعامسإ نب متاحانث

 نإو « اديازت- اديازتي نأ ادارأ نإف لايل ثالث امهترشعب ايضارت ةأرماو لجر اَمُيأ ؛ : لاق

 .( اكراتت_ اكراتتي نأ دارأ

 هيبأ نع « دمحم امهيبأ نع « دمحم ينبا : هللا دبعو نسحلا نع « ةعتملا ثيدح هخسن

 . «ربيخ » موي ةعتملا نع ىهن هِي يبنلا نأ ؛ يلع

 هللا دبع انث « يمدقملا انث « نايفس نب نسحلا انث ء نادمح نب ورمع وبأ انثدح

 حيبو» : لاق هلع يبنلا نأ « هيبأ نع « ةملس نب سايإ نع « ةديبع نب ىسوم نع « رفعج نبا
 .(فرتم فلختسم ةفيلخ نم دمحم لآ خارف خارفلا

 تو 0 2 0 7

 ”يمرُجلا ةملس يبأ نب ةملس ]١7١[

 نم هَ يبنلا ىلع دفو نم دحأ . عيفن نب ةملس وه : ليقو . ةملس نب ورمع وبأ

 . مرج

 نوراه نب ديزي انث , ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث « دالخ نب ركب وبأ انئدح 0١-

 نبرعسم انث :لاق دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي نع « رفعج نب هللا دبع انثدحو 2ح

 هللَع يبنلا اوَنَأ هموق نم ارفنو ةملس نأ ؛ يمرجلا ةملس نب ورمع انث « يمرجلا بيبح

 )١( فيحصت وهو «خسن» : لصألا يف .
 )١( دسألا )5/  » )5٠.(1758/5؟) ةباصإلا



 ةباحصلا ةفرعم ١6١ عه

 مكرثكأ مكب يَّلصي »: لاق ؟ انب يلصي وأ ء انل يلصي نم ؛ هيي هللا لوسر اي : اولاقف

 تنكف . تعمج وأ تذخأ امم اذخأ رثكأ ادحأ اودجي مل اومدق املف :لاق « نآرقلل اذخأ

 141مل ني ورعع نع مصاعم «بويأ هاور .دحأ هعزانيال

 دبع ىبأ نب ةيمأ نب ةملس

 رجاه ةيمأ نب ىلعي وخأ ميمت نب ةانم ديز نب كلام نب ديز نب ركب نب ثراحلا نب مامه نبا

 . نييكملا يف دعي « ىلعي هيخأ عم

 «ح نوراه نب ديزي انث « راطعلا رفعج نب سيردإ انث « دمحأ نب , ناميلس انثدح نضر

 ال

 نب ديزي انث . بيؤذ نبديعسانث « نايفس نب نسحلا انث ء« نادمح نبورمع وبأ انثدحو

 ريمع نع « هللا دبع نب ناوفص نع « حابر يبأ نب ءاطع نع . قاحسإ نب دمحم انأ « نوراه

 يبأ نب نامثع نب دمحم انث « دمحأ نب دمحم انثدحو «ح ةيمأ ينبا ةملسو « ىلعي ''”[نبا]

 ركب وبأ انثدحو «ح قاحسإ نبا نع « ناميلس نب ميحرلا دبع انث , ركب وبأ يمعانث « ةبيش

 ينثدح « ميهاربإ نب بوقعي انث « يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث « كلام نبا

 , هلي هللا لوسر عم اجرخ امهنأ هيمع نع « ناوفص نع «ءاطع نع « قاحسإ نبا نع « يبأ
 انث « يرمعلا بتاك ىيحي نب ايركز انث « نيدشر نب دمحأ انث , دمحأ نب ناميلس انثدحو

 « ينادمهلا ريثك نب دلاخ نع « قاحسإ نب دمحم نع « ديزي نب سنوي نع « نيدشر

 عماجرخ امهنأ ةيمأ نب ةملس همعو هيبأ نع , ناوفص نع « حابر يبأ نب ءاطع نع
 عزشناف « هتضعف سانلا نم لجر هلتاقف انل بحاص انعمو « كوب ةوز يف هي هللا لوسر

 لاقف . لقعلا هلأسي هن م هللا لوسر ىلإ بهذف « هتينث ضعب حرطف « هيف نم هدي انبحاص

 اهلطأف (« لقعلا يتأي مث لحفلا ضع هّضعي هيخأ ىلإ مكدحأ بهذي» : هني هللا لوسر

 )١( باعيتسالا )١1١77(, (57/؟) ةباصإلاو «(57؟4/5)دسألاو .

 )١( هيضتقي قايسلا نكل « لصألا نم طقس[ 1نيبام .



 7 شئ 00 نافيا ةباحصلا ةفرعم
 . هللَع هللا لوسر

 . قاحسإ نبا نع « سنوي ظفل *#

 . قاحسإ نبا نع « رمحألا دلاخ وبأ هاور *

 « هيبأ نع « ناوفص نع « ءاطع نع « جيرج نباو « مامهو « رانيد نب ورمع هاورو 2

 . ىلعي نع ءاطع نع ةأطرأ نب جاجحلاو كلملا دبع : لاقو

 . ناوفص نع ليدب نع ةداتق نع ماشه : لاقو

 يبأ نب نامثع انث « نادمح نب دمحأ انث ء. يرصقلا سنأ نب ب نسحملا هانثدح نفر

 . هب قاحسإ نب دمحم نع « رمحألا دلاخ وبأ انث « ةبيش

 ني عي دب

 «0ناوكذ نب ةملس ]١777[

 عم انأ» : ( هَ يبنلا "”هل لاق يذلا وهو دنع يبنلا سرح نم ناك « عردألا نبا هل لاقي 0

 . « عردألا نبا

 « حلاص نب دمحأ انث , دمحأ انث , دواد يبأ نب هللا دبع انث ء 7[. . . ] انثدح -4
 : لاق « ناوكذ نب ةملس نع «ملسأ نب ديز نع « ديعس نب ماشه نع « عفان نب هللا ديبع انث
 لاقف « هتوص اًعفار يلصي لجرب رمف « هتجاحل جرخف ةليل تاذ ُهّلَع يبنلا سرحأ تنك

 يف يلصي لجر !هللا لو سراي :تلق « ( ايئارم نوكي نأ ىسع » : هيَ هللا لوسر

 يندجوف ىرخأ ةليل جرخ مث « ةبلاغملاب رمألا اذه اوكردت نل مكنإ » : لاقف .دجسمملا

 ؛ هللا لوسر اي :تلقف « هتوص اًعفار دجسملا ىف ىلصي لجرب رمف يديب ذخأف « هسرحأ

 . نيتداجبلا وذ هللا دبع وه اذإف « هآَوأ هنكلو ال :٠ لاق « ؟ اًيئارم اذه نوكي نأ ىسع
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 نت عي دن

 )١( ةباصإلا «(171 /5) ةباغلا دسأ )54/5( .

 تبثأام باوصلاو « «هلاق» : لصألا يف (؟) .

 ) )9لصألا يف ضايب [. . . ]1 نيبام .



 (©0قبحملا نب ةملس ]١77[

 لئاو نب ىزعلا دبع نب ثراحلا نب نصح نب ثراحلا نب ةبقع نب رخص : قبحملا مساو ت

 حور نع « يراخبلا هبسنو « ةرصبلا نكس « رازن نب رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ليذه نبا

 . ةبحص امهل ٠ هيي يبنلا نع نانس هنباو وه ىورو « نمؤملا دبع نبا

 . ناس هنباو « ثّيرح نب ةصيبقو « نسحلاو « ةداتق نب نوج : هنع ثدح

 نب دمحم انثدحو « حدللا دبع نب ليعامسإ انث ء رفعج نبهللا دبع انثدح 06

 « ةداتق نع « ةبعش انث « راكب نب ركب انث :الاق « نادْعَس نب ميهاربإ انث « بويأ نبا قاحسإ

 اذإ) : لاق هني هللا لوسر نأ قبحم نب ةملس نع « ةداتق نب نوج نع ؛ نسحملا انث : لاق

 هتعواط نإو , اهلثم اهيلع هلو , ةرح يهف اههركتسا نإف , هتأرما ةيراج لجرلا يشغ

 . (« اهلثم هيلع اهلو ةمأ يهف

 . ةملس نع « ةصيبق نب ثيرح نع « نسحلا نع « ةداتق نع « رمعم هاور #

 . قبحملا نب ةملس نع « نسحلا نع « رانيد ني ورمع هاورو *

 « سنوي نب دمحم انث « [أ /191 ١/ ] دلخم نب يلع نب دمحأ نب دمحم انثدح 5

 هللا ديبع نب دمحم يّدج انث « متاح نب دمحم نب رمع انثدحو « ح ةبعش انث « راكب نب ركب انث

 ةملس نع ؛ ةدأتق نب نوج نع « نسحلا نع « ةداتق انث « مامه انث « نافع انث ٠ قوزرم نبا

 ؛ةتيم اهنإ :اولاقف « بارشلا ُهّتِلَع يبنلا لأسف « ةقلعم ةبرق ىلع ىتأ هلي لي يبن بأ قحلا نب

 ش . «اهغابد اهتاكذ » : ل

 . مامه ظفل *

 نع « ةبورع يبأ نب ديعس : لاقو « هلثم ةدانق نع « ناطقلا نارمعو « ماشه هاورو *

 . ةداتق نب نوج ركذي ملو « ةملس نع « نسحلا نع « ةداتق
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 )١( /؟) باعيتسالا 7  2 )7١(7//51؟) ةباصإلا « (571 /؟) ةباغلا دسأ .



 3 1, ةباحصلا ةفرعم

 (”يفعجلا ديزي نب ةملس[551]

 رفعج نب كلام تنب ةكّيَلم همأو « ثراحلا نب بعك نب عمجم نب ةعجشم نبا هنإ : ليقو

 . سيق نب ةمقلع هنع ىور #

 رمتعم انث , لاهنم نب جاجح انث « يشكلا ملسم وبأ انث « يباطخلا قوراف انثدح 117
 يبأ نبا انث « لبنح نب دمحأ انث , نوراه نب ىسوم انث « بيبح انثدحو « حناميلس نبا

 ديزي نب ناميلس نع ؛ ةمقلع نع « يبعشلا نع . دنه يبأ نب دواد انث :الاق .يدع

 لصت تناك ةكيلم انمأ نإ ! هللا يبن اي : انلقف هَ يبنلا ىلإ يخأو انأ تقلطنا : لاق « يعجل
 « اًئيش اهعفان كلذ لهف « ةيلهاجلا يف تكله لعفتو لعفتو . فيضلا يرقتو « محرلا

 ةدوءوملاوةدئاولا» : لاقف « ةيلهاجلا ىف انل اًثخأ تدأو تناك اهنإف : انلق :لاق . ؛ال» :لاق
 . « اهنع هللا وفعَيو مالسإلا ةدئاولا كردي نأ الإ ,رانلا يف

 « رهسم نبا انث « باجنم انث « تاتقلا رفعج نب نسحلا انث 2 يحلطلا انثدح .

 . هلثم ديزي نب ةملس نع « ةمقلع نع « يبعشلا نع « دواد نع

 . هوحن دواد نع « دشار نب ىيحيو « ديمح نب ةديبعو « هللا دبع نب دلاخ هاورو *

 . ىبعشلا نع « امهريغو « دلاجمو « يفعجلا رباج هاورو *

 . ةكيلم ىبأ نبا نع « ىبعشلا نع « دلاخ يبأ نب ليعامسإ هاورو *

 .هللا دبع نع ةمقلع نع «ىبعشلا نع « قاحسإ يبأ نع « ةدئاز يبأ نب ايركز هاورو *#

 نع ريمع نب نامثع نع « مكحلا نب يلع نع « ديز نب ديعس نع « مراع هاورو #

 . هللا دبع نع « دوسألاو « ةمقلع نع ميهاربإ

 هللا دبع نع «ريمع نب كلملا دبع نع « مكحلا نب يلع نع « نزح نب قعصلا هاورو #
 . دوعسم نبأ

 . هللا دبع نع « ةمقلع نع « ميهاربإ نع « روصنم نع « نايفس نع « ةصيبق هاورو #

 )١( باعيتسالا )5 /5  » )3١(59/؟) ةباصإلا , (55/51) ةباغلا دسأ .



 ةباحصلا ةفرعم

 . "”ةالسرم ةمقلع نع « ميهاربإ نع . روصنم نع « نايفس نع « سانلا هاورو *

 نب ةملس نع « ةرم نب ديزي نع « ملسم نب نارمع نع « ذاعم نب ناميلس هاورو #

 . ديزي

 . ةرم نب ديزي نع « رباج نع « نابيش هاور كلذكو #

 ديزي نب ةملس نأ هيبأ نع « لئاو نب ةمقلع نع « برح نب كامس نع ةبعش هاورو *

 . هلع يبنلا لأس

 نع « رباج نع نابيش انث « دواد وبأ انث « سنوي انث « رفعج نبدهللا دبع انثدح_ "44

 : هللا لوق يف لوقت ل هللا لوسر تعمس : لاق « يفعجلا ديزي نب ةملس نع ةرم نب ديزي
 ريغو بيثلا نم » : لاق « :4 نار انرع © اراك رهاََعَجَف حد ءاشنإ نهانا نإ

 .( بيثلا

 قفز 5
 يلع نب ورمع هاور 25

 "”يضايبلا رخص نب ةملس [ ١1 ؟6١]

 نب ةثراح نب ةمصلا نب ناملس نب رخص نب ةملس وهو « يراصنألا ناميلس : ليقو ت

 نب ناميلسو ةملس يبأو بيسملا نبا ] : دنع هثيدح ةثراح نب بيب نب ةانم ديز نب ثراحلا

 (40[ اس
 . راسي

 ١ ميهاربإ نب قاحسإ انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمع وبأ انثدح "5

 لبنح نب دمحأ نب هللا دبعانث « كلام نب ركب وبأ انثدحو «حريف نبوللا دبع نب دمحمو
 . ح ءالمإ انيلع هالمأ « قاحسإ نب دمحم انث « سيردإ نبا انث : اولاق . يبأ ينثدح

 « ريمث نب هللا دبع انث « ةبيش يبأ نبا انث « نايفس نب نسحلا انث « دمحأ نب دمحم انثدحو

 ' راسي نب ناميلس نع « ءاطع نب ورمع نب دمحم نع : اولاق مهلك « قاحسإ نب دمحم انث
 لخد املف «يريغ بيصي ال ام ءاسنلا نم بيصأ تنك» : لاق . يضايبلا رخص نب ةملس نع

 . ةرابع براقي امب لصألا نم كلذ دعب ام طشك مث (؟) .«لسرمل : لصألا يف )١(

 .(53/1) ةباصإلا ء(470 /5)دسألا « )7١1١/9( باعيتسالا ()

 . 2537٠ /؟) ةباغلا دسأ نم تبثأ امو « لصألا نم طشك [ 1نيبام (4)



 0 1 ةباحصلا ةفرعم

 ترهاظتف « حبصأ نيح ىلإ كلذ يلع عباتتيف « اًئيش يلهأ نم بيصأ نأ تفخ ناضمر رهش
 « ءيش اهنم فشكت ذإ «ةليل تاذ ينثدحت يه امنيبف ٠ ناضمر رهش خلسني ىتح يتأرما نم
 نأ نمأن ال :اولاقف « مهتربخأف يموق تيتأ ؛ تحبصأ املف ءاهيلع توزن نأ ثبلأ ملف

 تينأف ءاهراع انمزلي كل ةلاقم هلع يبنلا نم نوكي وأ [ب /141 /1] نآرق كيسف لزني

 لاقو «يتبقر ةحفص تبرضف : لاق « «ةبقرررح» : لاقف ء هل كلذ تركذف هلك هنلَع هللا لوسر

 نيرهشومصف» : لاق ء اهريغ ةبقر كلمأ ال هللاو : تلقف . يريعب ةحفص : قاحسإ

 ) رمت نم اقسَو معطأف » : لاق ؟ مايصلا يف الإ ينباصأ ام ينباصأ لهو : تلق « «نيعباتتم

 ىلإ ب هذاف »: لاق «ءيش اندنع ام هذه انتليل انتب دقل قحلاب كثعب يذلاو :تلق : لاق

 هتّيقب لكو . اًنيكسم نيتس معطأف . رمت نم اقسو كيلإ عفديلف قيرز ينب ةقدص بحاص
 . « كلايعو تنأ

 . «قتعأف» : لاق « ىلع هللا مكحل رباص هللا لوسر ايانأ : اذه هثيدح يف رين نبا لاقو

 . « نيعباتتم نيرهش مصف :٠ لاق ؛ هذه يتبقر الإ كلمأ ام قحلاب كثعب يذلاو : لاق

 : تلقف يموق ىلإ تعجرف : لاق « قاحسإ نب دمحم نع « نوراه نب ديزي لاقو

 ينرمأ دق « ةكربلاو ةعسلا هني هللَع يبنلا دنع تدجوو « يأرلا ءوسو قيضلا مكدنع تدجو

 .يلإ اهوعفدف « ىلإ اهوعفداف مكتقدصب

 . قاحسإ نبا نع « هلثم ناميلس نب ميحرلا دبعو « ينارحلا ةملس نب دمحم هاور

 نباو « ركب وبأ انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « دمحم نب دمحم انثدح 0١

 مالسلا دبع انث : اولاق « ينامحلا ىبحي انث « نيصح وبأ انث ء دمحم نب رفعج انثدحو «ح ريمث

 نب ناميلس نع ؛ هللا دبع نب ريكب نع « ةورف يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع « برح نبا
 هِلَي هللا لوسر دهع ىلع يتأرما نم ترهاظ : لاق « يقرزلا رخص نب ةملس نع ء راسي

 . ةرافكب يل رمأف هع يبنلا تلأسف « رْمَكأ نأ لبق اهيلع تعقوف 0000

 قاحسإ نع . ديز نيدامحو . زيزعلا دبع نب ديوسو «ةزمح نب ىيحي هأورو *

 نع « ريثك يبأ نب ىيحي نع « كرابملا نب يلعو « نابيش نع نابأو . رمعم هأورو .هوحنب



 . ةملس نع « راسي نب ناميلس نع « ثراحلا نب ورمع نع « بهو نبا هاورو #

 نب ريكب نع « نالجع نب دمحمو « بويأ نب ىبحي نع « ميرم يبأ نب ديعس هاورو #

 تق حي و جام عل 0-0

 '"”يعجشألا سيق نب ةملس ]١771[

 . فاسي نب لاله دنع هثيدح « ةفوكلا نكس ن

 « ميعنوبأ انث «٠ ىسوم نب رشب انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح -

 «ح ةبعش انث « دواد وبأ انث ء بيبح نب سنوي انث « رفعج نب هللا دبع انثدحو «ح نايفس انث

 « ح ةدئاز انث « ريكب يبأ نب ىيحي انث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث « دالخ نب ركب وبأ انثدحو

 عيبرلا نب سيق انث « يرعشألا لالب وبأ انث «٠ صفح نب رمع انث « نسحلا نب بيبح انثدحو

 «ح يروثلاو « رمعمانث « قازرلا دبع أبنأ « قاحسإ انث ء دمحأ نب ناميلس انثدحو «ح

 انثدحو «.ح صوحألا وبأ انث « ينامهلا ىيحي انث « نيصح وبأ انث ء دمحم نب رفعج انثدحو

 نب دمحم انثدحو «ح ديز نب دامح انث « ددسم انث « يضاقلا فسوي انث « نسحلا نب بيبح

 . انثدحو« حريرج انث « يبأ انث « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ

 وبأ انث « قوراف انثدحو« ح ةنييع نب نايفس انث « ريم نبا انث ء« يمرضحل | انث ءيحلطلا

 نع . فاسي نب لاله نع ء روصنم نع مهلك : اولاق ةناوعوبأ انث ءرمعوبأ انث ءملسم

 ترمجتسا اذإو , رغتناف "” تأضوت اذإ] :٠ ُهْتلَي هللا لوسر لاق :لاق « سيق نب ةملس

 .( رتوأف

 انث « يناهبصألا نباانث « زيزعلا دبع نب يلع انث ء دمحأ نب ناميلس انثدح "0

 وهو ىسوم يبأ ىلع رم هِي يبنلا نأ سيق نب ةملس ىلإ هعفر قاحسإ يبأ نع « كيرش

 )١( باعيتسالا )7/ »)5١١(5377/5؟) ةباصإلا « (4 7” /؟)دسألا .

 ) )0لصألاب ترركت .



 مك خخ يجٍيبِ حج (++++ سس 25 <55 ةباحصلا ةفرعم

 .(ةواد لآ ريمازم نم اذه ىتوأ دقل» : لاقف أرقي

 دع دع

 "”وييعن نب ةملس [7]

 يعجشألا دوعسم نبا

 . دعجلا يبأ نب ملاس دنع هثيدح . نييفوكلا يف دعي

 وبأ انث « ثراحلا نب ناميلس نب دمحم انث « نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح -84

 . دعجلا يبأ نب ملاس نع روصنم نع « نامهط نب ميهاربإ انث ء دوعسم نب ىسوم ةفيذح
 اًميش هللاب كرشي ال تام نم » : هلع هللا لوسر لاق : لاق . يعجشألا ميعن نب ةملس نع
 . « قرس نإو ءانز نإو . ةنجلا لخد

 . [أ/797 ١11/ « هلثم ميهاربإ نع « قباس نب دمحمو « ةلبج نب ةنانك هأور *#

 انث , يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نبهللا دبع انث . كلام نب ركبوبأ انثدح -0

 نم ناكو « ميعن نب ةملس نع « دعجلا يبأ نب ملاس نع « روصنم انث , نابيش انث « جاجح

 لخد هللا الإ هلإ ال نأ دهشي وهو تام نم» : هّلكَي هللا لوسر لاق :لاق « ُهِّيَي يبنلا باحصأ
 . ( قرس نإو « انز نإو . ةنجلا

 نب ةملس نع « ملاس نع « روصنم نع « ءاقرو نع « ريصن نب جاجح هاورو *
 . ميعن نب ةملس : هباوصو ؟ مهو وهو . هلثم هع يبنلا نع «ميعن» : لدب «2«سيق"

 ”يلّهشألا ملسأ نب ةملس ]١774[
 . ةياور هل فرعي ال ء ردب دهش ه

 نب دمحم نب دمحأ انث 2« ىيحي نب دمحم انت )2 نسحلا نب بيبح انثدح _ب 6

 )١( ةباصإلا ء(4" 5 /؟5) دسألا ,(7/5١5؟) باعيتسالا )38/5( .

 باعيتسالا (؟) )١198/7(., (57/؟) ةباصإلا ,ء(1؟7؟ /؟)دسألا .



 سوألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ انث «بويأ

 .هل بقع ال ١ ثراحلا نب ةثراح ينب نم مهل فيلح «ثراحلا

 "ديزي نب ةملس ]١74[

 . نييرصبلا ىف هدادع « ديزي وبأ ح

 ىيحي انث « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 5

 « ةملس نب ديمحلا دبع نع « يتبلا نامثع نع « ميشهو « عيرز نب ديزي انث « ديمحلا دبع نبا

 هجوتف . ملسم رخآلاو رفاك امهدحأ هلي يبنلا ىلإ هيف امصتخا هيوبأ نأ هدج نع « هيبأ نع

 . هب هل ىضقف ملسملا ىلإ هجوتف (هدها مهللا» : لاقف ءرفاكلا ىلإ

 . هلثم يتبلا نامثع نع ةّيلع نبا هاور *

 نع يتبلا نامثع نع نيرخآ يف مصاع نب يلعو « ةملس نب دامح هاور كلذكو *

 ميت نع « هيبأ نع « رفعج نب ديمحلا دبع نع « ىفنحلا ديمحلا دبع نب ريمع هاورو *

 نع « ثراولا دبع انث ءذاعم نب دواد انث « ىبايرفلا انث « رفعج نب دلخم انثدح "7

 ةرقن نع هلع هللا لوسر ىهن : لاق « هيبأ نع « ةملس نب ديمحلا دبع نع « ىتبلا نامثع

 . عبسلا "”ةشرقو بارغلا

|01 2 001 2 3 

 )١( باعيتسالا )5 /5 5١(  2ةباصإلا «(8ا/ /؟5) دسألا )59/5( .
 ) )0ةالضلا باتك « دواد يبأ دنع ثيدحلاو « تبثأ ام باوصلاو « نيسلاب «ةسرف ولا : لصألا يف «

 مقرب .دوجسلاو عوكرلا يف هبلص ميقي ال نم ةالص باب )4855( 2 1



 د4 ١ ةباحصلا ةفرعم

 ©” يمّلَسلا كلام نب ةملس ©
 . ادهع هب هل بتكو « هضرأ ُهْنِلَي ىبنلا هعطقأ ص

 انث « ةبش نب رمع انث « يورهلا رذنملا نب دمحم انث « يرسلا نب لهس نع انثدح -4

 «هيبأ نع « رساي نب رامع نب دمحم نب ةديبع يبأ نب هللا دبع انث « ضيفلا نب دمحم نب رمع

 هللا وسب» :بتكو « يملسلا كلام نب ةملس عطقأ هَ يبنلا نأ رامسع نع « هدج نع

 نيب ام هعطقأ . كلام نب ةملس هلي هللا لوسر دمحم عطقأ ام اذه :ميحرلا نمحرلا

 . « قح هقحو لطبم وهف هّقاح نمف , دواسألا تاذ ىلإ يطابحلا

 . دانسإلا اذهب هجولا اذه نم الإ فرعي ال بيرغ
00 7 00 
 تن انت 3

 "”ينادمهلا ةملس يبأ نب ةملس ]3

 ال . ةباحصلا يف دعي . يدنكلا : ليقو

 نمحرلا دبع انث ءدهف نب ميهاربإ انث « سنوي نب دمحم نب دمحم نع هانثدح 49

 « هيبأ نع « يبأ انث ٠ ينادمهلا ةملس نب ورمع نب ىيحي نب ورمع نب ىبحي انث « حلاص نبا

 . ( دعب امأ , كلام نب سيق ىلإ » : بتك هْيَي هللا لوسر نأ هدج نع

 دلع دع د

 ©ةملس نب نائس وبأ ةملس ]١79[

 انث « ميهاربإ نب ملسم انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث « رفعج نب هللا دبع انثدح

 : هني هللا لوسر لاق : لاق « هيبأ نع « ةملس نب نانس نع هيبأ نع « بيبح نب دمصلا دبع

 .« هكردأ ثيح ناضمر رهش مصيلف , عبش ىلإ يوأي ةلومح هل تناك نم »

 )١( ةباصإلا , (77* /؟) ةباغلا دسأ )5//51( .
 /5)دسألا (؟) ٠ "5(. ةباصإلا )55/5( .

 )"( /؟5)دسألا ٠"59(« ةباصإلا )7//537( .



 نع « هيبأ نع « بيبح نب دمصلا دبع انث « نيعأ نب ميهاربإ انث « رامع نب ماشه هاور *

 . هلثم هَلْلَع ىبنلا نع « قبحملا نب ةملس

 . [ب /747 /1] . هب ماشهانث : لاق مصاع يبأ نع انلح 0١

 "”يمغارتلا ليفن نب "”ةملس ]**١[

 . صمح لهأ نم «ينوُكسلا : ليقو

 . رباج نب ىيحيو « ريفن نب ريبجو « بيبح نب ةرمض : دنع هثيدح « ةبحص هل [

 انث « عفان نب مكحلا ناميلا وبأ انث ءيطوحلا ديز وبأ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح "7

 دنع نحن امنيب : لاق « ليفت نب ةملس نع « بيبح نب ةرمض نع  رذنملا نب ةاطرأ
 . «ةنخسمب تيتأ معن» :لاق «؟ءامسلا نم ماعطب تيتأ له لئاس هلأس اذإ هلع هللا لوسر

 عفر» : لاق ؟ هب لعف امف : لاق .«معن» : لاق ؟ كنع لضف نم اهيف ناك ام « هللا يبن اي :لاقف

 الإ يدعب نيثبال متسل مث ًاليلق الإ مكيف ثبال ريغ ينأ ّيلإ يحوي وهو ؛ ءامسلا ىلإ

 ءديدش ناتوم ةعاسلا يدي نيب "”[و] ادانفأ ينوتأت مث ؟ ىتم ؟ ؟ ىتنم :نولوقت . ًاليلق

 . ( لزالزلا تاونس هدعبو

 « ةريغملا وبأو « ليعامسإ نب رشبمو « ةيقبو « عيطم وبأ ىيحي نب ةيواعم هاور *

 ش . ةاطرأ نع « ريكب نب نيكسمو

 نبدمحمو « سطفألا ناميلس نب ميهاربإو « ةلبع يبأ نب ميهاربإ هاورو 1"

 ظافلأب دايز نب ةملس نع « ريفن نب ريبج نع « يشرجلا نمحرلا دبع نب ديلولا نع «رجاهم
 . ( قحلا ىلع '؛”نيرهاظ ةفئاط لازي الو , دوقعم ليخلا » : هلوق هيف

 نب ديزي ةورف وبأ انث « يقرلا دعس نب هللا دبع انث « دمحأ نب ناميلس انثدح -4

 )١( ةمدقتملا هتمجرت رداصم رظنا . تبثأ ام حيحصلاو « أطخ وهو «ةلمس» : لصألا يف .

 . (58/؟) ةباصإلا « (57ه /؟)دسألا ء(؟7١/؟) باعيتسالا (؟)
 6١(. /7) يناربطلا مجعم نم ةدايز (9)

 . ٠١( 5 /5) دمحأ مامإلا دنسم : رظنا .ملعأ هللاو « تبثأ ام باوصلاو «رهاظ» : لصألا يف (:)



 نب ىيحي نع .يصمحلا ةملس يبأ نع « تايزلا نيساي انث « يبأ ينثدح « نانس نب دمحم

 ىلعأب لاقف « هلي هللا لوسر يدي نيب ماقف باش ءاج :لاق . ليفن نب ةملس نع « رباج

 فرشأ الو « اهبكر الإ ةئيطخ الو « اهلمع الإ ةئيس عدي مل نم تيأرأ : هللا لوسر اي : هتوص
 لاقف ؟ مهّمعل ةنيدملا لهأ ىلع هاياطخ مسق ول نمو « هنيميب هعطتقا الإ هقوف امف مهس هل

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأف انأ امأ : لاق .(؟ ملسم تنأ وأ ,تملسأأ » : هَ يبنلا

 ! هللا لوسر اي : لاق ء ؛ تانسح كتائيس هللا لدب دقف بهذا » : لاق . هللا لوسر دمحم

 : لوقي وهو « باشلا ىلوف . ًاثالث «كتارجفو كتاردغو » :لاق « ؟ يتارجفو يتاردغو

 . ينع يفخ وأ « ينع ىراوت ىتح ربكي هعمسأ لزأ ملف « ربكأ هللا «ربكأ هللا

 (”هاشه نب ةملس ]١74[

 | يموزخا ةريغملا نبا

 يف ةاجنلاب لَ هللا لوسر هل اعد «رمع ةفالخ يف نيدانجأب لتقو « رفعج عم ةتؤم دهش 0
 . هتونق

 انث ء. يديمحلا انث ء ىسوم نب رشب انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 6

 : لاق « ةريره يبأ نع « بيسملا نب ديعس ينربخأ : لاق « هنم هتظفحو يرهزلا انث « نايفس

 نب ديلولا غأ مهللا ٠ : لاق « حبصلا ةالص نم ةريخألا ةعكرلا نم هَ هللا لوسر عفر مل

 . ( ةكمب نيفعضتسملاو  ةعيبر نب شايعو ,ماشه نب ةملسو « ديلولا
 « جيرج نبا نع «قازرلا دبع نع « قاحسإ انث ء دمحأ نب ناميلس انثدح 5

 ديلولاو « ماشه نب ةملسو « ةعيبر يبأ نب شايعّرف : لاق « ركب يبأ نب كلملا دبع ينربخأ

 ىلع نافدترم نالفكتم ةملسو شايعو هلع يبنلا ىلإ نيكرشملا نم ةريشملا نب ديلولا نبا
 :لاقف « ديلولا عبصأ تملكف ٠ مهب قوسي ديلولاو «ريعب

 تيقلاموهللا ليبس يفو تيمد عسبصأ الإ تنأ له

 )١( (58/؟) ةباصإلا « ( 5" /١)دسألا «(؟77/5١؟) باعيتسالا .



 لوأ عكرف « حبصلا ىلصف «سانلا ملعي نأ لبق ينأشو هيلإ مهجرخم هلي يتلا ملعف

 يبأ نب شايع نأ مهللا » : لاق ء دجسي نأ لبق مهل اعد هسأر عفر املف ءامهنم ةعكر

 نم نيفعضتسملا غأ مهللا , ديلولا نب ديلولا غأ مهللا « ماشه نب ةملس حغأ مهللا ,ةعيبر

 0 فسوي ينسك نينس مهيلع اهلعجاو ءرَضُم ىلع كتأطو ددشا مهللا « نيئمؤملا

11 ]. 

 « بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح "7

 نب رماع نع ءركب يبأ نب هللا دبع ينثدح « قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ انث

 تلاق اهنأ ةملس مأ نع « هلاوخأ مهو « ماشه نب ثراحلا لآ ضعب نع « ريبزلا نب هللا دبع

 عمو هني هللا لوسر عم ةالصلا رضْخَي ةملس ىرأ ال يلام : ةريغملا نب ماشه نب ةملس ةأرمال

 يف متررفأ « رارف اي : سانلا هب حاص جرخ املك ؛جرخي نأ عيطتسي ام هللاو : تلاق ؟ نيملسملا

 . ةتؤم ةوزغ نم هفرصنم يف كلذو « 27[ جرخي امف] هتيب يف دعق ىتح هللا ليبس
5 8 07 
 تى ني 23

 "”يموزخما دسألا دبع نب هللا دبع نب ةملس [١؟8]

 ةملس مأو «ةملس وبأ هاوبأ رجاه « هلم هللا لوسر ةملس مأ هّمأ جوز « هَ يبنلا بيبر ه

 . ريغص وهو ةنيدملا ىلإ

 رمع نب دمحم انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح

 نع « هيبأ نع « ةملس نب هللا دبع نب ةملس نع يموزخملا نامثع نب دمحم انث «يدقاولا

 اهجوريو» :لاق وأ, كجوزي نأ كتبا يِرُم 0: لاق « ةملس مأ بطخ ال هِي يبنلا نأ هدج

 . غلبي مل ريغص ذئموي وهو « «اهنبا

 نع « قاحسإ نب دمحم نع ميهاربإ انث « دمحأ انث « دمحم انث « بيبح انثدح "689

 ةملس وبأ عمجأ امل :تلاق ةملس مأ هتدج نع « ةملس يبأ نب رمع نب هللا دبع نب ةملس

 )١( لصألاب ةرركم .
 ةباصإلا « (579/7)دسألا 2 (9/١١5؟) باعيتسالا (؟) )535/5( .



 3 ١ “وم ةباحصلا ةفرعم

 يف ةملس يبأ نب ةملس ينبا يعم لمحو « هيلع ينلمح مث « هريعب لحر « ةنيدملا ىلإ ةرجهلا

00 3 .- 18 4 

 . هريعب ذوفي يب جرح مد 2« يرجح

 205 دام د د

 «”ريهز نب ةملس[١"5]

 ريهز نب ريمس وخأ
 . هلوسرو هللا ىلإ رجاه نيح رافغ ينب ةاعر هلتق ح

 فسوي نب دمحأ انث «يروباسينلا دمحم نب سابع انث ء دمحم هانثدح ١-

 نب ركب يبأ نع « يبطاحلا ميهاربإ نب هللا دبع انث « يرهّزلا دمحم نب بوقعي انث «يملسلا

 :لاق « يرسجلا دعس نب ذئاع نع « 2"”ةيدبعلا ليحارش تنب نينبلا مأ نع « هيبأ نع « رضنلا

 جرخ ريهز نب ةملس يخأ نإ هللا لوسراي : ريهز نب ريمس لاقف « هلع يننلا ىلع اندفو

 . لبإلا نم نيسمخب هَ يبنلا هلقعف « مارح ا رهشلا يف هولتقف هلوسرو هللا ىلإ رجاهم

 ©يزنعلا ميرص نب دعس نب ةملس ]١71[

 . هلل هللا لوسر ىلع دفاولا

 ديعس نب دمحم نب نسحلا انث « ةفيلخ وبأ انث ء دمحأ نب ناميلس انثدح 0١"

 صفح نب ةملس نب صفح انث «ينيدملا نب يلع سلاجي ناكو « ةبعشب فورعملا يسيياركلا

 ىلإ دفو هنأ دعس نب ةملس نع « ةملس نب سيق نع « سيق نب نابيش نب بيسملا نبا
 نم » : لاقف ءاولخدف « هيلع اونذأتساف « هدلوو هتيب لهأ نم ةعامجو وه فَي هللا لوسر

 مهيلع يغبي . ةزنع يَخلا معن « خب خب خب خب » : لاق « ةزنعدفو اذه : هل ليق « ؟ ءالؤه

 : لاق . « كتجاح نع ةملس اي لس , ىسوم ناتخأو . بيعش وقب ابحرم. نوروصم

 )١( ةباصإلا « (5؟1//؟) ةباغلا دسأ )515/5( .

 مقر دانسإلا اذه وحن يتأيسو ةباغلا دسأ نم تبثأ امو «ليبحارش تنب» لصألا يف (؟) )0011(.

 )"( /؟) ةباصإلا . (5؟58/7؟) دسألا ء(؟١5 5 /7؟) باعيتسالا 56(.



 مث « اًبيرق هدنع سلج مث «ربخأف ؟ زنعلاو منغلاو لبإلا يف يلع تضرتفا ام كلأسأ تئج

 مهللا» : لاقف « فرصنيل ماق نأ ادع امف « فرصنا » : هل لاقف « فارصنالا يف هنذأتسا

 .( فارسإ الو توُق ال افافك ةَزَنع قزرا

 5 1 ' 23 5 .٠ .٠
 ةملس نب صفح نع « يراخبلا ةجنخ نب ورمع نع « ةورف نب ديمح نب دمحم هاور #

 . [ب /797/1] . هلوطب
 57 . ا

 «”هالس نب ةملس ]١78[

 مالس نب هللا دبع يخأ نبا

 رمع وبأ انث . جرفلا نب دمحأ انث « ئرقملا ميهاربإ نب دمحأ نب ميهاربإ انثدح 1"

 « سابع نبا نع حلاص يبأ نع « يبلكلا ناورم نب دمحم انث « رمع نب صفح : ريرضلا

 مالسو سيق نب ةبلعثو « بعك ينبا ديسأو دّسأو مالس نب هللا دبع يف ةيآلا هذه تلزن :لاق

 لهأ ونمؤم ءالؤهو « نيماي نب نيمايو « هيخأ نبا ةملسو  مالس نب هللا دبع تخأ نبا

 . 4 هلوُسَرَو هللاب اونمآ اونمآ نيا اهْيأ ايإ» باتكلا

 «”ةيراج نب ةملس [١؟4]

 . يعازخلا ةملسو « يدسألا عيفن : ليقو ٠ ميحس نب ةملسو « لهس : ليقو 0

  7١7درص نب رارض انث « نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح «

 ةيراج نب ةملس نع « ةرجع نب بعك نب قاحسإ نب دعس نع « دمحم نب زيزعلا دبع انث «
 اوئفف ددع ووذ نحنو رادلا هذه انكس : اولاقو « هّلَع يبنلا ىلإ اوكشف موق ءاج : لاق «

 .(ةميمذ يهو اهومتكرت الفأ» :لاقف

 )١( (458/؟)دسألا « (56 /؟) ةباصإلا .

 .(576/؟)دسألا (؟)
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 قاحسإ نب دمحم انث « رمع نب نيسحلا انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح "4

 "نإ :لاقف لجر هاتأف « هلع هللا لوسر دنع تنك : لاق « ميحس نب ةملس نع« هيبأ نع «هيبأ

 مكَرَرَغ»: هيي هللا لوسر لاقف « تامف , طقسف« ةأربمب تسيل ةقان بكرانل اًبحاص
 . هلي هللا لوسر هيلع لصي ملو « هيلع اولص ,.هسفنب مكبحاص

3 

 ©"”رصيق نب ةمالس[ ] ١740

 ةملس :ليقو
 . سدقملا تيب يلو . نييرصملا يف هدادع

 ةعيبر نب ورمع : ءاثعشلا وبأو « ينزيلا هللا دبع نب دئرم : ريخلا وبأ : هنع ثدح *
 . يمرضحلا

 ح ةبيتق انث ٠ نسحلا انث ء ورمعوبأ انثدح "606
 نبدمحمانت :الاق « هللا دبع نب ميهاربإو «ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ انثدحو

 2 7و و

 ح ةبيتق انث «قاحسإ

 : اولاق « هللا دبع نب دمحمو « ئرقملا دمحم نب دمحمو « نيصح يبأ نب ميهاربإ انثو

 ح ةحلط نب لماك انث « يمرضحا هللا دبع نب دمحم انث

 نب نابز انث « ةعيهل نبا انث :اولاق ءدسأ انث « مادقملا انث ء دمحأ نب ناميلس انثدحو

 ءرصيق نب ةمالس تعمس : لاق «يمرضحلا ةعيبر نب ورمع نع « ةبقع نب ةعيهل نع « دلاخ
 نيبو هنيب هللا دعاب , هللا هجو ءاغتبا اموي ماص نم »:لوقي هِي هللا لوسر تعمس : لوقي
 .( اًمره تام ىتح اًخرف راط بارغ دعبك منهج

 . دلاخ نب نابز : دسأو لماك لاقو « دئاف نب نابز : ةبيتق لاقو #

 . ةعيهل نبا نع « ىسيع نب قاحسإو « يكمو « بهو نباو « ئرقملا هاور *

 . (30/؟9) ةباصإلا « ( 58١ /5) ديناسملا عماج 5١5(« /؟) دسألا )00(



0 

 ©"”ريمع نب ةمالس[| ]

 . يملسألا دردح وبأ . ملسأ نب نزاوه نب ىسيع نب ثراحلا نب دعس نب ةمالس يبأ نبا م

 . دبع : دردح يبأ مسا : هيبأ نع « دمحأ نبا

 نع « ةملس نب دامح انث « جاجح انث « ملسم وبأ انث « يباطخلا قوراف انثدح "517

 هيبأ نع ء يملسألا دردح يبأ نبا نع « طيسق نب هللا دبع نب ديزي نع « قاحسإ نب دمحم

 نب رماع اوقلف « مضأ ىلإ ةيرس يف ةماثج نب ملحمو ةداتق ابأو هثعب هِّيَع هللا لوسر نأ

 نم اًبطوو هفيسو هريعب هبلسو هلتقف ملحم هيلع لمحف « مالسإلا ةيحتب مهايحف « طبضألا

 اي ةيآلا هذه التو هللاب تنمآ : لاق امدْعَب هتلتقأ » : لاق هِي هللا لوسر ربخأ املف « نبل

 . ةيآلا ٠ اونيبتف هللا ليبس يف متبرض اذإ اونمآ نيِذّلا اهيأ

 . هلثم ةملس نب دامح نع « نافع هاور

 2 00 2 0 تو

 ("”ورمع وبأ ةمالس[74١؟]

 . ةبحص هل حصياال « ورمع هنبا : دنع هثيدح

 رمع نب ناميلس انث « دامح نب دمحم نب نسحلا انث « ميهاربإ نب دمحم انثدح 757

 نع « ةمالس نب ورمع نع « ديزي نب روث نع « دشار نب بهو انث . [أ /145 /1] دلاخ نبا

 ةئبل اهادب مث ء هديب سودرفلا ةنج ةصرع سنك هللا نإ » : هلم هللا لوسر لاق : لاق « هيبأ

 بيطو . ةهكافلا ديج نم اهيف سرغو , ياَرذُم كسم نم ةئبلو . ىفصم بهذ نم

 : لاقو , اهيلإ رظنف هشرع ىلع ىلاعت ادبر ىفوأ مث , اهراهنأ اهيف رجفو , ناحيرلا

 .« ىّنز ىلع رصُم الو ٍرمَح نمدم كدلخدي ال يتزعو
 ني تي ح3 ٍ 0 00

 )١( /؟) ةباغلا دسأ 51١(« /؟) ةباصإلا 5١0( .

 ةباغلا دسأ (؟) )؟81١7/9( .



 ما ةباحصلا ةفرعم

 ©”بلهلا وهو . ةصيبق وبأ ةمالس ]*١7547[

 , ىلاعت لا اش ذإ اهلا باب يف هركذ ىلع ينأت ٠ ةصيب هب : دنع هئيدح :

 (”ورمع نب ةمالس [545]

 هلو يبنلا باحصأ نم 3

 .(ديص بلك الإ سجر بالكلا » : لاق هنأ هلِلَع يبنلا نع ١

 .مهو وه : لاقو « نيرخأتملا ضعب هركذ ل

 نع « رشب ىبأ نع « ةناوع وبأ انث ء ديعس نب ةبيتق انث ء« ]انثدح "084

 .«سجر بالكلا » : لاق هنأ هْْلَي يبنلا باحصأ نم ورمع نب مالس

 يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث , نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 1"

 نع « ورمع نب مالس نع « رشب يبأ نع « ةبعش انث « رفعج نب دمحم انث؛ لبنح نب دمحأ

 مهونيعتسا « ,مهيلإ اونسحأ مكناوخإو : لاق هنأ هَ يبنلا نع هّلفَ# يبنلا باحصأ نم لجر

 . « مهبلغ ام ىلع مهونيعأو .مكبلغ ام ىلع

 ني عي د3

 «9هالس نب هللا دبع تخأ نبا : مالس ]١١56[

 ةملس عم هركذ مدقت © هلوسرو هّللاب اونمآ اونمآ نيذْا اهيأ اي إ» : تلزن هباحصأ يفو هيف
 . مالس نب هللا دبع يخأ نبا

 نب صفح : يرودلا رمع وبأ انث « جرف نب دمحأ انث « دمحأ نب ميهاربإ انثدح ١١

 هذه تلزن :لاق « سابع نبا نع حلاص يبأ نع « يبلكلا نع ناورم نب دمحم انث « رمع

 )١( ء(59 /؟) ةباصإلا الأسد)؟51١5/9(.

 . 5١( /7) ةباصإلا «(41 /؟) ةباغلا دسأ (؟)

 . لصألا يف ضايب[. . . .1نيبام ("*)
 .(30009/5) ةباصإلا « (41 /؟) ةباغلا دسأ (4)



 نب هللا دبع تخأ نبا-مالسو « سيق نب ةبلعثو « ديسأو دسأو « مالس نب هللا دبع يف ةيآلا

 نيذّلا اهيأ اي إف : باتكلا لهأ ونمؤم ءالؤهو « نيماي نب نيمايو « هيخأ نبا ةملسو «  مالس

 . ةيآلا 4 هلوسرو هّللاب اونمآ اونمآ
 36 5 تي نو 3 00 - 7

 "”يعجشألا ديبع نب ملاس 53

 « فاسي نب لالهو « طيرش نب طيبن دنع هثيدح . نييفوكلا يف دعي . ةفصلا لهأ نم ه

 . ةجفرع نب دلاخو

 نع « ءاقرو انث « دواد وبأ انث ء« بيبح نب سنوي انث ء« رفعج نب هللا دبع انثدح 77

 ملاس عم نوريسي اوناك : لاق «يعجشألا ةجفرع نب دلاخ نع فاسي نب لاله نع « روصنم

 ىلعو كيلع مالس : لاقف « مكيلع مالسلا : لاقف « لجر سطعف « يعجشألا ديبع نبا

 نكت مل كنأ تددو : لاق ؟ كل تلق ام تهرك كلعل : لجرلل لاق مث « ةعاس راس مث «كمأ

 لجر سطع . هَ هللا لوسر نم تعمس ام كثدحأ امنإ : لاقف « رشالو ريخب يمأ تركذ

 سطع اذإ , كمأ ىلعو ؛كيلعو :٠ هّنيَي هللا لوسر لاقف « مكيلع مالسلا : لاقف « هدنع

 :هوخأ هل لقيلو , لاح لك ىلع هلل دمحلاو , نيملاعلا بر هلل دمحلا : لقيلف مكدحأ

 . « مكلو يل هللا رفغي : وه لقيلو « هللا كمحري

  يئاكبلا دايزو . ليئارسإو نابيشو « يروثلاو ءريرجو « ةدئازو « ةناوع وبأ هاور *#

 ١ لاله نع :لاق نم مهنم ؛ مهنيب فالخ ىلع « روصنم نع مهلكو ؛ يزارلا رفعج وبأو

 . ملاس نع « لجر نع « لاله نع : لاق نم مهنمو «ملاس نع

 قاحسإ انث « ةيقب نب بهو انث « بطلا نب نسحلا انث « يحلطلا ركب وبأ انثدح 187

 هضرم دتشا امل هِي يبنلا نأ ةفصلا لهأ نم ناكو « ديبع نب ملاس نع ء[ب 53

 )١( /؟) ةباصإلا ء(9*١9 /؟)دسألا ؛ (7١ه /؟) باعيتسالا 0( .
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 :لاق ( سانلاب لصيلف ركب ابأ اورمو , نذؤيلف الالب اوُرم » : لاقف « قافأف « هيلع يمغأ

 نكنإ» : لاق ؛هريغ ترمأ ولف « فيسأ ل جر يبأ نإ :ةشئاع تلاقف « هيلع يمغأ مث
 .« سانلاب لصيلف ركب ابأ اورمو , نذؤيلف الالب اورم ,« فسوي تابحاوص

 نب سنويو « يبيرخلا دواد نب هللا دبعو « يبساورلا نمحرلا دبع نب ديمح هاور * ٍ

 ١4 ح يبيرخلا انث . ددسم انث «ذاعم انث « ناميلس انثدح .

 طيب نب ةملس انث : اولاق . عيكو نب نايفسو « ةبيتق انث ٠ نسحلا انث ء ورمع وبأ انثدحو
 . هلوُطب

4 
0 

 33 م انزت . 22

 ©”ةعيبر نب ةبتع نب ةفيذح يبأ ىلوم ملاس 1]

 نب ةفيذح يبأ ىلوم هنأل ء مهوو « ةعيبر نب ديبع نب ملاس وه : نيرخأتملا ضعب لاقو ال

 تنب ةلهس هتعضرأو ةفيذح وبأ هانبت هللا دبع ابأ ىنكي «لقعم نبا : ليقو .ةعيبر نب ةبتع

 ةفالخ ىف ةماميلاب دهشتساو « اردب دهش « هل ةصخر تناكو « غولبلا َدْعَب ورمع نب ليهس
 نب رمع مهنم « ءابق دجسم يف راصنألاو نيرجاهملاب مؤي ناكو « هنع هللا ىضر ركب ىبأ

 وه ةعبرأ نم نآرقلا اوئرقتسي نأ هباحصأ هلي يبنلا رمأو « ًارجاهم ةنيدملا همدقم باطخلا

 . مهدحأ

 نب هللا دبعو , لّقَعَم نب هللا دبعو « رّمع نباو 2١ سامش نب.سيق نب تباث : هنع ىور #:

 .٠ ءاطعو .ءدادش

 نبا انث « يبأ ينثدح « دلاخ نب ورمع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 1١0

 ينب نم مث ١ شيرق نم اردب دهش نم ةيمست يف ريبزلا نب ةورع نع دوسالا يبأ نع « ةعيهل

 . ةماميلا موي دهشتساو « ةفيذح يبأ ىلوم ملاس : سمش دبع

 « حيلف نب دمحم انث . رذنملا نب ميهاربإ انث ١ ليلخلا نب دايز انث « قوراف انثدح_571

 )١( (5/؟) ةباصإلا «(59//701) ةباغلا دسأ .



 ةباحصلا ةفرعم اىدك رمظو

 : سمش دبع ينب نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم نع

 . ةماميلا موي عم ادهشتساو « ةفيذح يبأ ىلوم ملاسو ةعيبر نب ةبتع نب ةفيذح وبأ

 « بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انئدح 8" ل

 ةفيذح وبأ : سمش دبع ينب نم ردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نبا انث « دعس نب ميهاربإ انث

 . جورخلل زهجتي ةفيذح يبأ ىلوم ملاسو « ةعيبر نب ةبتع نبا

 دمحم انث « نامثع نب ىيحي انث « دمحأ نب نادبع انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 رمع نبا نع « عفان نع « '”[ةورع نب ماشه نع] « ثعشألا يبأ نب ثيَعَش انث « ريمح نبا

 نم هريغو رمع مهيف « ةنيدملا ىلإ اورجاه نيح نيرجاهملا مؤي ناك ةفيذح يبأ ىلوم الاس نأ

 . اًنآرق مهرثكأ ناك هنأل ؛ نيرجاهملا

 . عفان نع « نيرخآ يف جيرج نباو « رمع نب هللا ديبع هاور *

 نع « كلام نع « يبنعقلا انث . بلاغ نب دمحم انث « دالخ نب ركب وبأ انثدح 7 4

 « اردب دهش دق ناكو « ةبتع نب ةفيذح ابأ نأ ريبزلا نب "'[ةورع] ينربخأ : لاق « باهش نبا

 « ةثراح نب ديز هني هللا لوسر "”[ىنبت] امك « ةفيذح يبأ ىلوم : هل لاقي يذلا اًكاس ىنبت

 يهو « ةبتع نب ديلولا تنب ةمطاف : هيخأ ةنبا؟)هنبا هنأ ىري وهو  اًئاس ةفيذح وبأ حكنأو

 ام ةثراح نب ديز يف هللا لزنأ املف « شيرق ىمايأ لضفأ نم يهو « لوألا نيرجاهملا نم
 « هيبأ ىلإ كتلوأ نم ين دحأ لك در 4 هللا دنع طسْقَأ وه مهئابآل مهوعذا 8 : لاقف «لزنأ

 يهو ٠ ةفيذح يبأ ةأرما يهو « ليهس تنب ةلهس تءاجف « هيلاوم ىلإ در هوبأ ملعُي مل نإف

 انأو يلع لخخدي ناكو ؛ ادلو اناس ىرنانك « هللا لوسرااي :تلاق « يؤل نب رماع ينب نم

 :- انغلب اميف فم هللا لوسر اهل لاقف ؟هنأش يف ىرت اذامف « دحاو تيب الإ انل سيلو « لضُف

 .2(كنتباب مرحيف تاعضر سمخ هيعضرأو»

 )١( لصألاب ةرركم .

 . لصألاب ةرركم (؟)

 . 0358 /5؟) ةباغلا دسأ : رظنا . باوصلا وه تبثأ امو ءلصألا نم تطقس [ ] نيب ام ()

 . (2708/5) ةباغلا دسأ نم تبثأ امو « ةنبا 7: لصألا يف )0(

 .«كنباك» هباوص لعلو «ءلصألاب اذكه (0)



 5 رهن ةباحصلا ةفرعم
000022 

 بحت تناك نميف هلي يبنلا جوز ةشئاع كلذب تذخأف « ةعاضرلا نم نبا هارت تناكو

 . لاجرلا نم اهيلع لخدي نأ [أ/,590/1]

 هانثدح . ةشئاع نع « ةورع نع « يرهزلا نع « كلام نع « قازرلا دبع هاور *

 . قازرلا دبع نع «قاحسإ انث «ناميلس

 نبا نع « قازرلا دبع نع « ١ ميهاربإ نب ب قاحسإ انث « دمحأ نب ؛ ناميلس انثدح 5.0

 ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا نأ ةكيلم يبأ نب هللا ديبع نب هللا دبع ينربخأ :لاق « جيرج

 اي :تلاقف « هلي هللا لوسر تءاج ورمع نب ليهس تنب ةلهس نأ هتربخأ ةشئاع نأ هربخأ

 دقو « لاجرلا غلبي ام غلب دقو « انتيب يف انعم ةفيذح يبأ ىلوم ملاسل- اًكاس نإ ؛ هللا لوسر

 . « هيلع يمرحت هيعضرأ» : هَ يبنلا لاقف «لاجرلا ملعي ام ملع

 , ةعيبرو « ديعس نب ىيحي هاورو . مساقلا نع « حادقلا دايز يبأ نب هللا ديبع هاور *

 ٠ . مساقلا نع « مساقلا نب نمحرلا دبع هاورو . مساقلا نع

 انث ٠ ميهاربإ نب ملسم انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث « رفعج نبهللا دبع انثدح 0١"

 : لاق « ريبزلا لا ليكو رانيد نب ورمع تعمس « يعطقلا رانيد نب ميكح نب رطم نب رشب
 : هلل هللا لوسر لاق : لاق « ةفيذح يبأ ىلوم ملاس نع « راصنألا نم خيس ينثدح

 هللا لعج . مهب ءيج اذإ ىتح , ةماهت لابج لثم تادسح مهعم ةمايقلا موي موقب نءاجيل»

 .«رانلا يف مهفذق مث , ءابه مهلامعأ

 كعب يذلاوف ؛مهفرعن ىتح موقلا ءالؤه انل لج « هللا لوسر اي يمأو يبأب : ملاس لاق

 نم ةنه نوذخأيو , نوُلصيو , نوموصُي اوناك ٠ لاق . مهنم نوكأ نأ فوختأل ينإ قحلاب

 .« مهلامعأ هللا ضحدأف ءاهيلع اوبثو مارحلا نم ءيش مهيلع ضرع اذإ ناك نكلو «ليللا

 : لاقو « كلام ةيحلب دايز نب ىلعم ذخأف « قافنلا هللاو اذه : رانيد نب كلام لاق

 . ىيحيابأ ايهللاو تقدص

 نع ةفيذح يبأ ىلوم ملاس نع « ءاطع نع « ةقثلا نع « ةلاضف نب لضفملا هاورو

 وحن هَّنَع يبنلا
0 2 

 ا
 تو عام 2



 "”ريهز نب ةلمرح نب ملاس [ ]8 ١١

 . هنلَ يبنلا ىلع دفو . يودعلا سينخ نب هللا دبع نبا

 انثدحو . ح يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « دمحأ نب دمحم نب دمحم انثدح ١

 انث « يربنعلا ميظعلا دبع نب سابع انث :الاق « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمع وبأ

 ينثدح « زيزعلا دبع يبأ ينثدح . يودعلا ةلمرح نب ملاس نب ةبتع نب زيزعلا دبع نب ناميلس

 ةباؤذ وذ ٠ ثدح مالغوهو هيلإ دفو نميف هَ يبنلا ىلإ دفو ةلمرح نب ملاس هابأ نأ يبأ
 . هل اعّدو هلع هللا لوسر هيلع تمسف هَ هللا لوسر روهط لضف نم رهطتف

 . زيزعلا دبع نب ناميلس نع « يناجرجلا ماصع نب ديمحلا دبع هاور *#

 ال

 . ةباؤذ اذ ثدح مالغ : لاقو «٠ سابع نع هريغ هاورو *

 تي حي حي ب 0 0

 "”دنه وبأ ماجحلا ملاس يبأ نب ملاس ]

 . فاحجلا وبأ هنع ىور . نانس : دنه يبأ مسا نإ : ليقو ت

 انث « ةريغملا نب دمحم انث « ينادمهلا نمحرلا دبع نب ىسوم انث «دمحم هانثدح 155 41

 : لاق « ملاس نع فاحجلا وبأ انث بيهص نب فسوي انث "”[ينارعلا مكحلا نب مساقلا ]

 « هتبرش « هللا لوسر اي 7[ :تلقو « ةمجحملا نم مدلا تبرشو هّلَي هللا لوسر ] تمجح

 . "”[(دعت ال ؟ مارح مدلا نأ تملع امأ ] ملاس اي كحيو » : لاقف
 03 اء : وِ

 )١( /؟5) باعيتسالا ١8(, /؟) ةباصإلا « (”09١/؟) دسألا 4( .

 )١( /؟) باعيتسالا ١76(, ةباصإلا « (709/5) دسألا )5/5( .

 ليدعتلاو حرجا :رظنا . ملعأ هللاو . باوصلا وه تبثأ امو . لصألا يف حضاو ريغ[ 1نيبام (*)
 ٠١9/0(.

 . (709/5) ةباغلا دسأ :رظنا . حيحصلا وه تبثأ امو « لصألا يف طشك [ 1نيبام (:)

 . 0209 /5) ةباغلا دسأ :رظنا . حيحصلا وه تبثأ امو , لصألا يف ضايب [ 1نيب ام (65)



 5 نر ةباحصلا ةفزعم

 2 هلع هللا لوسر ىلوم ملاس ] ١

 انث « يركسعلا جارسلا ركب نب هللا دبع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح ١5

 نع « هيبأ نع , دمحم نب رفعج نع « نوراه نب رمع انث « ينامجرتلا ميهاربإ نب ليعامسإ

 نورق 2” عبرأ] نهسوؤر نلعجي نك هِيَ هللا لوسر جاوزأ نأ هلك هللا لوسر ىلوم ملاس
 . نهسوؤر ")[طاسوأ ] ىلع ن :عمج ةيلاكلا هغا اذإف]

 ""يصمخلا دادش وبأ ملاس نب ملاس [ 1581

 .نيرخأتملا ضعبه هركذ « حلاص نب ةيواعم هنع ىور . . هنفدو هلع كإَع يبنلا ةفو دهش 6

 [|بس 3]

 نب حلاص انث . دمحم نب حلاص انث « يرسلا نب لهس انث « دمحم هانثدح 0

 هلع يبنلا ةافو دهش هنأ ؛ دادش يبأ نع « حلاص نب ةيواعم نع « ىسيع نب نغم انث « رامسم

 . هلفدو

 «ةصباو نب ملاس ]١767[
 .ورمع نب ليضفلا هنع ىور . لوهجم ان

 « ميهاربإ نب قاحسإ انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمع وبأ انثدح .7

 نب ملاس نع « ورمع نب ليضف نع « ةأطرأ نب جاجدلا ينثدح « ديبع نب رشبم انث « ةيقب انث
 : ينعي « لعثألا عابسلا هذه رش نإ الأ ٠ : لوقي هِيَ هللا لوسر تعمس : لاق ؛ ةصباو
 . بلعتلا

 )١( /؟) ةباغلا دسأ ٠9 ”( « ةباصإلا « (8/0) ديناسملا عماج )8/5( .

 . 17١( /9) ريبكلا مجعملا نم تبثأ امو « لصألا يف طشك [ 1نيبام (0)
 .( 7/0 ريبكلا مجعملا . باوصلا وه تبثأ امو « لصألا يف ضايب [ ]نيب ام ةرفز

 .(15 /؟) باعيتسالاو « (؟09 /؟) ةباغلا دسأ (5)
 . (31/5) ةلاصإلا ء(”51/5)دسألا (0)



 نع « ليضفلا نع « رشبم نع « بيعش ني دمحم نع « نمحرلا دبع نب ناميلس هاور

 . اذهب « هتك يبنلا نع « ةصباو نب ملاس

 و. 1
 4 از 3

 ©تباث نب ريمع نب ملاس [)76]

 ام اذإ نيدّلا ىلع الو : . مهيف تلزن نيذلا نيئاّكبلا دحأ ناك « فوع نب ورمع ينب نم

 ساو مسام

 . ةيآلا ٠ . مهلمحتل كوت

 ىسوم انث « ديعس نب ينغلا دبع انث « لهس نب ركب انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 7” 1

 .٠ سابع نبا نع « ءاطع نع « جيرج نبا نع « نمحرلا دبع نبا

 ّك وتأ ام اذإ نيدلا ىلع الو )ط : هلوق يف « سابع نبا نع . كاحضلا نع « لتاقم نعو

 ملاس وه : لاق 4 انَرَح عُمدلا نم ضيفت مهئيعأو اولوَت هيلع مكلمحأ ام دجأ ال تلق مهَلمَحَتل

 . نيرخآ يف ؛ ةثراح ينب دحأ ديز نب ةبلعثو ٠ فوع نب ورمع ينب دحأ ريمع نبا

 « حيلف نب دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « قوراف انثدح 7"

 ينب نم « سوألا نم « «اردب» دهش نم ةيمست يف ؛ باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث

 . نيئاكبلا دحأ وهو 00 : فوع نب ورمع نب ةبلعت

 ميلس : همسا نم

 ”يراصنألا ةديدح نب ورمع نب ميلس |

 . دحأب دهشتسا « يردب

 دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث , يباطخلا قوراف انثدح 4

 « راصنآلا نم ةبقعلاب عياب نم ةيمست يف « باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث ؛ حيلف نبا

 )١( /؟) باعيتسالا ١10( « /؟) ةباصإلا «. (9/١711؟) دسألا 0( .

 باعيتسالا (؟) )7١8/5( 2ةباصإلا «55(2ا//7؟)دسألا )5/ 017/5 .



 رم ١ ةباحصلا ةفرعم

 ىو تا
 « جرزخلا نم « راصنألا نم « أردب  دهش نم ةيمست يفو ءورمع نب ميلس : نيعبسلا نم

 ع و 58 8 1 8 1 53 .٠

 عم (دحا ١ موي دهشتسا نم ةيمست يفو « ةديدح نب ورمع نب ميلس : مج نب داوس يلب نم

 . ةديدح نب ورمع نب ميلس : هْنلَع هللا لوسر

 انث ء دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح "0

 نب داوس ينب نم « ( ةبقعلا ١ دهش نم ةيمست يف « قاحسإ نب دمحم نع ء دعس نب ميهاربإ

 دهشتساو ؛« «أاردب ١ دهشو « منغ نب '١”ةديدح نب ورمع نب ميلس : ةملس نب بعك نب منغ

 . دحأب

 !"ييراصنألا ىملسلا ةيلع ني ثراخا نب ميلس [ 6

 . دحأ موي لتق « يردب

 ناميلس انث « يبنعقلا انث « غئاصلا يلع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح "0

 لاقي ةملس ينب نم ًالجر نأ ؛ يقرزلا ةعافر نب ذاعم نع « ىيحي نب ورمع نع « لالب نبا

 نيح يسمنف انلامعأ يف لظن انإ ؛ هللا لوسرااي :لاقف « هلي هللا لوسر ىتأ-ميلس :هل

 ايد : للي هللا لوسر لاقف . انيلع لوطيف ٠ هيتأنف ةالصلاب يدانيف لبج نب ذاعم يتأنف «يسمن

 اي»: لاق مث . «كموق نع ففخت نأ امإو . يعم يلصت نأ امإ ؛اناتف "”نوكت ال ذاعم

 « رانلا '؟”[نم] هب ذوعأو ةن ةنجلا '؟”[هللا] لأسأ ينأ يعم : لاق « ؟نآرقلا نم كعم ام ؛ ميلس

 ذاعم ةندندو يتندند لهو » : هلي هللا لوسر لاقف ءذاعم ةندند الو كتندند نسحأ ام هللاو

 . (رانلا نم هب ذوعنو ةئجلا ”[هللا] لأسن نأ الإ

 ىيحي نب ورمع نع تيمكلا هاور *

 0 6 7 تو و

 )١( «ةديدحا دانسإلا ىف قبسو «ديدح» : لصألا ىف .
 . (/4/؟) ةباصإلا « (5 45 /؟) دسألا «(7//701) باعيتسالا (؟)
 . (57/ /ال) يناربطلا مجعم يف اذكو ء«نوكت ال» : لصألا يفاذكه ()

 . (517/ /9) يناربطلا مجعم نم ةدايزلاو لصألا يف تسيل (5)



 ©”يميجهلا رباج نب ميلس [١؟65]
 . [أ / 795 //1] رباج همسا نميف « ميجلا باب يف مدقت . يَرج وبأ ميلس نب رباج ليقو

 لهس انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم نب دمحم رفعج وبأ انثدح ١1

 يميجهلا ةميمت يبأ نع ليلسلا يبأ نع « يريرجلا نع ميهاربإ نب ليعامسإانث « حلاص نبا

 يش يرطق رازإ "'هيلعو ةنيدملا قرط ضعب يف هني 2 يبنلا تيقل : لاق « رباج نب ميلس نع

 . ةيشاحلا

 . ميجلا باب يف ميلس نب رباج ةمجرت يف "”هفالتخا ركذ مدقت

 نب ميلس لاق : لاق « نيريس نب دمحم نع صاصجلا دايز نع نوراه نب ديزي هاور 00

 . رباج

 "!ىمشجلا نب ديعس نب ميلس [ ]/61 ١١

 . نيرخأتملا ضعب هركذ . اًميلس : هَ يبنلا هامس . يل هَ يبنلا نم هيبألو هل

 بيبح يبأ نع « ناوكذ نبا نع يلمرلا دواد نب دمحم انث 1[. . . ] انثدح 1507

 . هركذ اذك . هل للا لوسر ىلع

 د دع

 ”يقيللا ةميكأ نب ميلس || 7]

 . لوهجم تح

 ١ بعصم نب دمحأ انث « بيبح يبأ نب بيبح انث « يرسلا نب لهس نع هانثدح "14

 )١( /؟) ةباصإلا . (554 /5)دسألا « (١3//؟) باعيتسالا "/9( .

 هانتبثأ ام باوصلا لعلو « «ةيلصو» : لصألا يف (؟) .

 . فيحصت هيفو «هقالخأ هركذ» : لصألا يف ()
 . (0/4 /؟) ةباصإلا .(555/5)دسألا (5)

 . لصألا يف ضايب [. . .] نيبام (©)

 . (0/7 /؟) ةياصإلا ء(5 5 /؟)دسألا (5)



 ظل ةباحصلا ةفرعم
0 2 4 

 : لاق . هدج نع هيبأ نع ةميكأ نب ميلس نع « قاحسإ نب دمحم نع « ميهاربإ نب رمع انث
 ديزأ ؛ عمسأ امك هيدؤأ نأ عيطتسأاالو « ثيدحلا كنم عمسأ ينإ « هللا لوسراي :تلق

 .(سأب الف ىنعملا متبصأو اًمارح اولحت وأ ًالالح اومرحت مل اذإ ١ : لاق « صقنأ وأ اًقرح

 ٠ . بعصم يبأ نع « دبعم نب ناميلس هاور

 نع هيبأ نع ةميكأ نب ناميلس نب هللا دبع نب بوقعي نع يناربطلا ةملس نب ديلولا هاورو

 هدجح ٠

 (©0يرذعلا ثيرح وبأ ميلس [١؟69]

 . نييندملا يف دعي 0

 دمحم انث « ليلخلا نب دمحأ انث « يدقاولا ورمع نب دمحم انث « دمحم هانثدح "06

 يرذعجلا دعس نب ثيرح نع « يولبلا دعس يبأ نع نوميم نب ىيحي انث « يدقاولا رمع نبا
 نم» : لاق « دلاولاو دلولا نيب يبسلا نيب قرف نم نع هلي هللا لوسر تلأس : لاق « هيبأ نع

 . « ةمايقلا موي ةبحألا نيبو هنيب هللا قرف مهنيب قرف

 9 10 00 تا 00 5

 (”يذئاعلا ىموزخملا بئاسلا ىبأ نب بئاسلا 50 ]

 نب ذئاع نب يفيص :ليقو « ةليمغ : بئاسلا يبأ مساو« ةثعبلا لبق هّلَي يبنلا كراش 0

 نم ربج نب دهاجم ىلوم ناك « ةبحص هللا دبع هيبألو هل « موزخم نب رمع نبوهللا دبع
 .قوف

 بيهو انث « راكب نب لهس انث « رمع نب نامثع انث دمحأ نب ناميلس انثدح .-171

 كراشي ناك هنأ بئاسلا يبأ نب بئاسلا نع دهاسججم نع ميشحخ نب منغ نب هللا دبع نع

 )١( /؟) باعيتسالا  »)5١١(7/67/؟) ةباصإلا ء« (550 /5)دسألا .

 /؟) ةباصإلا ء("6١1/؟)دسألا ء(٠14١/؟) باعيتسالا (؟) ٠١( .



 يخأب اًبحرم » : لاقف « هاتأ حتفلا موي ناك املف « ةراجتلا يف مالسإلا لبق هلي هللا لوسر

 ال ةيلهاجلا يف ًالامعأ لمعت تنك دق , بئاس اي , يرامت الو , يرادت ال  يكيرشو

 . ةلصو فلس اذ ناك ( كننم لبقتت مويلا يهو « كنم لبقتت

 . بيهأ نع لاقع نع« ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور

 انث « ركب وبأ انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « دمحم نب دمحم انثدح "00

 نب ديز نع ,دهاجم نع رجاهم نب ميهاربإ نع « نايفس نع «يدهم نب نمحرلا دبع

 ريخ تنكو « ةيلهاجلا يف يكيرش تنك :٠ ُهّتَِع يبنلا هل لاق هنأ « بئاسلا نع «بئاسلا

 . ( يرامت الو « يرادت ال , كيرش

 . هلثم نايفس نع ديعس نب ىيحي هأور

 انث دالخ نب دمحم انث « نايفس نب نسحلا انث , نادمح نب ورمع وبأ هانثدح "4

 . « هب مكملعأ انأ » : لاقف « يلع نونثي اوذخأف : دازو « هلثم نايفس نع ديعس نب ىيحي

 . بئاسلا نع دهاجم نع « رجاهم نب ميهاربإ نع ليئارسإ هاورو

 : لاق ٠ بئاسلا نب سيق نأ دهاجم نع « ةرسيم نب ميهاربإ نع ملسم نب دمحم هاورو
 . ثيدحلا . . . يكيرش هني هللا لوسر ناك

 بئاسلا يبأ نب بئاسلا ناك :دهاجم نع . فيس نع « حور لاقو ء[ب 3]

 . ةكم حتف موي هءاجف «٠ هني يبنلا كيرش

 ينثدح : لاق , دهاجم نع « دوسألا يبأ نب روصنم نع « ناميلس نب ديعس لاقو

 . هْقلَ# يبنلا كيرش تنك : لاق . بئاسلا نب هللا دبع يالوم

 نب ميركلا دبع نع « ىليل يبأ نبا نع « قيزر نب رامع نع « ذباهجلا وبأ هاورو *

 . هلع يبنلا نع « ةليمت نب بئاسلا نع 2( دهاجم

 ني دي ع ب د خا



 مر 3/١ ةباحصلا ةفرعم

 0ث تا
 ('”بابخ نب بئاسلاا 0]

 ةروصقملا بحاص ملسم وبأ

 ١ نيعبسو عبس ةنس يفوت . نمحرلا دبع وبأ : ليقو « ةعيبر نب ةبتع تنب ةمطاف ىلوم

 . ءاطع نب ورمع نب دمحم : هنع ىور . ةنس نيعستو نيتنثا نبا وهو

 انث « سنوي وبأ ينربخأ « قاحسإ نب دمحم اانث « ةلبج نب دماح وبأ انثدح "8

 ابأ : ىنكي « ةعيبر نب ةبتع تنب ةمطاف ىلوم بابخ نب بئاسلا لاق : لاق « رذنملا نب ميهاربإ

 . ةنس نيعستو نيتنثا نبا ذئموي وهو « نيعبسو عبس : ةنس يفوت . نمحرلا دبع

 رفعج نب دمحم انث « ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث « دالخ نب ركب وبأ انئدح

 ١ ح ةجراخ نب مثيهلا انث : الاق ؛ نوراه نب يلعو « نسحلا نب بيبح انثدحو « ح يناكرولا

 نب ليعامسإ انث :اولاق ء يمعو ىبأ انث ؛ نامثع نب دمحم انث « دمحأ نب دمحم انثدحو

 بئاسلا تيأر : لاق « ءاطع نب ورمع نب دمحم نع ء هللا ديبع نب زيزعلا دبع نع « شايع

 هلع هللا لوسر تعمس ينإ : لاق ؟ هللا كمحري كاذ مع : هلت لقف « هبايث مشي بابخ نبا

 .«عامس وأ حير نم الإ ءوضو ال » : لوقي

 نب دمحم انث « ليلخلا نب دمحأ انث « يزارلا رمع نب دمحم انث ء دمحم هانثدح -09

 نب ركب يبأ نب هللا دبع نع « يراصنألا ةداتق يبأ نب هللا دبع نب ىيحي انث « يدقاولا رمع

 نم :٠ ُهّيَي هللا لوسر لاق : لاق « بابخ نب بئاسلا نع « رمعم نب ةرامع نع « مزح

 .«ةمايقلا موي كنآلا هانذأ تئلم نوهراك هل مهو موق ثيدح ىلإ عمتسا

2 
1 
 ا 0 2 ل 5

 ينهجلا دالخ نب بئاسلا ]١557[

 دالخ دلاو

 . دالخ هنبيأ : دنع هثيدح ح

 )١( (4/5؟) ةباصإلاو « (71/؟)دسألا «(178١/:؟) باعيتسالا .

 /؟) ةباصإلا « (31/؟) دسألا « (1784١/؟) باعيتسالا (؟) 1١( .



 : نب لامي هب ورمع وب انث ء دمحأ هرب ناميلس انثدحو « ح ةيده انث « نسحلا انث « أ انثدح 5

 انث : اولاق « ىمرضحلا هللا دبع نب دمحمو « لبنح نب دمحأ نب هللا دبعو «زيزعلا دبع نبأ

 نأ بئاسلا هنبا نع « ىنهجلا دالخخ ىنثدح « ةداتق انث . دعجلا نب دامح انث « دلاخ نب ةبده

 . ( راجحأ ةثالثب حّسمتيلف ءالخلا مكدحأ لخد اذإ » : لاق هَنْكَع يبنلا

 . هيبأ نع « بئاسلا نب دالخ نع « يرهزلاو « ريثك يبأ نب ىيحي هاور *

 « ةعيهل نبا انث « دلاخ نب ورمع انث « عابنزلا وبأ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 7"

 نع هثدح بئاسلا نب دالخ نأ ركذي صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه نب صفح تعمس :لاق
 2( ىفصم نب دمحم اأنث« نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدحو « ح هيبأ ٠ سم و

 هيبأ نع « بئاسلا نب دالخ نع « مشاه نب صفح نع . ةعيهل نبا نع « ديعس نب نامثع انث

 . هتحار عفر : عابنزلاو بأ لاقو . (ههجو ىلإ هّتحار لعج اعد اذإ ناك هنأ» هّليَي يبنلا نع

 . هلثم بهو نبا هاور

 نب صفح نع «عساو نب نابح ينثدح « ةعيهل نبا نع « ميرم يبأ نب ديعس هاورو *

 . هيبأ نع « دالخ نع « صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه نب مصاع

 . هيبأ نع : لقي ملو « ةعيهل نبا نع « دواد نب ىسوم هاورو *

 تف ني عام م! .

 (0والخ نب بئاسلا 25 ]

 ورمع نب ةبلعث نب ديوس نبا
 . هنبا : هنع ىور ٠ جرزخلا نب ثراحلا ينب نم « لهس وبأ سيقلا ئرما نب ةثراح نبا :

 ( اردب دهش : مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاقو . يدقاولا لاق اميف نيعستو ىدحإ ةنس يفوت

 . هنع رمع نع « يعينملا هركذ اميف ةيواعمل نميلا يلوو

 ء بهو نبا انث « ةلمرح انث . نسحلا نب دمحم انث « ميهاربإ نب دمحم انثدح -14

 )١( /؟) ةباصإلا «ء(*”15 /5)دسألا ء(79/5١) باعيتسالا ٠١( .



 ةباحصلا ةفرعم

 يبأ نع « ناويخ ''”[نب ] حلاص نع « هثدح ةداوس نب ركب نأ ثراحلا نب ورمع ينربخأ

 . دالخ نب بئاسلا : ةلهس

 « كلام نع « يبنعقلا انث « هللا دبع "'[نب ] ميهاربإ انث ٠ يباطخلا قوراف انثدح "04

 نب ركب يبأ نب كلملا دبع نع « مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع نع

 نع « [أ/7 917/١1 يراصنألا بئاسلا نب دالخ نع « ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع

 اوعفري نأ_ يعم نم وأ يباحصأ رمآ نأ ينرمأف ليربج يناتأ » :لاق هلي هللا لوسر نأ هيبأ

 . (« جحلا راعش نم اهنإ » : لاقو « امهدحأ ديري «ةيبلتلاب وأ لالهإلاب مهتاوصأ

 . هللا دبع نع « ةنييع نبا هاور *

 . هللا دبع ىلإ بتك : لاقو « هنع جيرج هاورو *

 نع « ركب يبأ نب هللا دبع نع « لضفلا نب هللا دبع نع « ليعامسإ نب متاح هاورو

 . كلملا دبع نود نم هيبأ نع « دالخ

 نع .«بلطملا نع « ديبل ىبأ نبا نع « قاحسإ نب دمحم نع « ةملس نب دامح هاورو #

 . دالخ نب بئاسلا

 « بئاسلا نب دالخ نع « بلطملا نع « ديبل يبأ نبا نع « ورمع نب دمحم هاورو #

 . نيرخأتملا ضعب هيف مهوو

 نب يلع انث ء دمحأ نب ناميلس انثو « ح يشكلا ملسم وبأ انث «قوراف انثدح "65

 نع « ديعس نب ىيحي نع « ةملس نب دامح انث « لاهنم نب جاجح انث : الاق « زيزعلا دبع

 الو فرص هنم لبقي ال . نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعو « هللا هفاخأ ةنئيدملا

 . «لدع

 نب ىيحي نع « ىيحي نب مامه نع .« لضفلا نب سابعو « مصاع نب ورمع هاور

 )١( ليدعتلاو حرجلا :رظنا . حيحصلا وه تبثأ امو « لصألا يف ضايب[ ]1نيبام )5/ 099 .

 قايسلا اهيضتقيو « لصألا نم طقس[ 1نيبام (؟) .



 : هلع يبنلا نع « ورمع نب هللا دبع نع « ءاطع نع « ملسم نع « ديعس

 نب ءاطع نع « ردكنملا نب ركب يبأ نع « ىيحي نع « ةمرص نب ميهاربإ هاورو "7

 ديعس انث « يرهوجلا ثيللا نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدح « ح بئاسلا

 . هب ديعس نب ىيحي نع « ةمرص نب ميهاربإ انث : لاق , ةملس نبا

 « يكم نع « ملسم نع « ىيحي ثيدح دعب كلام نع « هباتك يف نيرخأتملا ضعب ركذو

 نأ بجي شحاف مهو وهو « كلام نع « يبنعقلاو « ةرامع نب رورسو ريفع نب ديعسو

 الإ ثيدحلا اذه وري مل كلام نإف ؛ هللا دبع نع « ةنييع نب نايفس ثيدح بقع ىلإ هلوحن

 ضيأ مهوو . رهاظ مهو اذهو « ملسم نعالو ىيحي نع هوري ملو ركب يبأ نب هللا دبع نع

 : امم ؛ هنع رماع نب دوسألا هاور : لاقف « يروثلا ثيدح يف

 انث « رماع نب دوسألا انث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث , دالخ نب ركب وبأ هانثدح "4

 نب دالخ نع « بطنح نب هللا دبع نب بلطملا انث : لاق « ديبل يبأ نب هللا دبع نع « يروثلا

 هيلع ليربج يناتأ »: لَ هللا لوسر لاق : لاق « ينهجلا دلاخ نب ديز نع « بئاسلا

 . (جحلا راعش 217 نم] هنإف لالهإلاب كتوص عفرا : لاقف ,مالسلا

 ؛ ديبل يبأ نبا نع « ةبقع نب ىسوم نع « ريهزو « بيهو ثيدح يف اًضيأ مهوو *

 يبأ نب هللا دبع ثيدح بقع نوكي نأ بجيو « ءاطع نع « ملسم ثيدح بقعب هركذف

 .ركب

 : نافع نب ثراحلا ثيدح نم هجرخأو *

 « بيهو انث « نافع انث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث « دالخ نب ركبوبأ هانثدح .-8

 ديز نع « بئاسلا نب دالخ نع . بلطملا نع « ديبل يبأ نب هللا دبع نع « ةبقع نب ىسوم انث
 هنإف لالهإلاب كتوص عفرا : لاقف , نآلا ليربج يناتأ» : لاق هَ هللا لوسر نع دلاخ نبا

 .2 جحا راعش نم

 ديزي نع « مزاح يبأ نباو « يدرواردلا هاورف : بئاسلا نع « راسي نب ءاطع ثيدحو مه

 . بئاسلا نع « ءاطع نع « ردكتملا نب ركب يبأ نع « داهلا نبا

 )١( ةيتآلا ةياورلا ىف امك هتبثأ امو «ىف» لصألا ىف .



 و اد ةباحصلا ةفرعم 4
 امك

 انث « درص نب رارض انث « ىعداولا نيصح وبأ انث ء« ىحلطلا ركب وبأ انثدح .-

 انث ءرمع نب فلخ انث ,. شيبح نب ىلع نب دمحم انثدحو . حدمحم نبزيزعلا دبع

 « ردكنملا نب ركب يبأ نع « داهلا نب ديزي نع :الاق « مزاح يبأ نب زيزعلا دبع انث « يديمحلا

 . هلثم بئاسلا نع « راسي نب ءاطع نع

 . ءاطع نع « ةعصعص ىبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع « ةفيصخ نب ديزي هاورو *

 نب ديزي نع « رفعج نب ليعامسإ انث « ةبيتق انث «ىبايرفلا انث "0 ]انثدح 0١"

 . بئاسلا نع « ءاطع نع هللا دبع نع « ةفيصخ

 . بئاسلا نع « راسي نب ءاطع نع « ةبقع نب ىسوم نع « ةورع نب ماشه هاورو #

 ةيواعم انث « لبنح نب دمحأ 22[ نب هللا دبع ] انثدح « دمحأ نب ناميلس انثدح ١

 نع « ىشوم نع « ةورع نب ماشه انث :تلاق « رذنملا تنب ةشئاع انث « يرييزلا هللا دبع نبا

 . بئاسلا نع « ءاطع

 نع «بئاسلا نب دالخ نب دلاخ نع « زانيد نب هللا دبع نع « ةديبع نب ىسوم هاورو *

 . [ب ]7917/1١/ هلثمي هج ىبنلا نع « هدج نع « هيبأ

 "”دليوخ نب ماوعلا نب بئاسلا | ] 5-3١

 . ةماميلاب دهشتسا . ريهزلا وخأ

 دمحم انك « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « ىباطخلا قوراف انثدح 7513

 موي نيملسملا نم دهشتسا نم ةيمست يف باهش نبا نع ؛ ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نبا

 . دليوخ نب ماوعلا نب بئاسلا : ةماميلا

 2م 0/1 29 11 00-1 3

 أل

 « بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح "5

 )١( لصألاب ةحضاو ريغ .
 لصألا يف طشك [ 1نيبام (؟) .

 )9( ةباصإلا «(5:/718) دسألا « (57/7١؟) باعيتسالا )5/١١( .



 ةماميلا موي نيملسملا نم دهشتسا نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ انث

 . ماوعلا نب بئاسلا : ىزعلا دبع نب دسأ ينب نم

 « دسأ ينب نم وهو « رصق نب رادلا دبع ينب نم :لاقف « هيف نيرخأتملا رضعب مهو #

 ديبع ينب نم بئاسلا سيلو « مهل فيلح سوأ نب ديزي وه ةماميلاب دهشتسملا يردبعلاو

 . دسأ ىنب نم وه لب «رادلا
+. 3 

 كك
 ب
 2 3 يذل

 "7 مث تخأ نبا ديزي نب بئاسلا 7 756]

 . يلذهلا : لاقيو « يدنكلا ثراحلا نب هللا دبع نب دوسألا نب ذئاع نب ديعس نباوهو ح

 :ليبقو « نيعستو عبرأ نبا وهو يفوت . نيعستو ىدحإ :ليقو « نامث : ليقو « نينامثو

 ديزي نب بئاسلا تام : لاق « ريغ نبا انث ء سودبع نبا انث « شيبح نبا انثدح .<-0

 . نيعستو ىدحإ ةنس

 ىيحي انث ىيحي نب دمحم انث « قاحسإ نب دمحم انث « ةلبج نب دماح وبأ انثدح ٠١7

 . نونامثو نامُث هنس « نيعستو ىدحإ : ةنس ديزي نب بئاسلا تام :لاق ءريكب نب

 نب قاحسإ انث 3 نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح 7117

 « ديزي نب بئاسلا تام : لاق 3 نمحرلا دبع نب ديعجلا انث « ىسوم نب لضفلا أبنأ « ميهاريإ

 ىعمس هب تعتمام تملع دق : لاقو ,ًالدتعم ادلج ناكو « ةنس نيعستو عبرأ نبا وهو

 نبا نإ : تلاقف « ُهَلَي هللا لوسر ىلإ يتلاخ يب تبهذ هّفَي هللا لوسر ءاعدب الإ يرصبو

 ٌدخ ءاسك هيلع ديزي نب بئاسلا تيأرو : لاق 3 ىلاعدف : لاق 3 هل هللا وعداف "”كاش ىتخأ

 كر قل
 . هيلع اهفحتلي زخ ةبجو

 متاح انث « ديعس نب ةبيتق انث «٠ قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح ١

 )١( /؟5) باعيتسالا ١55(« /؟) ةباصإلا ء (751/5؟)دسألا ١7( .

 .تبثأ ام باوصلاو «يكاش لصألا يف (؟)



 تبهذ : لوقي ديزي نب بئاسلا تعمس : لاق . نمحرلا دبع نب ديعجلا نع « ليعامسإ نبا
 اعدو يسأرب حسمف « عجو يتخأ نبا نإ "”[ ] :تلاقف . هّليَي هللا لوسر ىلإ يتلاخ يب

 نيب همّئاَخ ىلإ ترظنف هرهظ فل تمق مث « هئوضو نم تبرشف أضوت مث « ةكربلاب يل
 . ةلَجَحلا رز لثم هيفتك

 متاح انث « ةبيتق ]انث « يفقثلا قاحسإ نب دمحماانث « ةلبج نب دماح وبأ انث "64

 عم يب جح : لاق « ديزي نب بئاسلا نع . فسوي نب دمحم نع « ليعامسإ ''[نبا
 . نينس عبس" )[ نبا ] انأو« عادولا ةجح يف هّليَي هللا لوسر

 يبأ نبا انث « يلع نب مصاع انث ء. صفح نب رمع انث « نسحلا نب بيبح انثدح -

 : لوقي هلم يبنلا عمس هنأ ١ هدج نع « هيبأ نع « بئاسلا نب ديزي نب هللا دبع نع « بئذ
 اهدريلف هبحاص اصع مكدحأ ذخأ اذإو , اداج الو اًبعال هبحاص عاتم مكدحأ ذخأي الو
 . (هيلإ

 . بئذ يبأ نبا نع « نوراه نب ديزي هاور #

 نب دمحأ انثدح « ةدجن نب باهولا دبع نب دمحأ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح ١"

 ناكام : لاق « ديزي نب بئاسلا نع « يرهزلا نع « قاحسإ نب دمحم انث « يبهولا دلاخ

 ىلع هلي هللا لوسر سلج اذإ ناكف « هريغ هل نذؤي نكي مل دحاو ُنذؤم الإ هّكَع هللا لوسرلا
 . كلذك ركب وبأ ناك مث « ةالصلا ماقأ لزن اذإف « دجسملا باب ىلع نأ « ةعمجلا موي ربنملا

 هل راد ىلع قوسلاب لوألا ءادنلاب رمأف «٠ سانلا رثك نامثع ناك اذإ ىتح . كلذك رمع ناك مث
 . لوألا هنذؤم نذأ ربنملا ىلع نامثع سلج اذإف « اهيلع هل نَّدؤُي ناكف « ءاروزلا : اهل لاقي
 . ةالصلا ماقأ لزن اذإف

 . قاحسإ نب دمحم نع « نيرخآ يف سيوأ نباو ٠ يروثلاو « ةملس نب دامح هاور *#

 . يرهزلا نع ١ يميتلا ناميلس هأورو #

 )١( لصألاب ةحضاو ريغ .

. 
 لبق نم دانسإلا اذه رركت دقو . لصألا يف طشك [ 1نيبام (؟)

 )'( قايسلا هيضتقي تبثأ امو .لصألا نم طقس[ 1نيب ام .



 نب دمحم انث 2 ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم انث « قاحسإ نب ميهاربإ انثدح 5

 لالب ناك : لاق « ديزي نب بئاسلا نع « يرهزلا نع « هيبأ نع « رمتعم انث « ىلعألا دبع

 « ماقأ لزن اذإف « ْنَّذأ ةعمجلا موي ربنملا ىلع هلل هللا لوسر سلج اذإ هلي هللا لوسر نذؤم

 . رمعو ركب يبأ نمز يف كلذك ناك مث

 نب زيزعلا دبعو « بئذ يبأ نباو « ةرقو « ناسيك نب حلاصو « ليقعو « سنوي هاور *
 . يرهزلا نع « نوشجاملا ةملس

 راكب نب دمحم انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح 7" 587

 « ديزي نب بئاسلا نع « يرهزلا نع رضخألا يبأ نب حلاص نع « رشعم وبأ انث «ناير نبا

 :نانسأ ةعبرأ ؛ لبإلا نم ةئام هني هللا لوسر [أ 98/١1 ١/ دهع ىلع ةيدلا تناك : لاق

 ةسمخو « نوبل تانب نيرشعو ةسمخو « ةعذج نيرشعو ةسمخو « ةّقح نيرشعو ةسمخ

 . ضاخم تانب نيرشعو

 انث « راكب نب دمحمانث «نايفس نب نسحلا انث ء دمحأ نب دمحم انئدح "6

 هل هللا لوسر تيأر : لاق « ديزي نب بئاسلا نع بوقسعي نب فسوي نع ءرشعموبأ

 هدعب يشرق نلتقي ال ٠ : لاقو « هلتقف « ةبعكلا راتسأ تحت نم لطخ نب هللا دبع جرختسا ظ

 .«ًاربص

 . رشعم يبأ نع امهريغو « محازم نب روصنم نع « بيبح نب سنوي هاور #

 "'ءاطع ىلوم ديزي نب بئاسلا ]

 يدنع وهو « نيرخأتملا ضعب هلاق اذك « ناروح ضرأ نم ماشلابو ةورمب هدلو «قوف نم

 : ثيدحلا اذه هل جرخأو « "”هدقتملا رغ تخأ نبا ديزي نب بئاسلا

 عفار نب دمحم انث : لاق « قاحسإ نب دمحم انث « ةلبج نب دماح وبأ انثدح ١6

 )١( /؟) ةباصإلا 07575 /؟) ةباغلا دسأ ١7( « ديناسملا عماج )4/ 0*2 .

 ينالقسعلا ظفاحلا دنع كلذكو (؟) .



 ءاطع ىنثدح . رامع نب ةمركع انث « دوعسم نب ىسوم ةفيذح وبأ انث :الاق ئيحي وبأو

 دوسأ ناك هنأ هديب فصوف « هنم ناكملا اذه دوسأ بئاسلا سأر ناك : لاق « بئاسلا ىلوم

 : تلقف « ضيبأ هتيحلو هيضراعو هرخؤمو هسأر رئاس ناكو « هسأر مدقم ىلإ هتماه نم

 نإ ؟ ينب اي كاذ مل يردتام : لاقف « كنم ارعش بجعأ ادحأ تيأرام « يالوماي

 ديزي نب بئاسلا انأ :تلق « ؟ تنأ نم » : يل لاقف « نايبصلا عم انأو يبرم هَ هللا لوسر

 . ادبأ بيشي ال وهف « كيف هللا كراب » : لاقف « هسأر ىلع هدي حسمف « رمنلا تخأ نبا

 "”يمهّسلا ةعادو يبأ نب بئاسلاا 7

 ةعادو وبأ : ةمثيخ يبأ نبا لاق ء.يشرقلا مهس نب دعس نب ديعس نب ةريبض نباوهو ه

 .دئرم وبأ هرسأ « ةريبض نب ثراحلا :همسا

 بلطملا هيلإ جرخف , «اًسيك أئبا هل نإف . هب اوكسمت » : هع يبنلا لاقف ١7
 يبأ نب بلطملا : هباوصو «نيرخأتملا ضعب هركذ . يدق ريسأ لوأ وهو « فالآ ةعبرأب هادافف

 ْ 1 . ةعادو

 ")7 نوعظم نب نامثع نب بئاسلا[ ؟؟5]

 -  يحمجلا بيبخ نبا
 . نامثع هيبأ عم اردب دهش

 « بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح /1 ١

 ينب نم نيملسملا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ انث

 نب بيبخ نب نوعظم نب نامثع نب بئاسلا : يؤل نب بعك نب صيصمه نب ورمع نب حمج
 . حمج نب ةفاذح

 )١( /؟) باعيتسالا ١47( »2ةباصإلا « (0””7 /؟)دسألا ١7/50( .

 /؟) باعيتسالا (؟) ١57(« ةباصإلا « ("”18/؟)دسألا )75/١١( .



 20 رسيق نب ثراحلا نب بئاسلا [١؟54]

 يمهسلا نادعو نبا

 . فئاطلا موي دهشتس ام

 رفعج وبأ انث « ىنارحلا بيعش وبأ انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح "4

 نب ثراحلا نب بئاسلا : ورمع نب مهس ينب نم مث « شيرق نم هع هللا لوسر عم نيملسملا

 . ثراحلا نب هللا دبع هوخأو « نادعو نب سيق

 ©9ةبابل ىبأ نب بئاسلا[ ]١770

 يراصنألا رذنملا دبع نبا ْ

 . هب يتأو هلع يبنلا دهع ىلع دلو ص

 ١8 دامح نب ميعن انث « حلاص نب نامثع نب ىبحي انث « دمحأ نب ناميلس انثدح «

 يبأ نب بئاسلا نب نيسحلا نع « يرهزلا نع « ةصفح يبأ نب دمحم نع « كرابملا نبا انث

 ةبابل ىبأ ىلع هللا بات امل : لاق « ةبابل ىبأ نع « ةبابل ] ١/  /794تعج :ةبابل وبأ لاق «[ب

 بونذلا اهب بيصأ ىتلا ىموق راد رجهأ ىنإ « هللا لوسر اي :هل تلقف « هلع هللا لوسر

 هلي هللا لوسر لاقف « هلوسرو هللا ىلإ ةقدص يلام نم علختأو :٠ نم ثلغلا كدع ئزجي

 كلام (.

 هنَع يبنلا ىلإ هب يتأ ةبابل يبأ نب بئاسلا دلو امل : لاق « دعس نبا .

 )١( ةباصإلا «(317*7/؟)دسألا , (8940) باعيتسالا )8/75( .

 )( /؟) ةباصإلا « (919/؟) دسألا « (407) باعيتسالا ١٠١6( .
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 3 14 ةباحصلا ةفرعم

 (”يدزألا ريمع نب بئاسلا ]

 . نيرخأتملا ضعب هركذ « ءالعلا ثيدح ىف ركذ هل ت

 نبا ابنأ ء مصاعوبأ انث « يشكلا ملسم وبأ انث « نسحلا نب بيبح انثدح "0

 هربخأ هنأ نمحرلا دبع نب ديمح ىنربخأ . دعس نب دمحم نب ليعامسإ ينربخأ «جيرج

 : هلع هللا لوسر لاق : لوقي يمرضحلا نب ءالعلا عمس هنأ رمنلا تخأ نبا ديزي نب بئاسلا

 . « لايل ثالث هكسن ءاضق دعب رجاهملا ثكمر

 لاق :دازف « مصاع يبأ نع « ماصع نب دمحأ ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هاور *

 هرصح دق : لاقو « دلاخ نب هللا دبع مهعنمف ةكم نم اوجرخي نأ ورملع نب هللا دبع

 . سانلا
7 - 2 1 

 هلع ىبنل ١ نع

 انث « ديمح نب بوقعي انث « مصاع يبأ نب ركب وبأ انث . دمحم نب هللا دبع انثدح 0١-.

 نب بئاسلا نع « يظرقلا بعك نب دمحم نع ديز نب ةماسأ انث , يندملا ىسوم نب هللا دبع

 بتكي هللا نأ الإ يفاوعلا نم مكدحأ عرز نم بيصي ءيش نم ام »:لاق هِي يبنلا نأ ديوس

 8 ارجأ اهب هل

 يز

 )١( ةباصإلا «(738 /5) ةباغلا دسأ )١1/5( .

 باعيتسالا (؟) )5/١5١(« /؟) ةباصإلا , ("15/5)دسألا ٠١( .



 ©”عرقألا نب بئاسلا ]١717[

 تايفس نب رباج نبا

 كردأ . صاعلا يبأ نب نامشع مع نبا , يفقثلا مشج نب طيطح نب كلام نب ملاس نبا 0

 نب بعصم : هدلو نم اهب هبقعو « تاماهبو « ناهبصأ يلو « هسأرب حسمو هلع يبنلا

 , يفقثلا نوع وبأو « يعيبسلا قاحسإ وبأ : هنع ىور . يفقشثلا بئاسلا نب ليضفلا

 .٠ هل اعدو هسأر حسمف ٠ هللَع يبنلا ىلع ةكيلم همأ عم لخد «امهريغو

 ضعب نع « بئاسلا نب ءاطع نع « ""يركسلا ةزمح ىبأ نع « نادبع هاور * قفز

 . اذهب بئاسلا نع «هباحصأ

30 30 00 2 

 ”نمحرلا دبع نب بئاسلا ا 1

 هركذ . ادلج ناكو « ةنس نيعستو اًعبرأ غلبف « هل اعدف , هلع يبنلا ىلإ هتلاخ هب تبهذ ن

 نب ديعجلا نع . ىسوم نب لضفلا نع « مدآ نب دومحم ثيدح نم نيرخأتملا ضعب

 دقو « ديزي نب بئاسلا ؟”[ وهو ةلقنلا ] ضعب نم مهو وهو . بئاسلا نع « نمحرلا دبع
 . ديزي نب بئاسلا ةمجرت يف ثيدحلا اذه مدقت

 8 ممثلا ةمل ١ نب تاليغ ىلوم بئاسلا ١( ؟ا/ةهز

 كا : ("'[ عفان هنبا : هنع ىور]

 نع « هيبأ نع ١ ىلعألا دبع نب سنوي نب دمحأ نب نمحرلا دبع نع تثدح +01

 )١( (8/5؟) ةباصإلا ء("١١1/؟)دسألا « (١//؟) باعيتسالا .
 . 084 /9/) ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا . تبثأ ام حيحصلاو «4 ينركسلا ”: لصألا يف (؟)

 . ديزي نب بئاسلا ةمجرترظناو « ( 7117/؟) ةباغلا دسأ (9)
 . (؟5//7310) «ةباغلا دسأ» نم تبثأ امو « لصألا ىف طشك[ 1نيبام (4)

 . (7١/؟) ةباصإلا ء ("99 /؟) ةباغلا دسأ (0)
 . (919/5)دسألا :رظنا . باوصلا وه تبثأ امو ؛ لصألا يف طشك [ 1نيب ام (7)



 ا كور يمأ يب تنأ : لوقي اقف نم اجبر تعمم : لف + لي أ يتاح « يه :

 ١مرع ةباحصلا ةفرعم

 تى

 نب ديزي نع « ةعيهل نبا نع « بهو نبا انثدح : لاق «سنوي هدج نع « هيبأ نع « هدج

 هقتعأف ملسأ هنأو . ةملس نب ناليغل دبع ناك هابأ نأ بئاسلا نب عفان نع « بيبح يبأ

 .[أ /؟44 /1] هيلع هءالو هِيَي هللا لوسر در ملسأ املف ٠ هيَ يبنلا
 ناب د46 .
 اا ماي 3

 ("”يدسألا سينخ ىبأ نب بئاسلا [١؟7]

 .( سينخ ىخأ نبا اي 0 هلع ىبنلا هل لاق "597

 . راسي نب ناميلس : هنع ىور #

 . هيلع "''[ ] نيرخأتملا ضعب هركذ . يدقاولا رمع نب دمحم : هثيدح ىور #

 «©يرافغلا بئاسلا 2 37]

 . هللا دبع ُهْيَع 9ع يبنلا هامس 6

 نبا انث  ةحلط نب لماك انث . يوغبلا انث « فسوي نب دمحم نب دمحأ انربخأ 4

 : لاق « بئاسلا : تلق«. («(؟كلمساامو : لاقو « ُهْلِيَع لي هللا لوسر اهعطقف ةميمت يلعو

 لاو : ليبخوبأ لاق امهتلت ىلع : لاق « بيجت امهيأ ىلع : تلقف « هللا دبع كمسا

 . هلثم ةعيهل نبا نع « ةبيتق هآور

 « ؟ #نج '

 (شيبح يبأ نبا ) مهدنعو :(178/5) باعيتسالا « (94/7) ةباصإلا « (7/5١7؟) ةباغلا دسأ )١(
 . انه امك فنصملل اًقالخ . ءاحلاب

 . «هيلع دزي ملو» :اهلعلو لصألا نم طشك 4

 . (7/5١؟) ةباصإلا ء(719/؟)دسألا 2 ١57( /75) باعيتسالا (*)



 تايفس همسا نم

 ©27يونشلا يدزألا ريهز يبأ نب نايفس ]١7178[

 تبن نب ثوغ نب دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب ةدارم نم ريم نب نايفس : ليقو ن
 نب هللا دبع : هنع ثدح «يريمنلا وه : ليقو « هءونش دزأ نم نالهك نب ديزي نب كلام نبا

 . ديزي نب بئاسلاو « ريبزلا

 « ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث : لاق « دالخخ نب ركب وبأ انثدح "6

 وهو « ريهز يبأ نب نايفس عمس هنأ ديزي نب بئاسلا نع « ةفيصخ نب ديزي نع « كلام انث
 : لوقي « دجسملا باب دنع هعم سان ثدحي هلي هللا لوسر باحصأ نم هءونش دزأ نم لجر

 نم صقن ءاعرض الو اعرز هنع ينغي ال اًبلك ىنتقا نم » : لوقي هلي هللا لوسر تعمس
 برو يإ : لاق ؟ هلي هللا لوسر نم اذه تعمس تنأ :لاق . « ناطاريق موي لك هلمع

 . دجسملا

 : ءاوس هلثم حور نع « لبنح نب دمحأ هب ثدح

 . هب حور انث « يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث , كلام نبا هانثدح "17

 . هلثم ةفيصخ نب ديزي نع « رفعج نب ليعامسإو « لالب نب ناميلس هاور #

 نبا أبنأ « قازرلا دبع أبنأ « ميهاربإ نب قاحسإ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح "17

 يبأ نب ثراحلا انث « دالخ نب ركبووبأ انثدحو « ح ديز نب دامح انث « برح نب ناميلس انث

 نع « هيبأ نع « ةورع نب ماشه نع : اولاق ؛ كلام انث « عابطلا ىسيع نب قاحسإ انث «ةماسأ

 حتفت» : لوقي هي هللا لوسر تعمس : لاق « ريهز يبأ نب نايفس نع « ريبزلا نب هللا دبع

 اوناك ول مهل ريخ ةنيدملاو , مهعاطأ نمو مهيلهأب نولمحتيف . ''”نوسبيف نميلا

 .مهعاطأ نمو مهيلهأب نولمحتيف ''”نوسبي موق يتأيف . ماشلا حتفت مث ,نوملعي

 . (05 /؟) ةباصإلا «(505 /5)دسألا ١9٠(« /؟) باعيتسالا )١(

 (1788) ملسمو . ا /1/) يناربطلا مجعم نم تبثأ امو (نوبسنيلا :«لصألا» يف تفحصت قفز

 حيحص ىلع ىروشلا حرش رظنا .نوقوسي هانعمو بصخلا دالب ىلإ سانلا نوعدي :نوسبي ىنعمو
 ملسم



 .( نوملعي اوناك ول

 نب سنأو « يبنعقلا ةملسمو سيوأ وبأو . ةملس نب دامحو «ةيواعم نب ريهز هاور *

 نب بيعشو « مزاح يبأ نباو « ةماسأ وبأو « ةيواعم وبأو « ماشه نع « نيرخآ ىف ضايع

 . قاحسإ
8 

 تو د 53 : حام عم

 ©” ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب نايفس []

 ثراحلا نبا

 . يفئاطلا يفقثلا ت

 ءريبج نب عفانو « هنبا نايفس نب هللا دبعو «رييزلا انبا ةورعو , هللا دبع : هنع ىور
 . ةئيدملا نكس . تاقدصلاو روشعلا ىلع باطخلا نب رمع هلمعتسا

 رفعج نب دمحم انث , ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث « دالخ نبركب وبأ انثدح "١

 زعام انث « نمحرلا دبع نب دمحم نع . باهش نبا نع « دعس نب ميهاربإ انث « يناكرولا
 مصتعأ رمأب ينثدح « هللا لوسراي : تلق : لاق . يفقثلا هللا دبع نب نايفس نع يرماعلا

 ؟ يلع فاخت ام رثكأ ام « هللا لوسراي : تلق : لاق ( مقتسا مث هللا يبر : لق » : لاق «هب
 . 0 اذهو : لاق مث « هسفن ناسلب هيَ هللا لوسر ذخأف : لاق

 نع . زعام نب نمحرلا دبع نع « يرهزلا نع , هريغو ىيحي نب ةيواعم هاور *
 هللا دبع نب نايفس هَّدج نأ ديوس يبأ نب دمحم نع « يرهزلا نع : سنوي لاقو «نايفس
 . [ب ١949/ /1] هَ يبنلا لأس

 . نايفس نع ذاعم نب نمحرلا دبع نع عمجم نبا نع : ميعن وبأ لاقو *

 . نايفس نع « هيبأ نع « ةورع نب ماشه هاورو #

 . هيبأ نع نايفس نب هللا دبع نع « ءاطع نب ىلعي نع « ميشهو ةبعش هأورو #

 )١( /؟) باعيتسالا ١9١(« /؟)دسألا 5٠0(« ةباصإلا )7/ 205 06( .



 نب دلاخ انث « دبعم نب يلع انث « نامثع نب ىبحي انث « دمحأ نب ناميلس انثدح "8

 رييبزلا نب ةورع نع « سطفألا نالجع نب ملاس نع ء دواد يبأ نب ناميلس نع « نابح

 هب عفتنأ الوق يل لق ؛ هللا يبناي : هلع ينلل تلق : لاق « يفقشلا هللا دبع نب نايفس نع

 كلذ نع هلأسي ارارم هدواعف « بضغتال » : هي هللا يبن لاقف : هلقعأ يّلعل للْفأو

 .( بضغتال ا: هلع هللا يبن هل "”[لوقي]
 لع ةلهع ىك

 ("”يفقثلا مكحلا نب نايفس

 نايفس نب مكحلا :ليقو

 ء راشب نب دمحم انث ؛ نايفس نب نسحلا انث « نادمح نيورمع وبأ انثئدح

 نأ هيبأ نع « نايفس نب مكحلا نع « دهاجم نع « روصنم نع « نايفس انث «لمؤم انث

 . حضتنا مث أضوت مث «لاب هلع يبنلا

 . نايفس نب مكحلا ةمجرت يف "”فالتخالا انركذو « هيف روصنم ىلع فلتخا *

 (©سيق نب نايفس ]]8<١[

 . ةقيقر تنب ةميمأ : هلع ىور .٠ ىفقثلا نابأ نبا وهو 0

 وبأ انث «يلع نب ورمعانث .مصاع يبأ نبا انث ءدمحم نبدهللا دبع انئدح ١

 « مكحلا نب هبر دبع ينثدح « يفئاطلا بعك نب ىلعي نب نمحرلا دبع نب هللا دبع انث ءمصاع

 لخدف « فئاطلاب رصنلا يغتبي هِي يبنلا ءاج امل :تلاق « ةقيقر اهمأ نع ةقيقر تنب ىنتثدح

 نيلصت الو .مهتيغاط نيدبعت ال .ةقيقر اي »: لاقف . قيوس نم اًبارش هل تجرخأف « اهيلع

 .هانتبثأ ام باوصلاو ءاوقي» : لصألا ىف )١(

 . (04 /؟) ةباصإلا « ( 407 /5) دسألا « (184 /7) باعيتسالا (؟)
 . باوصلا وه هتبثأ ام لعلو ءفيحصت هنظأو «ةيفالتخا» : لصألا يف ()

 . (057/5) ةباصإلا « (١5ا/ /؟)دسألا ١191(, /7) باعيتسالا (5)



 0 ١ 4ال ةباحصلا ةفرعم 46 3 ف

 اك

 اذإف , ةيغاطلا هذه بر يبر :يلوقف , كل اولاق اذإف » : لاق « ينولتقي اَذِإ :تلاق « «اهل

 ياوخأ ينربخأف : ةقيقر تنب تلاق . اهدنع نم هَ هللا لوسر جرخ مث «كرهظ يلوف اهتيأر

 هلع هللا لوسر دنع ىلإ انجرخ فيقث تملسأ امل :الاق نابأ نب سيق انبا بهوو نايفس
 دقل » : لاقف « هيلع اهتكرت يذلا لاحلا ىلع تكله : انلق ( ؟امكمأ تلعفام » :لاقف

 2.( اذإ امكمأ تملسأ

0 
 كي عب 0 0

 "”ىمرضحلا دسأ نب نايفس 13

6 1 7 

 . ريفن نب ريبج : هنع ىور . نييماشلا يفّدَعُي . ديسأ نبا :ليقو

 انث , ديبع نب ريثك انث « نايفس نب دامح نب دمحأ انث . يحلطلا ركبوبأ انثدح -5

 نمحرلا دبع نع « ثّدحي هابأ عمس هنأ كلام نب ةرابض : حيرش وبأ ينثدح « ديلولا نب ةيقب

 هلل هللا لوسر عمس هنأ يمرضحلا دسأ نب نايفس نع « هثدح هابأ نأ ريفن نب ريبج نبا

 . « بذاك هل تنأو قدصم كل وه اًئيدح كاخأ ْثدَحُت نأ ةنايخ تربك » :لوقي

 ا

 ”ينالوخلا بهو نب نايفس ]*١78[

 حتف دهش نم هنإ : ليق « عادولا ةجح هعم دهشو « هع يبنلا ىلع دفو . نميأ ابأ : ىنكي ت

 . نينامثو نيتلثا ةنس يفوت . نيعبسو نامث ةنس ةيقيرفأو رصم

 نب ملسمو « نمؤي نب ييح : ةناشع وبأو « هللا دبع نب دئرم ريخلا وبأ : هنع ىور *

 . برغملا نكس : راسي

 انث « ىيحي نب ةلمرح انث ء« نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب رمع وبأ انثدح "6

 نايفس تعمس : لوقي يبابسلا رمش نب ديعس عمس هنأ حيرش نب ةويح ينربخأ ٠ بهو نبا

 )١( باعيتسالا )١188/7(. /؟5) دسألا "٠ /؟) ةباصإلا ء(5 07( .

 ةباصإلا ء(١٠5 /؟) دسألا ء(97١ /5؟) باعيتسالا (؟) )08/5( .



 ةباحصلا ةفرعم 10

 . «قاب دحأ اهرهظ ىلعو ةئاملا يتأي ال ١ : لوقي هلع هللا لوسر تعمس : لوقي ينالوخلا

 نب زيزعلا دبع ىلع لخدف « نمحرلا دبع ماقف « انعم هنبا ناكو « ةريجح تثدحف : لاق

 عنص ام "''اذه : ةريجحل تلقف : لاق « ًالومحم بهو ني نايفسب اورمف : لاق « ناورم

 هلأسف « ريبك خيش وهو هيلإ لسرأف « زيزعلا دبع هب مكثدح يذلا ثيدحلا غّلب « كنبا
 هلعلف : زيزعلا دبع لاقف .هلوقي هليَي هللا لوسر تعمس معن : لاقف « ثيدحلا نع زيزعلا دبع

 لاقف « مهلك سانلا نم دحأ ىقبي ال نأ دارأ « ةئاملا سأر ىلإ هعم ناك نم دحأ ىقبي ال ينعي

 . [أ/" ]١/ ٠٠ .لوقي هي هللا لوسر تعمس اذكه : نايفس

 ”يحمجلا بيبح نب رمعم نب نايفس ]١784[

 نم ؛ الجر نايفس ناك :قاحسإ نبا لاقو « ةشبحلا "”يرجاهم نم « رباجو ةدانج وبأ (ن
 نب رمعم مزلو اهب ماقأف ةكم مدق . جرزنخلا نب مشج نب رماع نب قيرز ينب دحأ «راصنألا

 . رباجو « ةدانج اهيف دلوف « ةنسح نب ليبحرش مأ ةنسحب جوزتو « بيبح

 دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « يباطخلا قوراف انثدح ._84

 ةشبحلا ضرأ ىلإ اورجاه نيذلا ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نبا

 . بيبح نب رمعم نب نايفس : حمج ينب نم نيملسملا نم

 انث ءدمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحمانث « نسحلا نب بيبح انثئدح 6

 ةشبحلا ضرأ ىلإ نيملسملا نم رجاه نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ
 ينب دحأ مث « راصنألا نم ًالجر نايفس ناكو « بيبح نب رمعم نب نايفس : حمج ينب نم

 هانبتف «٠ بيبح نب رمعم مزلو اهب ماقأف ةكم مدق « جرزخلا نب مشج ينب نم رماع نب قيرز

 )١( لصألا يف ترركت .
 (0ا/ /؟) ةباصإلا .(08١5/؟)دسألا .(91/15١؟) باعيتسالا (؟) .

 7 . «رجاهم نم» : لصألا يف (0)
 . دعب يتأيس امك تبثأ باوصلاو « «لاجر» : لصألا يف (4)



 اهؤالو , ةيِلْوَدَع ةأرما ةنسح تناكو « رخآ لجر نم ليبحرش اهل ناكو« ةنسح هجوزو

 ىلإ اعيمج اورجاهف 2 هب مهمركأو مالسإلل هللا مهادهف « رباجو ةدانج نايفسل تدلوف رمعمل

 . ةشبحلا ضرأ

 ني تري رند ب 3" :

 «”يبراحملا مامه نب نايفس 1

 . ناليغ نب سيق نب ةفصخ نب براحم ينب نم 0

 دلخم نب حارجلا انث . مصاع يبأ نب ركب وبأ انث «دمحيم نب هللا دبع انثدح لا

 نايفس نب ورمع نب لضف نب ديزي انث «٠ صاوخلا يرقلا دمحم وبأ ليمج نب حور انث « زازقلا

 : رجلا ذيبن نع َكَموَق هنا » : ُهكَي هللا لوسر لاق : لاق « هدج نع « هيبأ نع « ىيراحملا

 .( هلوسرو هللا نم مارح هنإف

  0يفئاط ١

 اناني

 2 . اذل 10 ض0 زل 1 0 ٍ

 ("”ىفقثلا ةعيبر نب ةيطع نب نايفس [ ١؟86]

 . فيقث نم هع يبنلا ىلع مهدفو مودق ركذ

 نب نايفس نع « هللا دبع نب ىسيع نع « قاحسإ نب دمحم نع « يئزارلا راتخملا نب ميهاربإ
 فصنلا يف اوملسأف هم هللا لوسر ىلع فيقث نم اندفو مدق : لاق « يفقثلا ةعيبر نب ةيطع

 ناضمر نم

 . مهتاف

 ام ءاضقب مهرمأي ملو « اولبقتساو « هعم اوماصو هلي هللا لوسر مهرمأف «

0 9 00 2 
0 
 تو

 )١( (ةال/؟) ةباصإلا . (094١5/؟)دسألا .(197/7١؟) باعيتسالا .

 باعيتسالا (؟) )١91/7(. ةباصإلا .(5057/5؟) دسألا )7/ 68( .



 ©” لهس نب نايفس [1]

 . لهس يبأ نبا : ليقو

 نب ىيحي انث « يضاقلا نيصح وبأ انث ء« ورمع نب دمحم نب رفعج انثدح

 نب ةريغملا نع « رباج نب ةصيبق نع « ريمع نب كلملا دبع نع « كيرشانث  ديمحلا دبع
 ءنايفس اي » : لوقيوهو « لهس نب نايفس ةزجحب ذخآ وهو ُهتلَع يبنلا تيأر :لاق «ةبعش

 .(نيلبسملا بحي ال هللا نإف . كرازإ لبست ال

 (”بيجم نب نايفس ]88 7 ١[

 . منهج ةفص يف يلامثلا ديبع نب جاجح : هنع ىور . ةبحص هل نإ : ليق 0

 نب مثيهلا انث « رابجلا دبع نب نسحلا نب دمحأ انث « نايح نب دمحم وبأ انثئدح -8

 يبأ نع « ريثك يبأ نب ىيحي نع . فسوي نب ديعس نع ؛ شايع نب ليعامسإ انث « ةجراخ
 ةجح هعم جحو هني هللا لوسر ىأر دق ناكو « يلامشلا هللا دبع نب جاجحلا نع « مالس

 «مهئامدقو هلي هللا لوسر باحصأ نم ناكو : هثدح ٍبيِجُم نب نايفس نإ : لاق « عادولا

 بعش لك يف « بعش فلأ نوعبس داو لك يف « ””داو فلأ نيعبس منهج يف نإ : لاق

 هلك كلذ عقاوي ىتح قفانملاو رفاكلا يهتني ال ء. برقع فلأ نوعبسو « نابعث فلأ نوعبس

 .[برل ]1/ ٠٠

 ]١788[ ديز نب نايفس 9(

 . يدزألا ديزي نبا : ليفو

 )١( /؟) ةباغلا دسأ 5٠8(« ةباصإلا )9/ 64( .

 . (0ا/ /؟) ةباصإلا «(817//؟) ةباغلا دسأ (؟)

 يتأتسو « رجلا ةلاح يف ةركن صوقنم مسا هنأل ؛ ءايلا فذح باوصلاو « «يداو» : لصألا يف ()

 . ءايلا فذحب ةحيحص كلذ دعب ةملكلا

 . (08/5؟) ةباصإلا 4٠١(. /؟5)دسألا 2 ١91( /؟) باعيتسالا (:)



 ٠ هنع ىور . يراخبلا هلاق « فرعي الو ٠ ةباحصلا يف يراخبلا هركذ . ةءونش دزأ نم ال

 . ةريتعلا يف نيريس نبا

 "”يناه نب نايفس [١؟08]

 ورمع نب ربج نبأ

 نب بهاوو « ديزي نب ثراحلا . هلع ىور ٠ نييرصملا ىف هدادع . ىناشيجلا ئناه وبأ 0

 (”يرهملا ةنابهص نب نايفس [١؟31]

 . دواد يبأ نبا هلاق « رعاشلا قنزخلا وهو تا

 2 ماعم مذ 4

 ”ءاجوعلا يبأ نب نايفس 13

 يراصنألا ىليل وبأ
 « لالب : ليقو « سوأ : ليقو « نايفس : ليقف ؛ همسا يف فلتخم «ةفوكلا نكس ن

 . ىنكلا يف هركذنو « هواد :ليقو

14 
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 (دمحرلا دبع وبأ ةنيفس ]*١594[

 ىور . نامور : ليقو « سبع همسا نإ: ليقو . هَّ# يبنلا هامس ٠ هِلَع هللا لوسر ىلوم ت

 )١( ةباصإلا «ء(94٠4 /؟) ةباغلا دسأ )؟/١1(.

 )١( /؟) ةباصإلا ء(0٠4 /؟) ةباغلا دسأ 04( .

 )”( ةباصإلا «(5/5٠4؟) ةباغلا دسأ )5//ا١7( .

  2الأسد)؟/4١١( « ديناسملا عماج ) » )5١5 /4(08/5؟) ةباصإلا .



 . هتبا رمعو « ردكتملا نب دمحمو « ناهمج نب ديعس : هنع

 « ةزرغ يببأ نب ورمع وبأ انث ٠ يفوكلا مئارعلا يبأ نب هللا دبع نب ميهاربإ انثدح .

 ىلوم ةنيفس نع « ردكنملا نب دمحم نع « ديز نب ةماسأ نع ىسوم نب هللا ديسبع انث

 ينتحرطف « اهنم احول تبكرف ترسكناف « ةئيفس يف رحبلا تبكر : لاق « هيي هللا لوسر
 أطأطف : لاق « هّليَع هللا لوسر ىلوم ةنيفس انأ , ثراحلا ابأ اي : تلقف « دسألا اهيف ةجل يف

 ىلع ينعضو املف « قيرطلا ىلع ينعضو ىتح هفتكب وأ هبنجب ينعفدي لعجو ءهسأر

 . ينعدوي هنأ تننظف « مُهْمَه قيرطلا

 . هلثم ةماسأ نع « رمع نب نامثعو « ليعامسإ نب متاح هاور #

 نع « نامثع نب ورّمَع نب هللا دبع نب دمحم نع « ةماسأ نع « بهو نبا هاورو *

 . هلثم ةنيفس نع « ردكنملا نب دمحم

  0١حلا نب دمحأ انث « نسحلا نب ليعامسإ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح « قال: 

 بهو نبا انث ٠ دمحم نع هثدح « نامثع نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم نب ةماسأ ينربخأ

 رحبلا تبكر : لاق ةنّيفس نأ ردكتملا نبا . . .

 « ةنيفس تبحص : لاق « هيبأ نع « يميتلا نامثع يبأ نع « ماكح نب ورمع هاور

 . هوحن ركذف

 . هوحن ةنيفس نع « ةناحير يبأ نع « مصاع نب يلع هاورو

 ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع انث ءيرصبلا نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح

 ةئيفس نع « ناهمج نب ديعس انث « دامح انث « ليعامسإ نب ىسوم ةملس وبأ انث « يقرودلا

 هسرتو هفيس يلع ىقلأ موقلا ضعب ىيعأ اذإ ناكف «رفس يف هِيَ هللا لوسر عمانك : لاق

 . « ةنيفس تنأ ١ : يل لاقف « ًاريثك اًئيش كلذ نم تلمح ىتح

 . ناهمج نب ديعس نع « ةتابن نب جرشحو « بشوح نب ماوعلا هاور **

 « بّيَتع نب دمحم نب رفعج انث « يفيرطغلا دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح 161

 نب بيسملا نب ةحلط نب ريمع تنب ةدعس ينتثدح :لاق « قوزرم نب دمحم نب دمحم انث



 ةباحصلا ةفرعم

 « ةنيفس اهدج تكردأ اهنأ ركذت نمحرلا ةمأ : يبأ ةدج تيأر :تلاق هِي يبنلا ىلوم ةنيفس

 « هللا كمصع ٠ : لاقف « ُهليَي يبنلا يل اعد :لاقو «ةقرخ هينيع ىلع طبر دق ريبك خيش وهو
 . ةنيفس هلع يبنلا ينامسف « اسبع يمسا ناكو . « ناطيشلا نم كدلو مصعو

 انث « رهاط نب رضنلا انث ء رحب نب يلع نب ديعس انث « يحلطلا ركب وبأ انثدح "41

 ًاضوتيو عاصلاب لستغي ناك ُهََّْي يبنلا نأ ةنيفس نع « هيبأ نع « ةنيفس نب رمع نب ةيرب
 .دملاب

 نب دايز نب دمحم انث « تيمكلا نب نيسحلا انث «. شيبح نب يلع نب دمحم انث "65

 ينثدح « ةئيفس نب رمع نب ةيرب نع .كيدف يبأ نبا ينعي-ليعامسإ نب دمحم انث « ةورف
 ريطلا نم هنفداف مدلاب بهذا : يل لاق مث . مجتحا هي يبنلا نأ يدج نع «يبأ
 .[ًا/ركثدا/ كحضف هتربخأف ينلأسف : لاق « هتبرشف هنع تبيغتف : لاق . «باودلاو

 تف تا 2 مم عمم خب

 ©”نامعنلا نب ديوس ]١794[

 ةعدجم نب رماع نب كلام نبا

 . اهلك دهاشملاو ادحأ دهش «ةنيدملا نكس . يسوألا ثراحلا نب ةثراح نب مّشج نبا

 ش . رايس نب ريشب : دنع هثيدح

 أبنأ . نوراه نب ديزي انث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ؛ دالخخ نب ركب وبأ انثدح 5

 باحصأ نم ناكو_نامعنلا نب ديوس نع « رايس نب ريشب نع . يراصنألا ديعس نب ىيحي
 لكأف « قيوسب يتأف « ءابهصلاب نحنو « ربيخ ماع ةمعطألاب اعد هِي يبنلا نأ ؛  هْنيَع يبنلا

 ش . كلذ نم أضوت امو « انيلصو ضمضهت مث ءانلكأو

 نب نايفسو ء دعس نب ثيللاو « يعازوألاو « جيرج نباو .« ةبعشو « كلام هاور

 ء ريغ نباو «كرابملا نباو « يدروازدلاو « ةربس يبأ نباو « ريهزو « نادامحلاو (ةنييبع

 )١( /؟) ةباصإلا .(555 /؟)دسألا . (؟579/5؟) باعيتسالا ٠١٠١( .



 ةباحصلا ةفرعم م

 ديعس نب ىيحي نع ؛ ةعامج يف ناطقلا ىيحيو « لضفملا نب رشبو « رهسم نب يلعو

 (0نرَقم نب ديوس [١؟94]

 ينزملا بعك نب رصن نب "'اجنم نب ذئاع نبا
 . ةيواعم : هنبا دنع هثيدح . نامعنلا وخأ م

 . نيئاكبلا نم ناكو « ةفوكلا نكس . يدع اابأ : ىنكي

 انربخأ « ميهاربإ نب قاحسإ انثدح : لاق « دمحأ نب ناميلس انثدح "7

 ديوس نع « نرقم نب ديوس نب ةيواعم نع « ليهك نب ةملس نع « يروثلا نع « قازرلا دبع
 اهريغ انل سيل مداخ انلو هلي هللا لوسر دهع ىلع ةعبس نرقم ينبانك : لاق « نرقم نبا

 « هللا لوسر اياهريغ مداخ انل سيل : انلقف «اهوقتعأ » : هلل يبنلا لاقف « اندحأ اهمطلف

 . « اهليبس اوُلَخ مث اهنع اونغتست مكمدخ و : هلي هللا لوسر لاقف

 . هلثم ةملس نع « ةبعش هاور #

 ءذاعم نب هللا ديبع انث . نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمعوبأ انثدح

 نع « هيبأ نع « نرقم نب ديوسل نبا نع « ليهك نب ةملس نع « ةبنعش انث « يبأ انث :لاق

 1 . هوحن هي يبنلا

 . اديوس ركذي ملو « نرقم نب ةيواعم نع . ةملس نع . شمعألا هاورو *#

 ؛ نرقم نب ديوس راد يف انك : لاق « لاله نع « نيصح نع . ةبعش هاورو ” 4

 . ةعبس عباس ينتيأر دقل : ديوس لاقف « ةيراج لجر مطلف

 )١( ةباصإلا 597(2 /؟) دسألا , (759 /؟) باعيتسالا )5/ ٠١١( .

 « 5١( /5) ديناسملا عماج يف كلذكو ««باجنم» :(؟70 /7) «لامكألا » يف الوكام نبا هتبثأو (؟)
 ىلإ «ذئاع» هدنع تفحصو « لصألا يف امك (اجنم) : (597/1) همجعم يف عناق نبا هركذو
 . «دياع»



 ١6 ةباحصلا ةفرعم

 نب يلع انث « لماك نب سودبع نب دمحمانث « دمحأ نب ناميلس هانثدح

 تجرخف « ديوس راد يف انك : لاق « فاسي نب لاله نع « نيصح نع ةبعلش انث «دعجلا

 : لاقف « نرقم نب ديوس كلذ "7ىأرف « اهمطلف ؟ وه ام يردأ ام : لجرل تلاقف « هل ةيراج

 هَ هللا لوسر انرمأف انم لجر همطلف مداخ الإ انل ام ةعبس عباس ينتيأر دقل ! اههجو تمطل

 . هقتعن نأ

 نيصح نع . دوسألا يبأ نب روصنمو « مصاع نب يلعو « ضايع نب ليضف هاور *

 . هلثم

 . لاله نع « روصنم نع « ضايع نب ليضف هاورو #

 : لاق « ةبعش انث «دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث « رفعج نب هللا دبع انثدح 1

 نع « اًفيطل ناكو « ةبعش وبأ ينثدح « ةبعش :تلق ؟ كمسا ام : ردكنملا نب دمحم يل لاق

 ةروصلا نأ تملع امأ : ديوس لاقف « اًناسنإ وأ . هل امالغ لجر مطل : لاق « نرقم نب ديوس

 همطلف « مداخ الإ انل ام هَ هللا لوسر دهع ىلع ةوخإ ةعبس عباس "”ينتيأر دقل ؟ ةمرحم

 . هقتعي نأ هْلِفَع هللا لوسر هرمأف « اندحأ

 « نرقم نب ديوس دنع اًنسلاج تنك :لاق « رفسلا يبأ نع « فرطم نع « رشبع هاورو *

 . هوحن ركذف « ىلوم هل نبا مطلف

 نع . ةبعشاانث « دوادوبأ انث « بيبح نب سنوي انث ء رفعج نب هللا دبع انئدح 1

 تيتأ :لوقي ينزاملا نرقم نب ديوس تعمس : لوقي ينزاملا الاله تعمس « ةزمح يبأ

 . ةرجلا ترسكف هلي يناهنف كلذ نع هتلأسف « اهيف ٌدبَتْنأ ةرجب لَم هللا لوسر

 . ةبعش راج : وه ةزمح وبأ

 . ديوس نبا نع وأ هيبأ نع « ديوس نع : لاقف « ةبعش نع «رمع نب نامثع هاور

 مقر ثيدح ,:(17/١١٠2)ريبكلا مجعملا : رظنا . حيحصل اوه تبثأامو ء(«رف» : لصألا يف )000(
26 . 

 .«ينتيادقل» : لصألا يف (؟)



 ةباحصلا ةفرعم

 نب ديعس انث . صوحألا ىبأ نب نيسحلا انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 7077

 :لاق « رفعج يبأ نع « دعَجلا يبأ نب ةداوس نع « فرطم نع « رثبعانث « يثعشألا ورَمع

 وهف هلام نود لتُق نم :٠ هيي هللا لوسر لاق : لاقف « نرقم نب ديوس دنع اًسلاج تنك

 . ( ديهش

 انث . ىثعشألا ديعسانث « زازخلا ىلع نب دمحأ انث « دالخ نب ركب وبأ انثدح <14

 ديوس دنع اًسلاج تنك : لاق « دعجلا ىبأ [ب 0١/11/ نب ةداوس نع « فرطم نع « رثبع

 ركذي ملو . « ديهش وهف هتملظم نود لتق نم :٠ هلي هللا لوسر لاق :لاقف « نرقم نبا

 . رفعج ابأ

. 
 اي منان

 عبس نى ِء و

 (”يراصنألا ةبقع وبأ ديوس[ 1

 . ةنيدملا نكس . ةبقع هنبأ دنع هثيدح

 مثيهلا نب ميهاربإ انث , دلخم نب يلع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع بأ انثدح "60

 يراصنألا ديوس نب ةبقع ينثدح : لاق « يرهزلا نع « بيعش انث « ناميلا وبأ انث « يدلبلا

 ءدحأ انل ادب املف « ربيخ ةوزغ نم انلفق : لاق هِي يبنلا باحصأ نم ناكو « هابأ عمس هنأ

 .(هبحنو انبحي لبج , ربكأ هللا » : هنت ىبنلا لاق

 . يرهزلا نع « صاصربلا دايز يبأ نب هللا ديبعو « دشار نب قاحسإو « سنوي هاور #

 انثدحو « ح يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « دمحأ نب دمحم نب دمحم انثدح ١7

 يرافغلا ةلضن نب نعم نب دمحم انث «. بعصم وبأ انث :الاق « ةيجان نبا انث « رمعم نب دمحم

 نع هتلأسو . «بئذلل وأ كيخأل وأ, كل ىه» : لاقف « ةاشلا نع هلي هللا لوسر

 هؤاقس هعم . هلو كلام » : لاقف « هيتتجو ةرمح ىف كلذ فرع بضغ اذإ ناكو «ريعبلا

 )١( الأسد)75/541١( ., ةباصإلا )5/١١١( . 2باعيتسالا )750/9( .



 2 ةطقللا نع هلأسو «« هبر هاقلي ىتح هليبس لخ ؛ ًالكلاردصيو ٠ ءاملا درب « هؤاذحو

 الإو . هيلإ اهعفداف اهبحاص ءاج نإف , اهرارصو اهءاكو قثوأ مث , ةنس اهفرع » : لاقف

 .«اهب كنأشف

 ةعيبر هاورو : لاف « دحأ يف يرهزلا ثيدح بقعب هركذف هيف نيرخأتملا ضعب مهو -

 ءىش ىف كلذ نم ثيدحلا اذه سيلو « ةبقع نع

2 
 كلب 2 : يل

 ©!ةلظنح نب ديوس ]١791[

 . ةيدابلا نكس

 انث « يطقسلا نمحرلا دبع نب دمحأ انث «. بوقعي نب دمحأ نب دمحم انثدح 07

  يطلملا دمحم نب ليضف انث « دمحأ نب ناميلس انثدحو « ح ليئارسإ انث « نورراه نب ديزي

 نب ديوس اهيبأ نع « هتدجج نع « ىلعألا دبع نب ميهاربإ نع « ليئارسإ انث , ميعن وبأ انث
 موقلا جرحتف « هلودع هذخأف « رجح نب لئاو انعمو هِي يبنلا ديرن انجرخ : لاق « ةلظنح

 ,«تقدص» : لاقف « هتربخأف هَ يبنلا انيتأف ٠ هليبس اوُلخف ؛ يخأ هنأ تفلحف ؛ اوفلحي نأ

 .( ملسملااوخأ ملسملا

 ىيحيو « ليعامسإ نب كلامو « نوراه نب ديزيو « يريبزلا دمحأ وبأ هاور .-

 نب دوسأو « ىسوم نب هللا ديبعو « ناميلس نب ميحرلا دبعو « ةدئاز يبأ نب ايركز نبا

 . هلثم ليئارسإ نع مهلك ءرماع

 يلع نب ماثع نع « نيصح نب ورمع نع . يجنسوبلا ميهاربإ نب دمحم هاورو . "4

 اهيبأ نع « هتدج نع « ىلعألا دبع نب ميهاربإ نع « قاحسإ يبأ نب سنوي نع « يرماعلا
 نب يلع نع هانثدح . هلثم ركذف «٠ سيق نب ثعشألا انعمو ُهّتَي يبنلا تيتأ : لاق « ديوس

 . هنع رصن نب دمحم

 « يبأ ينثدح : لاق « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث « كلام نب ركب وبأ انثدحو ٠"

 )١( ةباصإلا «.(15848/؟) دسألا , (؟70 /؟) باعيتسالا )48/5( .



 « ىلعألا دبع نب ميهاربإ نع قاحسإ يبأ نب سنوي نع « ليئارسإ انأ « نوراه نب ديزي انث

 . هركذف . . . انجرخ : لاق « ةلظنح نب ديوس اهيبأ نع « هتدج نع

 (0رسيق نب ديوس ]١59[

 نمحرلا دبع انث « ىسوم نب رشب انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 0١-

 « ىنمب هلي هللا لوسر اناتأف « ةكم هب انيتأف رجه نم زب يدبعلا ةمرخمو انأ تبلج] : لاق

 ال

 . 2 «حجرأف نز » : ُهّتِلَع هللا لوسر لاقف . رجألاب نزي ناو مثو ليوارس انم عاتباف

 . يروثلا نايفس نع « ينامحلا ديمحلا دبعو .٠ صوحألا وبأو « كرابملا نبا هاور #

 . هلثم كامس نع « رباج نب بويأو « عيبرلا نب سيق هاورو #

 نب ناوفص ابأ كلام تعمس : لاق « كامس نع « ةبعش نع : ردنغ لاقو <”

 . يل حجرأف يل نزوف ليوارس لجر ةرجهلا لبق هَ يبنلا نم تعب :ةريمع

 نب دمحم انث « راشب نب دمحم انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نبا انثدح 7073

 . [أ ق /7" 07/١ ] هب ةبعش نع « رفعج

4 
 يل

 ىفعُجلا قراط نب ديوس []

 . ةفوكلا نكس . هثيدح يف رجح نب لئاو هركذ . ديوس نب قراط : ليقو 0

0 2 7-3 
«9 

 )١( ةباصإلا «.(597 /؟) دسألا 2 (778/5؟) باعيتسالا )9/ 1١٠١( .

 ثيدحلاف . جيرختلا رداصم نم تبثأ امو « حضاو ريغ وهو « لصألا يف طشك هيف [ 1نيبام (؟)

 ىسلايطلاو « (011417) نابح نباو ء (70 /7) يمرادلاو « يذمرتلاو « (5*77) دواد وبأ هاور

 يئاسنلا هاور اذكو « حيحص نسمح :يذمرتلا لاقو . (009) دوراجلا نباو «)
 2070 /؟) مكاحلاو «(5477) يناربطلاو « 2707 /4) دمحأو «(7770) هجام نباو «(584 /0)
 . هوحن هب نايفس نع قرط نم مهلك ؛ (77 . 77 /5) يقهيبلاو

 . (894 /7) ةباصإلا ,(590 /7)دسألا ,(7757/5؟) باعيتسالا (*)



 انث , يدقعلا رماعوبأ انث :لاق « دوعسم وبأ انث ء رفعج نب هللا دبع انثدح -4

 « ةبعش انث « رضنلا وبأ انث , ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ء دالخ نب ركب وبأ انثدحو اح ةبعش

 نب ديوس : هل لاقي ًالجر نأ هيبأ نع . يمرضحلا لئاو نب ةمقلع نع « برح نب كامس نع

 : هلي يبنلا لاقف .ءاودلل اهعنصأ امنإ :لاقف ءاهنع هاهنف «رمخلا نع هني يبنلا لأس «قراط

 . ( ءاودب تسيلو ءءادهنإ »

 . هلثم ةبعش نع « امهريغو « رمع نب نامثعو « يدقعلا رماع وبأ هاور *#

 انث « ةرعرع نب ميهاربإ انث « يفوصلا نسحلا نب دمحأ انث « شيبح نبا انثدح ١6

 نع « لئاو نب ةمقلع تعمس « كامس ينربخأ « ةبعش انث « يفنحلا ديجملا دبع نب هللا ديبع
 «رمخلا ةعنص نع هتلأسف هني هللا لو سر تيتأ : لاق « قراط نب ديوس نع . هيبأ

 . ثيدحلا . . .يناهنف

 تو ماء 2 . 3
1/4 

 (0يِماَدُجْلا ديز نب ديوس []
 لزن نميف يلمرلا لهس نب ىسوم هركذ .هتوخإ عم هلي يبنلا ىلع دفو . ةعافر وخأ 0

: * 0 3 : 

 ””يراصنألا "”ةيراج نب ديز نب رماع نب ديوس ["]
 . نيرخأتملا ضعب هركذ « ةبحص هل فرعي ال « ىيحي نب عمجم هنع ىور . ةنيدملا نكس 0

 « يماسلا جاجحلا نب ميهاربإ انث « ىلعي وبأ انث , قاحسإ يبأ نب دمحم انثدح

 اولب» : هلع هللا لوسر لاق :لاق « رماع نب ديوس نع « ىيحي نب عمجم نع «كرابملا نبا انث

 .( مالسب ولو مكماحرأ

 )١( /؟) ةباصإلا « (5/648 /4) ةباغلا دسأ 994( .

 «ةثراح » ةباغلا دسأ ىفو .«ةجراخ » اهيفف ةباصإلا امأو « لصألاب اذكه :تلق (؟) .

 )9( /؟5)دسألا «(5//739) باعيتسالا  » )59١(44/؟) ةباصإلا .



 "”يراصنألا شايع نب ديوس 3
 . رارضلا دجسم مده يف ُهتلَع يبنلا مهثعب نم دحأ

 ميهاربإ نب دمحأ انث : لاق « ناورم نب ميهاربإ نب دمحم ىلإ بتك اميفو 07

  ءاطع نب نامثع نع « بيعش نب دمحم انث « ذئاع نب دمحم انث « ىشرقلا كلملا دبع وبأ

 يدع نب مصاعو « سيق نب رماع ثعب هيَ يبنلا نأ سابع نبا نع « ةمركع نع « هيبأ نع
 . قافنلا ىلع ينب يذلا دجسملا اومدهي نأ شايع نب ديوسو «

0 
 هس

 (”ةريبه نب ديوس [|| ]*١"

 . ريهز نب سايإ : دنع هثيدح . ةرصبلا ينكاس نم

 : لاق « ةدابع نب حور انث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث « دالخ نب ركب وبأ انثدح

 نع «ةريبه نب ديوس نع « ريهز نب سايإ نع « ليدب نب ملسم نع . يودعلا ةماعن وبأ انث
 .« ةروبأم ةّكس وأ ةرومأم ةرهم ءرملا لام ريخ» : لاق  هنِيَع ىبنلا

 نب ثراولا دبعو .ء ذاعم نيذاعمو « يرازفلا ناورم : هنع ثيدحلا اذه ىورو *

 . ليمش نب رضنلاو « ةماسأ وبأو « كيعس

 . ةماعن يبأ نع « ثراولا دبع انث « ددسم انث « ذاعم انث « دمحأ نب ناميلس هانثدح *

 « ينامحلاو « ركب وبأ انث . ىمرضحلا انث : لاق « دمحم نب دمحم انثدحو 4

 . ثيدحلا . . . ملسم نع « ىسيع نب رمع نع « ةيواعم نب ناورم انث : اولاق « باجنمو 0

 )١( /؟) ةباصإلا « (597 /5) ةباغلا دسأ 99( .

 /؟) باعيتسالا (؟) 55٠(. /؟) ةباصإلا غ(595/؟) دسألا ٠٠١(.



 ةباحطصلا ةفرعم

 ةنس لك ٌريؤت يتلا ةلخنلا : ةروبأملا ةكسلاو . نطبلا ةكرابملا : ةرومأملا ةرهملاو

 .[ب/قل 13

 (”ىلهآلا هّللا دبع وبأ ديوس 5 ]

 . نييرعشألا نم ذخف مهو « يّكَعلا يناهلألا : ليقو 5

 انثدح : لاق « ةدجن نب باهولا دبع نب دمحأ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح -

 نع ميكح يبأ نب ةبتع نع 2 ناوصغ يذ نب ديزي نب ديعس انث « "”يظاحولا حلاص نب ىيحي

 هلع هللا لوسر تعمس : لاق « هيبأ نع « نييرعشألا نم ذخف « ىناهلألا ديوس نب هللا دبع

 ماشلاب ةثوغم ماذجو مخل نم يحلا اذه لعج ىلاعت هللا نإ ١ : لاق « هعمس نم ينثدح وأ

 . («اهلهأل ةثوغم رصمب فسوي لعج امك عرضلاو رهظلاب

 8 ديعس نب ديزي نع « شايع نب ليعامسإ هاورو #

 20 ل 0 ب

 «”يراصنألا ةمقلع نب ذاعم نب ديوس ]١06[

 . نايح نب ميهاربإ :هدلو نم ناهفصأب هبقع . ةبحص هل فرعي ال .لوهجم

 كف عت نب

 (؛”يسرافلا ناملس ىلوم ديوس ]١05[

 . ذازهق نبا نع هركذ . ةبحص هل تناك : لاقو « يراخبلا هركذ تن

 نب عيبرلا نع «يزارلا رفعج يبأ نع « رضنلا وبأ انث :لاق « 1[. . . ]انثدح 0١-

 . )1١١/5( ةباصإلا « (541 /5)ةباغلا دسأ )١(
 . «ضاحولا 7: لصألا يف (؟)
 . (44/؟) ةباصإلا « (441/7) ةباغلا دسأ (*)
 . (1١1/؟) ةباصإلا « (444 /؟) ةباغلا دسأ (5)
 . لصألا يف ضايب أ . ٠٠ ]1نيبام (0)



 . ةبحص هل تناكو ١ ناملسل مالغ ديوس نع 2 ةيلاعلا يبأ نع « سنأ

 ل
15 

 ب
 0 00 بل

 ©”يرازفلا ةلَبج نب ديوس ]١01[

7 533 

 . دعس نب دشارو « رماع ني نامقل : دنع هثيدح « هتبحص حصيال 5

 نب ناميلس بويأ وبأ انث يبايرفلا رفعج انث ءرمعم نب دمحم انثدح .1

 ةلبج نب ديوس نع « رماع نب نامقل نع « يدييبزلا انث « حيلم نب حارجلا انث « نمحرلا دبع
 .«سمخل تدرو لبإ ماحدزا ضوحلا ىلع ةمألا هذه نمحدزيل » : لاق هلل يبنلا نأ

 . حارجلا نع  رامع نب ماشيه هاور *

 نب ماشه انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب دمحأ نب دمحم هانثدح "038

 هلثم حارجلا انث «رامع

 انث ء« يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « دمحأ نب دمحم نب دمحم هانثدح 4

 نب ديوس نع « دعس نب دشار نع « يديبزلا نع « ةيقبانث « يصمحلا نانح نب دمحم
 . (مراغ ميعزلاو , ةدودرم ةحينملاو . ةادؤم ةيراعلا » : هني هللا لوسر لاق : لاق «ةلبج

 ني 03

 ("”بوسنمريغ , ديوس ]١1708[

 . نيرحستملا ىلع ةالصلا يف ؛باوصلا وهو «ديوس وبأ : ليقو ص

 . ووهو « ديوس نع : لاقف « دعس نب اشه نع « ةتابنوبأ ىيحي نب سنوي هاور #
2( 

2 

 "”ةجسوع نب ةلفغ نب ديوس []

 «نفدي وهو هني يبنلا كردأ « نيمرضخملا نم . ةيمأ وبأ يفعجلا جحذم نب يفعج نبا 5

 )١( ةباصإلا «(5//5481) دسألا « (؟74 /7) باعيتسالا )5/ 1377 ( .

 ةباصإلا « (5960 /؟) ةباغلا دسأ (؟) )75/ 7 ٠١( .

 )"( ةباصإلا «.(597 /؟) دسألا « (7//771) باعيتسالا )١١8/5( .
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 ةيالو يف تام «ةنس '')[ةئامو] نيرشعو نامث نباوهو يفوت « ليفلا ماع هدلوم ناك

 . هتيحل رفصي « نيتريفض اذ ناكو « نينامثو ىدحإ ةنس '”جاجحلا

 نب متاح انث « "”[جارسلا ] سابعلا وبأ انث : لاق « ةلبج نب دماح وبأ انثدح .-6

 7[ 2 ] ملسم نب ثراحلا انث « يليفنلارفعج وبأ انث « يلع نب نسحلا انث , يرهوجلا ثيللا

 . بارتلا اوضفن نيح : لاق وأ « هَ هللا لوسر نفدم نم اوغرف نيح ديوس

 ديلولا وبأ انث « ريكب نب ميهاربإ نب دمحم انث : لاق « دمحأ نب ناميلس انثدح -7

 نب ديوس نع .يدنكلا ىليل يبأ نع « ةعرز يبأ نب نامشثع نع « كيرش انث « يسلايطلا

 ال نأ :هدهع يف تأرقف « يديب ذخأو « هديب تذخأف « ُهّتلَع يبنلا قدصم اناتأ : لاق ةلفغ

 نأ ىبأف ةميظع ةقانب لجر هاتأف « ةقدصلا ةيشخ عمتجم نيب قرفنالو قرفتم نيب عمجم

 ءامس يأو « ينلقت ضرأ يأ : لاق مث . اهذخأي نأ ىبأف « اهنود ىرمخأب هاتأ مث ء اهذخأي

 . [أ /" ٠7 /؟] ملسم ئرما لام رايخ تذخأ دقو « هلع هللا لوسر تيتأ اذإ ينلظت

 نب دانه انث . ىفقثلا قاحسإ نب دمحم انث « لضفلا نب دمحم نب دحأ انثدح -17

 نع « حلاص يبأ ةرسيم نع « بابخ نب لاله نع « ميشهانث :الاق « مامه وبأو « يرسلا

 :لوقي وهو « هتعمسف هيلإ تسلجف « هتيتأف هلي ىبنلا قدصم اناتأ :لاق « ةلفغ نب ديوس

 ١ عمتجم نيب قرفي الو « قرفتم نيب عمجي الو « نبل عضار نم ذخأن ال نأ يدهع يف نإ

 . ىبأف« اهذخ : لاقف 3 ءاموك ةقانب لجر هاتأف

 . بابخ نب لاله نع « ةناوع وبأ هآور *

 انث « يبأ انث « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث : لاق « دمحأ نب دمحم انثدح --

 ناك : ةلفغ نب ديوس لاق : يبعشلا لاق : لاق ٠ برح نب مالسلا دبع نع « نيكد نب لضفلا

 « ىبأ انث « ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث : لاق « دمحأ نب دمحم انثدح --84

 بيرقتلا يف ظفاحلا ركذو «هتافوو هدلوم خيرات نم هركذ املاهريدقت نم دبالو «لصألا يف تسيل )١1(
 .ةنس نوثالثو ةئام هلو يفوت هنأ

 . (597 /؟) ةباغلا دسأ نم تبثأ امو « لصألا يف ةحضاو ريغ (؟)
 . ًاريثك دانسإلا اذه رركت دقو لصألا يف ضايب 1نيبام (*)
 .«مدق» هلعلو « هتءارق نم نكمتأ مل لصألا يف طقشك (4)



 ديوس نع « حلاص يبأ ةرسيم نع « بابحخ نب لاله نع « ميشه انث :الاق « ركب وبأ يمعو

 . هيتآ ملو تيلص وبأ ُهلِلَع يبنلا قدصم اناتأ : لاق « ةلفغ ةغ نبأ

 "يراصنألا ةيزغ نب داوس [ ٠

 ىلع هرّمأو ءردب موي هسفن نم هلي يبنلا هداقأ . راجنلا نب يدع ينب فيلح . اردب دهش

 نب دمحم نب دمحأ انث « يزورملا ىيحي نب دمحم انث . نسحلا نب بيبح انثدح 05

 نم خايشأ نع « عساو نب نابح نع ؛ قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ انث ٠ بويأ

 رمف « موقلا هب لّدعُي حدق هدي يفو «ردب موي هباحصأ فوفص لّدع هي هللا لوسر نأ هموق

 نعطف . فصلا نم لتنتسم وهو : لاق « راجنلا نب يدع ينب فيلح ةيزغ نب داوسب
 ينتعجوأ هللا لوسر اي : لاقف ١ « داوس ايوتسا ٠ : لاقو «هنطب يف حدقلاب هيي هللا لوسر

 هللا لوسر اي : لاق « «دقتسا » هِي هللا لوسر هل لاقف : لاق «يندقأف «لدعلاب هللا كثعب دقو

 .«دقتسا» :لاقو « هنطب نع هلي هللا لوسر فشكف : لاق .صيمق يلع سيلو ينتنعط كنإ

 هللا لوسر اي : لاق « ؟داوس اي اذه ىلع كلمح ام » : لاقو « هنطب لّبقو « هقنتعاف : لاق

 « كدلج يدلج سمي نأ كب دهعلا رخآ نوكي نأ تدرأف « لتقلا نمآ ملو « ىرت ام ينرضح

 . "9هلاقو « ريخب هل هيفي هللا لوسر اعدف
 اا ساي سني و

 (0©يسودسلا براق نب داوس []

 . ملسأف ؛ ةيلهاجلا ناهك دحأ ناك : ةيدابلا نكس . يدزألا :ليقو ص

 بعك نب دمحمو « ريبج نب ديعسو « يلع نب دمحم نب رفعج وبأ : هنع ىور 6

 )١( ةباصإلا ء(584 /؟) دسألا . (57 5 /؟) باعيتسالا )7/ 96( .

 . 737١-0771 /) ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا نم هتبثأ امو ؟هل :لاقو» : لصألا يف (؟)

 . يسودسلا وأ يسودلا : ظفاحلا لاقو « ةباغلا دسأ يف اذك « يسودلا :لاقيو ()

 . (457/5) ةباصإلا . (4854 /؟) دسألا . (77370/95) باعيتسالا (4)



 . يظرقلا

 انث « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 0١

 يبأ نع « هيبأ نع « يفاصولا ديلولا نب هللا ديبع نب ديعس انث « ىليل يبأ نب نارمع نب دمحم
 : لاقف  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع ىلع يسودسلا براق نب داوس لخد : لاق « رخص

 ايهللا ناحبس : لاق ؟ اًئيش مويلا كتناهك نم نسحُت له «هللاب كتدشن : براق نب داوس اي»

 ناحبس : لاقف « هب يتلبقتسا يذلا لثمم كئاسلج نم اًدحأ تلبقتسا ام هللاو ؛ نينمؤملا ريمأ

 دقل «داوس ايدللاو « كتناهك نم هيلع تنكامم مظعأ انكرش نم هيلعانك ام « داوس ايوهللا

 نم بجعل هنإ « نينمؤملا ريمأ ايهللاو يأ : لاق ٠ بجعلا نم بجعل هنإ ثيدح كنع ينغلب
 يناتأ ذإ « مئان ةليل تاذانأ انيبف « ةيلهاجلا يف اًئهاك تنك : لاق « هينثدحف : لاق ء بجعلا
 « تاه : تلق : لاق « كل لقأ عمسا ؛ براق نب داوس اي : لاق مث « هلجرب ينبرضف يجن

 : لاق

 اهسالحأب سيعلا اهلحرو اهساجمنأو نجلل تبلجع

 اهساجرأ لشم اهونمؤم ام ىدهلا يغبت ةكم ىلإ يوهت
 اهسأر لآ كينيعب مسساو مشاه نم ةوفصلا ىلإ لحراف

 . هلجرب ينبرضي يناتأ « ةيناثلا ةليللا تناك املف « اًئيش هلوقب لفحأ ملو « تمنف ؛ لاق

 [ب /قا" ٠7/11 : لاق « تاه :تلق « كل لقأ عمسا « داوس اي : لاق مث

 اهباتقأب سيعلا اهل حرو اهبالطتو نسجلل تببجع

 اهباذكك نجلا قداصام ىدهلا يغبت ةكم ىلإ يوهت

 اهبانذأك ميداقملا يف سيل مشاه نم ةوفصلا ىلإ لحراف

 ينبرضف يناتأ ؛ ةثلاثلا ةليللا تناك املف ٠ تمنو : لاق « اًئيش ينم هلوق كرحف :لاق

 : لاق . تاه : تلق : لاق . كل لوقأ ام عمسا « براق نب داوس اي : لاقو ٠ هلجرب

 اهراوكأب سيعلااهلحرو اهرابسخأو ندجلل تبلجع

 اهرافك لئماهونؤمام ىدهلا يغبت ةكم ىلإ يوهت

 اهراجحأواهيباور نيب مشاه نم ةوفصلا ىلإ لحراف



 تعضوو اهتسبلف اهتقتفف « ىل ةدرب ىلإ تمقف « ًاريخ ىب دارأ دق هللا نأ تملعف : لاق

 : لاق « هتربخأف « هلع هللا لوسر ىلإ تيهتنا ىتح تلبقأ مث « ةقانلا لحر زرغ يف يلجر

 :تلقف تمق , نوملسملا عمتجا املف 26( مهربخأف نوملسملا عمتجا اذإف»

 بذاكت تولتدقاميف كيملو 2ةدقرو وزه دعب ىجن ىناتأ

 بلاغ نب يؤل نمهللالوسر كاتأ ةليل لكهلووقلايل ثالث
 و ص

 بسابسلا دنع ءانجولا بلعزلا يب تطسوو رازإلا ليذ نع ترمشف /

 بئاسغ لك ىلع نومأم كنأو هريصخغ ءبرال هللانأ ملعأو

 بياطألانيمركألا نبايهللاىكلإ ةليسسو نيلسرملا ىندأ كنأو

 بئاوذلا بيش ءاجاميف ناكنإو 2 لسرمريخايكيتأيابانرمف

 امأ : لاق ؟ اًئيش مويلا اهنم نسحت له : رمع لاقف : لاق « كلذب نوملسملا رسف : لاق

 . الف « نآرقلا هللا ىنمّلع ذنم

 انث « رامع نب ماشه انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمع وبأ هانثدح -7

 : لاق « نمحرلا دبع نب هللا دبع نع « ةرامع نب نسحلا نع « هيبأ نع « دلاخ نب كارع

 نم ءيش ىلع مويلا تنأ له : رمع هل لاقف « باطخلا نب رمع ىلع براق نب داوس لخد

 : تايبألا ىف دازو « ءاوس هلثم ركذف ؟ ةيلهاجلا ىف كتناهك

 براق نب داوس نع نغمي كاوس ةعافش وذال موي اعيضش يل نكف

 تملسأو « تلق امب اديدش اًحرف راصنألاو نورجامملاو هني هللا لوسر حرفف :لاق

 . مالسإلا ينومّلعو

 ناميلس انث « راكب نب دمحم نب نوراه نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 7007

 ءدمصلا دبع نب دابع رمعم وبأ انث « ءاطع نب ىلعي نب مكحلا انث « يقشمدلا نمحرلا دبع نبا

 لبج ىلع اًمئان تنك : لاق « يدزألا براق نب داوس ىنربخأ : لوقي ريبج نب ديعس تعمس

 لوسر كاتأ «براق نب داوس اي مق : لاقو « هلجرب ينبرضف « تآ يناتأف ةارشلا لابج نم



 ك0 ركو_ 11007 ةباجصلا ةفرعم
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 : لوقي وهو « ربدأف « دعاق تيوتساف « بلاغ نب يؤل نم

 تجتهاف : لاق « ةريخألا ةديصقلا ركذي ملو « ثالثشلا يلايللا يف تايبألا ركذو

 . هتعبتاو « ربخلاب هتربخأف , رهظ دق هْقلَي هللا لوسر اذإف « ةكم تيتأ ىتح ىل ًاريعب تدعتقاف

 نع « دمحم نب ىلعألا دبعو « نمحرلا دبع نب ناميلس نع « ةملس نب رضنلا هآور *

 . مكحلا

 « ح يبرقلا بويأ نب هللا دبع انث : لاق « دمحم نب دمحم رفعج وبأ انثدح -4

 روصنم نب ىلع انث « ىماشلا رجح ني رشي انث : اولاق « نايفس نب نسحلا انثا ء نادمح

 : لاق « يظرقلا بعك نب دمحم نع . يصاقولا نمحرلا دبع نب نامثع ينثدح « يوابنألا

 هلوطب ىلع نب دمحم رفعج ىبأ ثيدح لثم ركذف « دجسملا ىف دعاق باطخلا نب رمع امنيب

 : هيف لاقو « نيتديصقلاو

 لقعت تنك نإ '""لقعاو] مهفاف . براق نب داوس اي مق

 هللا لوسر حرفف : لاق «هتدابع ىلإو « هللا ىلإ وعدي بلاغ نب يؤل نم لوسر ثعب دق

 رمع بثوف : لاق « مههوجو يف "”[يؤرو ] اديدش احرف يمالسإب ''[نورجااهملاو] هع

 ©)[ةكم ىلإ يلحر ىلع ]تقلطناف :لاقف « كنم عمسأ نأ بحأ تنك دق : لاقو «هتمزتلاف

 نع تلأسف « ةئيدملا تيتأف « ةنيدملا ىلإ رجاه دق هنأ تربخأ « قيرطلا ضعبب تنك املف
 . 21 ِهَِلَع ىبنلا

 نإ ءءء
10 
5 1/0 
3 0 

 ”يراصنألا ورمع نب داوس ]17"١[

 . مْنَع نب ورمع نب لوذبم نب ءاسنخ نب ةيطع نب ورمع نب ةداوس : ليقو ا

 . [أ/قا١٠ 5 ]١/ ةرصبلا نكس :. يعينملا لاق « نسحلاو « نيريس نبا : هنع كور #

 )١( لصألا يف حلضتت مل . ٠
 ىلع رداصملاب انعتساف فورحلا ضعب هلالخ نم نيبت ءريثك طشك ثيدحلا نم لصألا يف عقو (؟)

 !اهركذ
 . (48 /؟) ةباصإلا « (58 /؟5)دسألا , (777 /7؟) باعيتسالا (*)



 ءورمع نب ديعس انث « تاتقلا رفعج نب نيسحلا انث « يحلطلا ركبوبأ انثدح -0

 نب داوس : هل لاقي راصنألا نم الجر نأ نيريس نبا نع . بويأ نع « ديز نب دامح انث

 الف ٠ يلإ ببحو « ىرت ام لامجلا نم تيطعأ ينإ « هللا لوسر اي : لاق « ةداوس وأ ءورمع

 رطب نم ربكلا نكلو . ال» : لاق ؟ وه ربكلا نمفأ « يلعن كارشب دحأ )ينلضفي نأ بحأ

 . « سانلا صمغو .قحلا

 . هوحن بويأ نب لاله نب مصاع هاور *:

 . نيريس نبا نع « ناسح نب ماشه هاورو *

 نسحلا انث « راسمسلا بيعش نب يلع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس هانثدح -7

 نع « نيريس نب دمحم نع . ناسح نب ماشه نع « نارمع نب ىفاعملا انث « يلجبلا رشب نبا
 . لامجلا يلإ ٍبّبح لجر ينإ« هللا لوسراي : تلق : لاق « يراصنألا ورمع نب داوس

 . ءاوس هلثم ركذف « ىرت ام هنم تيطعأو

 نب يلعو « دمحم نب ريهز انث « يعينملا انث ء. فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح ١01

 « نسحلا نع . طيلس نب رمع انث « دواد نب ىسومانث : اولاق « روصنم نب دمحأو بيعش

 . اًنالث وأ نيترم هَ يبنلا هاقلتف قولخلا نم بيصي ناك « يراصنألا ورمع نب ةداوس نع

 ءهشدخف هنطب يف اهب نعط امإو « هبتاع امإ : لاقف « ةديرج هعمو موي تاذ هيقلف «هاهنف

 اه»: لاقو « هنطب نع هلي هللا لوسر رسحف . ينضقا وأ هللا لوسر اي يندقأ : لاقف

 هزجح : نسحلا لاق « هلبقي قلعو « ةديرجلاىقلأ هلي هللا لوسر نطب ىأر املف ««صتتقا

 . "”ىكبتسا مث ناميإلا

 . هلثم نسحلا نع « هيبأ نع . طيلس نب رمع نب قاحسإ نع « يزارلا متاح وبأ هاور #

2 

 )1١( ىلإ لصألا يف تفرحت ١ يناربطلا مجعم نم بيوصتلاو « «ينلضفيأ )0//91( .
 )١( «ىكبتشا» : لصألا يف .



 01011 ةباحصلا ةفرعم

 يمرَجلا عيبرلا نب ةداوس ]١1[

 انث « ينالجربلا ليلخلا نب دمحأ انث « مثيهلا نب رفعج نب دمحم ركب وبأ انثدح

 « نمحرلا دبع نب ملس انث « يركشيلا ءاجر نب اجرملا انث « مساقلا نب مساقلا رضنلا وبأ

 اذإ » : لاقو « دوذب يلرمأف هتلأسف ٠ هلع يبنلا تيتأ : لاق « عيبرلا نب ةداوس تعمس

 ال مهرافظأ اوملقيلف مهرمو , مهعابر ءاذغ اونسحيلف مهرمف , كتيب ىلإ تعجر
 . « اوبلح اذإ مهيشاوم عورض اهب اوطبغي

 . هلثم رضنلا يبأ نع « لبنح نب دمحأ هب ثادح *

 . هب رضنلا وبأ انث ٠ يبأ ينثدح « هللا دبع انث ٠ كلام نبا هانثدح 4

 رمُع نب صفحو ناوزغ نب نمحرلا دبعو « ثراولا دبع نب دمصلا دبع هاورو *
 نع « ءاجر نب ةملسو « نارمح نب دمحم هاورو . هلثم ءاجر نب اجرملا نع « يضوخلا

 . ةداوس نع « ةداوس ىلوم عيرس نع « ملس نع « ءاربلا رشعم وبأ هاورو . هلثم ملس

 انث « لماك وبأ انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب دمحأ نب دمحم هانثدح ١"

 هالوم نع « عيبرلا نب ةداوس ىلوم عيرس ينثدح « ملسم وأ , ملس ينثدح ؛رشعموبأ
 عورض نع , مهناملغو هينب ريفاظأ ملقي نأ هرمأو « منغب هل رمأ هتف هللا لوسر نأ ةداوس

 هتيأر دقو « ةداوس نم هعمس دق نظأو : ملسم وأ ملس لاق « هوشدخي نأ مهلبإو مهمنغ

 . ةيلهاجلا يف ةبرض برض دقو

 نب دمحم انث « طايخ نب ةفيلخ انث « نادبع انث ٠ ناسغ نب دمحأ نب يلع انثدح 0١

 دوقعم ليخلا » : لاق « هللَع يبنلا نع « عيبرلا نب ةداوس نع « يمرجلا ملس نع « نارمح

 . « ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاونب
 دمحم انث « لماك وبأ انث . نايفس نب نسحلا انث ؛ نادمح نب ورمع وبأ انثدح 17

 )١( ةباصإلا « (587/5؟) دسألا « (؟75 /؟) باعيتسالا )9//90( .



 ةباحصلا ةفرعم ١5

 . هلع يبنلا ىلع ''تيأر : لاق « عيبرلا نب ةداوس ينثدح « يموزخملا ملس انث « نارمح نبا

 ني داي

 "””ىعارزخلا دلاخ نب ءاوس |[ ]

 ) 'ةعصعص نب رماع نب ورمع ينب نم يرماع وه : بابش لاقو . ةبح وخأ 0
 . رماع نب ؛'

 . عفار نب بيسملاو « ليبحرش يبأ ")مالس :دنع هثيدح

 قاحسإ نب دمحأ انث « دلخم نب ىلع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح "0

 ليبحرش يبأ مالس نع « شمعألا نع « مزاح نب ريرج انث « برح نب ناميلس انث « نازولا

 « هل ءانب : لاق وأ « هل اًطئاح جلاعي وهو هع يبنلا اينأ امهنأ دلاخخ ينبا ةبحو ءاوس عمس هنأ ٠

 رمحأ دلوي دولوملا نإ امكسوؤر تزرتها ام قزرلا نم اسديت ال » : لاقف « هيلع هاناعأف

 . [ب /ق ]١1/ 5 ١ هلثم شمعألا نع عيكوو ةيواعم وبأ هاور *

 (92يراجنلا ثراحلا نب ءاوس ]١16[

 . نيرخأتملا ضعب هركذ ن

 انث « تباث نب ةيزحخ نب هللا دبع نب ةارز نب دمحم انث « بابحلا نب ديز انث « رافصلا دبع

 دحج يذلا مكوبأ : ثراحلا نب ءاوس ينبل :تلق : لاق « بطنح نب هللا دبع نبا بلطملا

 كرابيس هللا نإ :٠ لاقو « «ةركب هاطعأ دق اريخ الإ لقت ال ١ : لاقف « هلع هللا لوسر ةعيب

 . ”[اهنم الإ اًكولمم الو] اًحراب الو حراس منغلا نم قوسن انحبصأ امف ««اهيف كل

 . لصألا يف حضتت مل )00
 .(46 /؟) ةباصإلا ء(587/5)دسألا (؟)

 . (44 /؟) ةباصإلا ء (585 /؟) ةباغلا دسأ (6)

 ثراخلا نب ءاوس : ظفاحلا هركذ اذكو : «يراجن» سيلو . «يبراحم» هنأ ريثألا نبا ررح : تلق (5)

 . يبراحملا

 . ةمجرتلا رداصم نم ةدايزلاو لصألا يف تسيل )0(



 ةباحصلا ةفرعم

 ©رّيعم نب ةرمس ]١1[
 صومعد نب بهو نب ريعم نب ةرمس وهو هني هللا لوسر نذؤم ٠ يحمجلا ةروذحم وبأ

 نذؤم « ةروذحم وبأ حمج نب دعس نب ناذوَل نب ريعم نب ةرمس : ليقو « حمج نب دعس نبا

 غلبتف اهلسري هسأر مدقم يف ةصّق هل تناك « ريغم نب سوأ : ليقو « ماشلا لزن ؛ لقي يبنلا
 : هديب اهيلع حسم هي هللا لوسر نإ : لاقف ©7؟اهقلحت ال: هلانلقف « سلج اذإ ضرألا

 . تام ىتح اهقلح امف .« تومأ ىتح اهقلحأ تسلف

 تويأ انث « ةفيذح وبأ انث « زيزعلا دبع نب يلع انث « دمحأ نب ناميلس هانثدح -6

 دعق اذإ هسأر مدقم يف ةصق هل تناك ةروذحم ابأ نأ ةأرجت تنب ةيفص نع « تباث نبا

 . هلثم ركذف ءاهلسرأ

 « ءاطعو « ةكيلم يبأ نب هللا دبعو « زيريحم نب هللا دبعو « كلملا دبع هنبا هنع هاور *

 . ناملس وبأو ء دوسألاو « عيفر نب زيزعلا دبعو

 انث « لضفلا نب سابعلا انث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث « دالخ نب ركب وبأ انثدح -7

 نأ «هثدح ةروذحم ابأ نأ هثدح زيريحم نبا نأ لوحكم ينثدح . لوحألا رماع انث « مامه

 . ةملك رشع ةعبس ةماقإلاو « ةملك رشع ةعست ناذألا همّلع هِيَ هللا لوسر

 نع « ةبورع يبأ نب ديعس هاورو . هلثم رماع نع « هيبأ نع « ماشه نب ذاعم هأور *

 . هوحن رماع

 :الاق يناغرفلا يلع نب نسحلاو « يزارلا نوراه نب دمحم نب دمحأ انثدح "17

 نب كلملا دبع نب ليعامسإ نب ميهاربإ انث ء رفعج وبأ انث « يبايرفلا دمحم نب رفعج انث
 يلع ىقلأ :لوقي ةروذحمابأ عمس هنأ ركذي كلملا دبع يدج تعمس ةروذحسم يبأ

 الإ هلإ ال نأ دهشأ « ربكأ هللا ربكأ هللا « ربكأ هللا ربكأ هللا : اًقرح اًقرح ناذألا هّتِفَي هللا لوسر

 هللا لوسر دمحم نأ دهشأ « هللا لوسر دمحم نأ دهشأ « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ « هللا

 )١( ةباصإلا ء (505/5؟) ةباغلا دسأ )١9/31/5( .

 يبجعت ىنغملاو « لصأل يفاذك (؟) ١ «اهقلحت الأ .



 نأ دهشأ « هللا لوسر دمحم نأ دهشأ « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 ىلع يح حالفلا ىلع يح « ةالصلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح . "0 هللا لوسر دمحم
٠١ 

 . هللا الإ هلإ ال « ربكأ هللا ربكأ هللا « حالفلا

 « يروثلا نع «قازرلا دبع نع «يربدلا قاحسإ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح -4

 يف هَ هللا لوسرل نذؤأ تنك : لاق « ةروذحم يبأ نع « ناملس يبأ نع « رفعج يبأ نع

 مونلا نم ريخ ةالصلا : حالفلا ىلع يح لوألا ناذألا يف تلق اذإ لوقأف « رجفلا ةالص

 . مونلا نم ريخ ةالصلا

2 

 (”بدنج نب ةدانج نب ةرمس [7]

 . رباج هنبا هنع ىور . رماع نب ةداوس نب بيبح نب "”بائر نب ريجح نبا تن

 نع «ةبعش انث « دوادوبأ انث « بيبح نب سنوي انث « رفعج نب هللا دبع انثدح -6

 وهو « لوقي هَ هللا لوسر تعمس : لوقي ةرمس نب رباج تعمس « برح نب كامس

 ؟ لاق ام : يبأل تلقف « اهمهفأ مل ةملك لاقف ٠ « نيباذك ةعاسلا يدي نيب نإ ) : بطخي

 00 .«مهورذحاف» : لاق : لاقف

 نع ةملس نب دامح انث « دواد وبأ انث « سنوي انث « رفعج نبهللا دبع انئدح -6

 : بطخي وهو لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لوقي ةرمس نب رباج تعمس برح نب كامس

 : يبأل تلقف . اهمهفأ مل ةملك لاق مث ٠ « ةفيلخ رشع ينثا ىلإ ازيزع لازي ال مالسإلا نإد
 . ( شيرق نم مهلك » : لاقف : لاق ؟لاقام

 . كامس نع مهلك سانلاو « ةدئاز يبأ نب ايركزو «ريهز هاور *

 ركبوبأو « نيصحو « ةقالع نبدايزو « يبعشلاو « ريمع نب كلملا دبع هاورو *

 . هنع هللا يضر ةروذحم يبأ ناذأ يف فرع يذلا عيجرتلا وه امنإو « راركت قبس اميف سيل 00(

 . (7/8/7) ةباصإلا .(557 /5)دسألا (؟)

 ةدحوملا ءابلاو يازلاب ٍباَبَز نب ريجح : « هبتنملا ريصبت » يف ظفاحلا ركذو « لصألاب اذك :تلق ()

 ش . ةليقثلا



 ركزو *١151_ ةباحصلا ةفرعم
 ص01

 يك

 . هوحن رباج نع « مهلك ىسومو

 تلأسف : مهضعب لاقو « موقلا تلأس : مهضعب لاقو « يبأ تلأس : مهضعي لاقو

 . يريغ

 دواد نب ناميلس انث « ةلئان نب ميهاربإ انث ء. دمحأ نب ناميلس انثدح 0١"

 نب هللا دبع نب نامثع نع بهوم نب هللا ديبع انث « هللا ديبع نب ليعامسإ انث 2( ىنوكذاشلا

 هنِلَع هللا لوسر تلأس : لاق « يئاوسلا «ةرمس هيبأ نع « ةرمس نب رباج نع « بهوم

 «معن » : لاق ؟ اهنابلأو لبإلا موحل نم ًأضوتن لهف « ةيشامو ''ةيداب لهأ انإ : تلقف

 [أ /ق”05٠ /11.« ال :٠ لاق ؟ اهنابلأو منغلا موحل نم ًاضوتن لهف :تلقف

 دنع انك : لاق « هيبأ نع « يئاوسلا ةرمس نب رباج نع « ةفيلخ نب رطف انث « ميعن وبأ انث

 قدص و : لاق ؟ هللا ىلإ لامعألا برقأ ام ؛ هللا لوسر اي : لاقف ٠ لجر هءاج ذإ هني يبنلا

 ("”هوصو .ليللاةالص ١ : لاق « اندز ؟ هللا لوسر اي :تلق « « ةنامألا ءادأو . ثيدحلا

 « رقفلا ىفنت ىلع ةالصلاو ىل ركذلا ةرفك » : لاق « اندز ؛هللا لوسر اي :تلق «رجاوهلا

 3 ليلعلاو « ريبكلا مهيف نإف ففخيلف اًموق مأ نم » : لاق ءاندز ؛ هللا لوسراي :تلق

 2 .() ةجاحلا اذو « فيعضلاو

300 . 
 .٠ 92 2 2 ل 3 5

 ©يدسألا كتاف نب ةرمس ["]

 . رهشألا وهو ءابلاب_ةربس : ليقو « رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب دسأ نم 0

 نع ىسوم نب نابح انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمع وبأ انثدح "01/7

 نب ةرمس نع « هللا ديبع نب رسب نع «ورمع نب دواد نع « ريشب نب ميشه نع « كرابملا نبا

 )١( ىناربطلا مجعم نم تبثأ امو «ةيدابلا» : لصألا يف )9/ 0717١ .

 . هانتبثأ ام باوصلا لعلو ء««وصو» : لصألا يف (؟)
 . 8١( /؟) ةباصإلا .(4557/5؟) ةباغلا دسأ (؟)



 . هرزئم نع رمشو « هتمل نم ذخأف : ةرمسل كلذ ليقف

 . هلثم ميشه نع « هريغو «٠ ينامحلا هاور *

 نيف دي 23 : 00 -ٍ

 (0يربنعلا ورمع نب ةرمس [ "1

 مالسإ يف يربنعلا بيبزل هتداهش ُهِْلَع يبنلا زاجأ . يرِبْنَعلا فانم دبع نب طرق دلو نم ه

 . هريغل هب دهشو «ةداهشلا ةماقإ يبأ ةرمس نإ : ليقو « ربنعلا ينب

 نب رامع نب ديعس انث « ىسرنلا ديلولا نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح -46

 : لاق « رامع يبأ ينثدح « ةبلعث نب بيبز نب هللا ديبع نب ةبلعث نب بيعش

 نب بيبز هابأ نأ ةبلعث نب بييز نب هللا دبع يبأ ينثدح « ثيعش يدج ينثدح 60

 يبس اوذخأ كتباحص نإ « يمأو تنأ يبأب هللا لوسر اي :تلق : لاق هنأ هثدح « ةبلعت

 ٠ «؟بيبز اي ةنيب كلأ» : قلع يبنلا هل لاقف ء اوملسأ دقو « نومرضخم مهو «رينعلب

 ينب ىلع اودر » : هيَ هلع هللا لوسر لاقف « بيبز فلحو « ورمع نب ةرمس دهشف «معن : لاق

 . يمأ هيبرز ريغ مهيلع درف « مهل ءيش لك ربنعلا

 « هلثم بيبزلا هدج نع « هيبأ نع « بيعش نب رامع نع « ةدبع نب دمحأ هاور ”#© 571

 .هشف « هامس رخخأ لجرو « ربنعلا ينب نم لجر ةرمس : تلق : لاق « ؟ كتنيب نم و : لاقو

 . هل تفلحف هي للا لوسر ينقلحتساف دهشي نأ ةرمس ىبأو « لجرلا

 ند هام ازد 01 2 .

 ”يناودعلا ةعيبر نب ةرمس ["]

 يزورملا نارمع نب دمحم انث . ىملسلا دمحأ نب دمحم انث « قاحسإ نبا انثدح 7011

 )١( (إ9/4 /؟) ةباصإلا «(805 /؟) ةباغلا دسأ .

 ةرمس ) :باعيتسالا ىف لاقو « (9/4/؟) ةباصإلا )5١77/5(.« باعيتسالا ء (505 /؟5) دسألا (؟)

 راشأ يذلا ثيدحلاو « رسعملا راظنإ يف رسيلا يبأ عم هئيدح هللا دبع نب رباج هنع ىور « (يودعلا
 . ثيدحلا اذه وه هيلإ
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 نب ديبع انث «رهزألا نب دمحم نب دمحم انثو « ح يدرواردلا انث «٠ ينامثعلا ناورم وبأ انث

 نب مارح نع « اعيمج يبراملا ىبحي نب دمحم انث , بويأ نب ىبحي انث «٠ يروشكلا دمحم
 ءاج يناوّدَعلا ةعيبر نب ةرمس نأ امهيبأ نع « رباج ينبا هللا دبعو دمحم نع . نامثع

 : اولاقف « رسيلاوبأ انهاه سيل :اولوق :هلهأل رسيلا وبأ لاقف « هل اًقح رسيلا ابأ ىضاقتي

 علّطاف . بهذ دق هنأ رسيلا وبأ نظو « حيرتسيل ءانفلاب ةرمس سلجف « رسيلا وبأ انهاه سيل

 يرمأ نعو « ىلب : لاق ؟ انهاه سيل :كلهأ لقي ملأ : ةرمس لاقف « ةرمس هآرف « رسيلا وبأ

 «٠ ينملكت نأ بحأ ملو « كيضقأف يدنع كقح نكي مل هنأل : لاق ؟ ملو : لاق ٠ كلذ ناك

 هلي هللا لوسر لاق ام تعم سامأ :رسسيلا وبأ لاق « 2[!؟للآ : لاق] « يدنع سيلو

 هتعمسل دهشأو :ةرمس لاق ؟ ةمايقلا موي هلظ يف هللا هلظأ هنع جرف وأ « ارسعم رظنأ نميف

 . هلع هللا لوسر نم

 (”يرازفلا ةرازق نب لاله نب بدنج نب ةرمس ]1"١[

 اهجوزتف « هيبأ توم دعب ةنيدملا همأ هب تَّمدَق . ةرازف نب خمش ينب نم وه« ديب وبأ وهو
 ةرضحب اًمالغ عراص نأ ىلإ هرجح يف ناكو « [ب /ق'” 00 ]١/ راصنألا نم لسجر

 كلذ دعب لزن « ةوزغ ريغ هَ هللا لوسر عم ازغو « ثعبلا يف هزاجأف « هعرصف ُهِْلَع يبنلا
 .دعس ابأ : ىنكي « هبقع اهبو « دسأ ينب يف اراد "”ىرتشاف « ةفوكلا ىلإ لقتنا مث « ةرصبلا

 ىلع «؟!ِههّتي نكي مل « هلهأو مالسإلا بحي ةنامألا ميظع ناك . نمحرلا دبع وبأ : ليقو
 ةيواعم لبق نيتسو ةتس ةنس يفوت : ليقو « دايز مايأ ىلإ ي يقبو « ثيدحلا يف هني هللا لوسر

 . ةئسب هنع هللا يضر

 « بيبش يبأ نب نوميمو « يبلاولا ةعيبر نب يلعو « ىليل يبأ ن نباو ٠ يبعشلا : هنع ىور [)

 ءالعلا وبأو « نيريس نباو « نسحلا يبأ نب , نسحلاو . ةبقع نب ديزو ٠ ةديرب نب هللا دبعو

 )١( لصألا يف ترركت .
 . (9/8/؟) ةباصإلا . (505 /؟5)دسألا 2(؟7/5١) باعيتسالا (؟)

 . «رتشاف :١ لصألا يف (*)
 .لصألاب اذكه (4)



 . ةلظنح نب ةداوسو « ءاجر وبأو ؛ يمرجلا بلهملا وبأو «ريخشلا نبا

 نب بوقعي انث « ىفقثلا قاحسإ نب دمحم انث 2 ةلبج نب دماح وبأ انثدح "4

 تام « بدنج نب ةرمس مأ نأ هيبأ نع « رفعج نب ديمحلا دبع انأ : لاق « ميشه انث « ميهاربإ

 :لاق « كلذ ىلع راصنألا نم لجر اهجوزتف « غلبي ىتح ةرمس هنبا كرتو ء اهجوز اهنع

 « هثعب مهنم غلب نمو « ماع لك راصنألا ناملغ ضرعي ُهتلَع يبنلا ناكو « رادلا يف هنم ناكف

 نم ةرمس هيلع ضرعو « ثعبلا يف هزاجأف مالغ هبّرمف « ماع تاذ مهضرعف :لاق

 لاق .هتعرصل هتعراص ولو ىنتددرو اذه ] تزجأ هللا لوسر اي : ةرمس لاق ءهدرف هذعب

 . ثعبلا يف ينزاجأف « هتعرصف هتعراصف :لاق ")[2هعراصف كوندف :٠ هني هللا لوسر

 « ةدابع نب حور انث « ماوعلا يبأ نب نيسحلا نب دمحم انث "1 . .] انثدح "484

 ةالصلا ىف لاق هِي ىبنلا نأ ةرمس نع « نسحلا نع « ")[ةداتق نع ةبورع ىبأ نب ديعس انث]

 . (رصعلا ةالص » : ىطسولا

 ملسم وبأ انث : الاق « نسحلا نب بيبحو « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -

 نأ بدنج نب ةرمس نع « نسحلا نع « ملسم نب ليعامسإ انث « يراصنألا انث , يشكلا

 نيب علطت اهنإف , اهبورغو . سمشلا عولط مكتالصب اورحت ال » : لاق هلي هللا لوسر

 . 6( ناطيشلا ىنرق

 ميهاربإ نب هللا دبعو « قورافو « نسحلا نب بيبحو ؛ دمحأ نب دمحم انئدح 0١

 نأ ةرمس نع « نسحلا نع « ليعامسإ انث « يراصنألا انث « ملسم وبأ انث : اولاق «٠ بويأ نبا

 . « درابلا ءاملاب مكنع اهودربأف , رانلا نم ةعطق ىمحلا » : لاق هَّنفَع يبنلا

 انث . ايركز نب ليلخلا انث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث « دالخ نبركب وبأ انثدح .-5

 ىلع تاب نم » : هني هللا لوسر لاق : لاق « ةرمس نع « نسحلا نع « ديهشلا نب بيبح

 . « ةمذلا هنم تئرب دقف « اروجحم سيل حطس

 )١( /؟) ةباغلا دسأ نم تبثأ امو « لصألا يف طشك [ ]نيب ام 4 86(.

 . لصألاب ضايب (؟)
 هجرخأ ثيدحلاو «(014 /0) ننسلاو ديناسملا عماج نم تبثأ امو « لصألا يف طشك [ ]نيبام (9)

 . (97/0) دمحأ مامإلا



 انث « ةفيلخ نب ةذوه انث , ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث « دالخ نب ركب وبأ انثدح 617“

 لوقي امم ُهَِيَي هللا لوسر ناك : لاق « بدنج نب ةرمس انث « يدراطعلا ءاجر يبأ نع « فوع

 . هلوطب ثيدحلا ركذف (...ايؤر مكنم دحأ ىأر له » : هباحصأل

 نب نمحرلا دبع انث « بلاغ نب دمحم انث « نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح "4

 هلع يبنلا نع « ةرمس نع « نسحلا نع «ةداتق نع « عيطم يبأ نب مالس انث « ةليج نب ورمع
 .(« نمتؤمراشتسملا» : لاق

 انث « ةعامس نب نسحلا نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .-6

 «بدنج نب ةرمس نب ناميلس نع « ةعيبر نب يلع نع « يئاطلا ديبع نب ديعس انث « ميعن وبأ
 . نيفخلا ىلع حسمي ناك هلع يبنلا نأ هيبأ نع

05 

 (”ىنهجلا دبعم نب ةربس[| 17]

 نب ديز نب لهذ نب جيدخ نب ةراحس نب ةجّسوع نب دبعم نب ةربس وهو «عيبرلا وبأ 2

 . ريمح نم كلام نب ةعاضق نبا ةنيهج

 5 ني

 نب ورمع نب كلام نب جيدخ نب ةربس نب ةلمرح نب ةجسوع نب دبعم نب ةربس : ليقو
 . هدالوأ دنع هثيدح ١ دعس نب رصن نب ةعافر نب ةبلعث نب لهذ

 رمع نبدمحمانت « ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نبركبوبأ انثئدح "17

 : لاق « هلع يبنلا نع « هدج نع « هيبأ نع « ةربس نب عيبرلا نب كلملا دبع انث « يدقاولا

 . ةالصلا يف ىنعي (ةرتسلا نم مهسب ئزجي»

 . هلثم كلملا دبع نع . دعس نب ميهأربإ هاور #

 أنث «٠ ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث 3 نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 1 1/

 ىيحي انث « نيصح وبأ انث .ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدحو « ح بعصم نب هللا دبع

 )١( باعيتسالا «("56 /7)دسألا )١55/7( « /؟) ةباصإلا ١5( .



 هدج نع « هيبأ نع « ةربس نب عيبرلا نب كلملا دبع انث « دعس نب ميهاربإ انث :الاق « ينامحلا

 . هلثم

 « ديمحلا دبع نب ىيحي انث « نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 هدج نع « هيبأ نع « ةربس نب عيبرلا نب كلمل دبع نع . دعس نب ميهاربإ انث

 , نينس عبس غلب اذإ ةالصلاب ىبصلا رمؤي » : ُهْتَ هللا لوسر لاق : لاق ء[أ/ق*”*”3]

 ( اهيلع هوبرضاف ًارشع غلب اذإف

 نع مهلك «زيزعلا دبع نب ةربسو « بابحلا نب ديزو « زيزعلا دبع نب ةلمرح هاور

 « نافع انث « يبرحلا نسحلا نب قاحسإ انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -

 ةربس نب عيبرلا نع « زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع نع « ديعس نب هبر دبع نع « ةبعش انث

 ىهني وهو هيلإ تيهتنا « ثالث دعب ناك املف « « ةعدملا لحأ هلع هلع يبنلا نأ هيبأ نع « يربسلا

 . لوقلا دشأ اهيف لوقيو ١ يهنلا دشأ اهنع

 ةدبعو «ةئيبع نباو « رمعمو « يروثلا : مهنم سانلا : رمع نب زيزعلا دبع نع هأور *

 نيرخآ يف ايركز نب ليعامسإو « عيكوو « ميعن : وبأو « ناميلس نبا

 يرهزلاو . زيزعلا دبع نب رمعو « ةيزغ نب ةرامع : ةربس نب عيبرلا نع هاورو #

 عيبرلا نب كلملا دبعو « يماشلا ةورف يبأ نب سنويو «ثراحلا نب ورمعو « دعس نب ثيللاو

 . ىنابيشلا قاحسإ وبأو « ةورف وبأو « ةربس نبا

 : ةثالث لاوقأ هيف يرهزللو ح

 . عيبرلا نع « زيزعلا دبع نب رمع نعو « عيبرلا نع هأور *#

 . ةربس نب عيبرلا نع « معطم نب ريبج نب عفان نع « يرهزلا نعو *
6 
1 2 



 رك 1114 0 ةباحصلا ةفرعم
 انيك

 ©0يدّمألا كتاف نب ةربَس ]١7[
 . رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب دسأ وهو « ميرخ وخا َُك 1 هد _ 0 ّ 42 1ك

 كتاف نب ةربس : فسوي نب هللا دبع لاقو « هللا دبع نب رشبو ريفن نب ريبج : هنع ىور

 . نيملسملا نيب قشمد مسق يذلاوهو

 نب دمحم انثدحو « ح هيوجنز نب دمحم انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 8

 « عيطم وبأ انث « رامع نب ماشه انث : الاق ناميلس نب دمحم نب دمحم انث « شيبح نب يلع

 نب ريبج نع « يديبزلا ديلولا نب دمحم انث « ةقث ناكو « يسلبارطألا ىبحي نب ةيواعم انث

 موق عفري . نمحرلا ديب نيزاوملا » : هيي هللا لوسر لاق : لاق « كلام نب ةربس نع « ريفن

 ءاش نإو « هماقأ ءاش نإ . نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب مدآ نبا بلقو , نيرخآ عضيو

 . ("””هغازأ

 ؟”هكافلا نب ةربس ]١74[

 . هثيدح ىف فلتخم . هكافلا ىبأ نبا :لاقيو

 . دعجلا يبأ نب ملاسو « تباث نب ةميزخ نب ةرامع : هلع ىور

 يلع انث « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 هللا دبع نيدمحمانث ءدمحم نبدمحم انثدحو « حدرص نبرارضو « ميكح نبا

 ركب وبأ انث «ةيجان نبا انث « رمعم نب دمحم انثدحو « ح ريم نباو : ركب وبأ انث « يمرضحلا

 نب ملاس نع « بيسملا نب ىسوم نع « يفقثلا رفعج يبأ نع « ليضف نب دمحم انث : اولاق
 تعمس : لوقي هِي يبنلا باحصأ نم ناكو « هكافلا يبأ نب ةرسبس نع ؛ دعجلا يبأ

 « مالسإلا قيرطب هل دعقف , هقرطأب مدآ نبال دعق ناطيشلا نإ » : لوقي هلي هللا لوسر

 )١( ةباصإلا ء(50/5١) باعيتسالا ء(7755 /؟)دسألا )؟/١5( .
 ( 0(هعازأ» : لصألا يف .

 )"( ةباصإلا ء(557/5١) باعيتسالا ء(4”7 /؟5)دسألا )١5/5( .



 عدتو رجاهت : لاقف ,ةرجهلا قيرطب هل دعق مث « كئابآ نيدو كيد عدتو ملست : لاقف

 , لتقتو دهاجت : لاقف داهجلا قيرطب هل دعق مث هلوط يف سرفلاك نوكتف ,كدلوم

 هل هللا نمض كلذ لعف نمف :٠ هللَع هللا لوسر لاقف ) كلام مسقيو « كتأرما جورتتف

 .( ةنجلا

 : لاقف « ملاس نع « ىسوم نع , "7[نالجع] نبا نع « زيزعلا دبع نب قراط هاور *

 . ةربس يبا نب رباج نع

 ني تي و : . 2

 ”يفعُجلا ةربس يبأ نب ةربس []

 نب ٍبيؤُذ نب هللا دبع نب كلام نب ديزي ةربس يبأ مساو « نمحرلا دبع نب ةمئثيخ دج 0
 « ثراحلا : لاقف (؟تدلوام» : هل لاقف « ُهّليَي يبنلا ىتأ ءلهُذ نب ورمع نبا ةملس

 . ةربسو « ىزعلا دبعو

 ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع انث « يرصبلا نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح 0١

 انث ء ملسم وبأ انث :الاق بيبحو « قوراف انثدحو « حيكذوبتلا ةملس وبأ انث « يقرودلا

 نب ريمع نع «  ةأطرأ نبا ينعي جاجحلا نع « ةملس نب دامح انث : الاق « لاهنم نب جاجح

 ام ١ [ب /قا7/1٠٠] : لاقف « هلق يبنلا ىتأ : هابأ نإ لاق « ةربس يبأ نب ةربس نع « ديعس

 مث « هللا دبع : هامسو ىزعلا دبع ريغف « ةربسو « ثراحلاو « ىزعلادبع : لاق «؟ كدلو

 هلبَع يبنلا هلاعدو «ثراحلاو , نمحرلا دبعو « هللا دبع : مكئامسأ ريخ نم نإ » :لاق

 . نآلا ناك ىتح فرش يف اولازي ملف « هدلولو

 . مهنم ناك نمحرلا دبع نب ةمثيخ : جاجح داز #

 . جاجحلا نع ءرمع نب حلاصو « ماوعلا نب دابع هاور 7

 نب دمحم نع : هيفو ٠ (07/4) ديئاسملا عماج نم تبثأ امو « لصألاب حضاو ريغ[ ]نيبام (1)
 م ل ىسوم نع نالجع

 . ١5( /؟) ةباصإلا ء(١ 50 /؟) باعيتسالا , (7 357 /5)دسألا (؟)
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 نب حلاص انث « يعيبضلا رمعم وبأ انث « ةيجان نبا انث ء رمعم نب دمحم هانثدح "05

 دابعو « رمع

0 

 . هب جاجح نع ءامهالك ماوعلا نب

 نب نكسلا نب نسحلا ديزي وبأ انث «٠ يفوكلا ملسم نب دمحأ نب ملسم انثدح

 نب دايز نع ء ماشه نب ةيواعم انث « ريصن نب نيسحلا انث « يميمتلا نكسلا نب نسحلا

 دنع موي تاذ اًسولج انك : لاق ينثدح : لاق «ةربس نع « زيزعلا دبع نع ءرذلملا

 « اهيبن دعب نتف اهيف ناك الإ ةمأ نكي مل هنإ ؟ هللا يبن اي : انلقف ١ دجسملا يف هني هللا لوسر

 لبقأف : لاق ؟مألا باصأ ام انبيصي نأ انيلع فاخت مأ كلذ نم نيفاعم نوكن نأ وجرت لهف

 .:0 رقبلا يصايصك نتف دجسملا اذه نم نجرخيل هديب يسفن يذلاو » :لوقي وهو انيلع

 ايفس ابأ ىنكي

 هنع ىور 3

 زلا نب ةورعو

7000 

 7 3 9“ و م 0
 00 2 أ

 "يلدا مشعج نب كلام نب ةقارس 17

 ع ةنانك نب ةانم دبع نب ةرم نب جلدم نب ورمع نب ميت نب كلام نبا وه : يراخبلا لاق ه

 . ينانكلا ناسغ يبأ نع « يمرادلا هلاق « ن

 « بيسملا نب ديعسو « ءاطعو « دهاجمو « سواطو « سابع ناو « رباج :

 . ةربس نب لازنلاو « مشعج نب كلامو « حابر نب يلعو « ريب

 سودرفانث « بيرك وبأ انث « ىمرضمحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 « سابع نبا نع © سواط نع « تباث ىبأ نب بيبح نع « ناميلس نب دوعسم انث «يرعشألا

 . « جحلا يف ةرمعلا تلخد » : لاق « هلي هللا لوسر نع « كلام نب ةقارس نع

 نع « ريهز انث « يسلايطلا ديلولا وبأ انث ٠ ملسم وبأ انث ٠ يباطخلا قوراف انثدح "<60

 « ريبزلا يبأ

 . ثيدحلا . . . لمعلا فنأتسن اميف مأ ؟ مالقألا هب تفجو «ريداقملا

 ورمعو « ةسينأ يبأ نب ديزو « ىليل يبأ نباو « ةفينح وبأو ١ مساقلا نب حور هاور

 )١( باعيتسالا )١58/:5(, ةباصإلا «(7 1 /5)دسألا )١97/5( .



 « ةبعش انث « رضنلا وبأ انث ١ ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث « دالخ نب ركب وبأ انثدح -17

 لأس هنأ « مشعج نب كلام نب ةقارس نع « ثدحي اًسواط تعمس ةرسيم نب كلملا دبع نع

 لب ال» : لاق ؟دبألل مأ انماعل هذه انترمع « هللا لوسر اي : لاقف « ةرمعلا نع هلي هللا لوسر

 .( دبألل

 يف ةقارس نع « ءاطع نع « رانيد نب كلام هاورو . هوحن كلاملا دبع نع رعسم هاور #

 ٠ . ةرمعلا

 « ريبزلا وبأو « رباج نع « هيبأ نع ء دمحم نب رفعجو « رباج نع « ءاطع هاورو

 . هذه انترمع نع انربخأ هللا لوسر اي : لاق « ةقارس نع « مهلك رباج نع

 سيق ينربخأ « ةملس نب دامح انث « جاجح انث « ملسم وبأ انث « قوراف انثدح 07

 هللا لوسر اي : لاق هنأ « يجلدملا مشعج نب كلام نب ةقارس نع « سواط نع « دعس نبا

 : لاق «هنم غرف دق لمعل لب » : لاق ؟ لمعلا فنأتسن وأ ؟ هنم غرف دق اًئيش لمعنأ

 نآلاف : ةقارس لاق « هلمع هل رّسيم لك :٠ ُهِلَي يبنلا لاق ؟ لمعلا ميفف هللا لوسراي

 . دحلا نآلاف .دجلا

 . هوحن ةقارس نع . دهاجم نع « شمعألا هاورو

 نب ديعس انث « يبضلا رمع نب نامشع انث « يمشاهلا ناميلس نب دمحم انئدح -

 : لاق « كلام نب ةقارس نع « ءاطع نع رانيد نب كلام انث « "')[ديزي] نب نابأ انث « ناميلس

 ٠ : لاق ؟ دبألل مأ اذه انماعل هذه « هللا لوسر اي : انلقف « هعم انرمتعاو ُهّتِلَع هللا لوسر رمتعا

 . (دبألل

 . كلام نع « ةبورع يبأ نب ديعس هاور #

 انث ء« حرس نب رهاطلاوبأ انث « "”[عنتيملا] نب دمحأ انث « نسحلا نب بيبح انثدح 5-6

 نب ةقارس نع « ثدحي بيسملا نب ديعس عمس هنأ ديز نب ةماسأ نع ء ديوس نب بويأ

 ١( لامكلا بيذهت نم هتبثأ امو : تلق . لصألاب ةحضاو ريغ )719/ /171(.
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 ا
 . « مثأي مل ام هتريشع نع عفادملا مكر يخ » : لاق ٠ هِيَ هللا لوسر انبطخ : لاق .كلام

 نع . رمعم نع « قازرلا دبع نع « قاحسإ انث ء دمحأ نب ناميلس انثدح -

 تيأر : لاقف « هَ يبنلا ىلإ ءاج هنأ كلام نب ةقارس نع ء رييزلا نب ةورع نع « يرهزلا

 . «رجأ ةراحلا دبكلا يف . معن » : لاق ؟ اهتيقس نإ رجأ يل له ٠ يضوح ىلع درت ةلاضلا

 انث , 22[ يفوعلا ] نانس نب دمحم انث « رمع نب صفح انث « ناميلس انثدح "0

 نأ كلام نب ةقارس نع « ركذي يبأ تعمس [أ /قا“ ٠7/11 حابر نب يلع نب ىسوم

 اهل سيل ؛كيلإ ةدودرم كتنبا , ةقدصلا لضفأ ىلع كلدأ الأ » : لاق هيي هللا لوسر
 . ( كريغ بساك

 2 0 أ مخ
 اا يي ديت

 «”يراصنألا ءاسنخ نب ةيطع نب ورمع نب ةقارس [ ”17]

 . راجنلا نب نزام ينب نم 9

 نبا انث « يبأ ينثدح « دلاخ نب ورمع نب دمحم انث . دمحأ نب ناميلس انثدح -7

 نم نيملسملا نم ةتؤم موي دهشتسا نم ةيمست يف ةورع نع « دوسألا يبأ نع « ةعيهل

 . ةيطع نب ورمع نب ةقارس : راجنلا نب نزام ينب نم مث « راصنألا

 « بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث . نسحلا نب بيبح انثدح "7

 71 ل 3
1-1 0 

2 . 

 ”يراصنألا بابُحلا نب ةقارس ["]
 . هي هللا لوسر عم نينحب دهشتسا 0

 )١(. لصألا يف : ١ يقوعلا « .

 باعيتسالا (؟) )١437//5( /؟)دسألا ؛ ٠*8”( « ةباصإلا )؟١8/5( .

 )*( ةباصإلا ,(759/5) دسألا .(5١//430؟) باعيتسالا )18/5( .



 نبا انث « يبأ انث « دلاخ نب ورمع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انئدح

 تلا ت 00 8 93 م خ0 5 0 8

 نم هلع هللا لوسر عم نينح موي دهشتسا نم ةيمست يف ةورع نع « دوسألا يبأ نع «ةعيهل

 . بابحلا نب ةقارس : نالجعلا ينب نم مث ٠ فوع نب ورمع ينب نم مث « راصنألا

  ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نب دمحم انث « ميهاربإ انث « دايز انث « قوراف انثدح "6

 نبال ع 8 8 .

 نب ةرم : نالجعلا ينب نم راصنألا نم نيملسملا نم نينح موي لتقو : لاق « باهش نبا نع

 . ةقارس نب ةرم : يرهزلا لاق اذكه « بابح نب ةقارس

 رفعج وبأ انث « ينارحلا بيعش وبأ انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثلح 5

 نم نينح موي دهشتساو : لاق « قاحسإ نب دمحم نع « ةملس نب دمحم انث « يليفنلا

 . ""[نالجعلب نب ] يدع نب بابحلا نب ةقارس : راصنألا نم نيملسملا

 انث ءدمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم اانث « نسحلا نب بيبح انثدح 7

 . "7[نالجعلب نم ] يدع نب بابحلا نب ةقارس

 يني ني تو 4 جام مع

 (”ريمع نب ةقارس ]١78[

 . نيئاكبلا دحأو « كوبت ىلإ هجرخم هني هللا لوسر لمحتسا نم دحأ وه

 ىسوم انث « ديعس نب ينغلا دبع انث « لهس نب ركب انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 4

 نع « لتاقم نعو « سابع نبا نع « ءاطع نع « جيرج نبا نع « نمحرلا دبع نبا

 مهلمحتل كوتأ م اذِإ نيل ىلع الو : ةيآلا هذه تلزن : لاق «سابع نبا نع «ءكاحضلا

 ةقارس : مهنم رفن يف 4 ارح عُمَدلا نم ضيفت مُهئيعأو اوُلوَت هيلع مكلمحأ ام دجأ ال تق

 . ريمع نبا

 )١( نالجع ينب نم » : باوصلا لعلو « لصألاب اذك « .
 )١؟( /؟)دسألا ٠ ةباصإلا ء("* )١9/5( .



 ©ةقارس نب ةقارس ]٠[

 .لوهجم

 . هيلع دزي ملو «٠ فوع نب دحاولا دبع هنع ىور : لاقو ١ نيرخأتملا ضعب هركذ

 لهس انث « يرسلا نب لهس انث « هللا دبع نب "”[يبراحملا ] قاحسإ نبا انثدح -
 نب ورمع نب هللا ديبع انث « يقفاولا ورمع نب هللا دبع انث « ليلخلا نب باتع انث « هيوذاش نبا

 « ةقارس نب ةقارس نع « فوع نب دحاولا دبع نع « ةبتع نب بوقعي نع « يبعكلا ريهز
 لَ هللا لوسر هل لعجي ملف « فيسلاب ربيخ موي هسفن "7[ةملس نب نانس باصأ ] :لاق
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 . ةيد

 نب ةملس معوهو « نانس نب رماع هفيس عجر يذلا ربيخب لوتقللاو «لاقاذك *

 . عوكألا

 . فيعض يرصب «يقفاولا ورمع نب هللا دبع #

 «©ىملسألا ةنس نب نانس [""1]

 . ةلمرح نب نمحرلا دبعو « ةرح يبأ نب ميكح : دنع هثيدح . يزاجح ن

 نب دمحم انثدحو « ح باتقلا رفعج نب نيسحلا انث « ىحلطلا ركب وبأ انثدح ٠"

 نب زيزعلا دبع انث ء درص نب رارض ميعن وبأ انث . يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « دمحم
 نب ميكح همعو « [ب /قال ٠7/١ ] ةرح يبأ نب هللا دبع نب دمحم نع « يدرواردلا دمحم

 : ِهنلَع هللا لوسر لاق : لاق « هلق ىبنلا بحاص « يملسألا ةنس نب نانس نع « ةرح يبأ

 . « رباصلا مئاصلا رجأ لثم هل ركاشلا معاطلا»

 انث :الاق رفعج نب ديعس نب نسحلاو « بوقعي نب فسوي بوقعي وبأ انثدح ١"

 )١( ةباصإلا « (*؟9/5؟) ةباغلا دسأ )؟١8/5( .

 لصألاب ةحضاو ريغ (؟) .

 )*( باعيتسالا )71١9/5(, /؟)دسألا 55١( .« /؟) ةباصإلا 857( .



 هللا ديبع نب دمحم يدج انث  ")دمحم] نب دمحم نب ورمع انثدحو 2 ح ىنثملا نب نسحلا

 هنأ دنه نب ىيحي نع « ةلمرح نب نمحرلا دبع انث « بيهو انث « نافع انث : الاق « قوزرم نبا

 يمع يفدرم عادولا ةجح تججح : لاق نمحرلا دبعوبأ وهو -ورمع نب ةلمرح عمس

  ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ اعضاو هلع يبنلا تيأر « تافرعب انفقو املف « ةنس نب نانس

 ىصح لثمب رامجلااومرا : لوقي : لاق ؟ هلي هللا لوسر لوقي اذام : يمعل تلقف

 .(«فذخلا

 انث « ىسوم نب دهاجم انث « نوراه نب ىسوم انث « نوراه نب يلع هانثدح "0

 ورمع نب ةلمرح عمس هنأ دنه نب ىيحي نع « ةلمرح نب نمحرلا دبع انث « بيهو انث « نافع
 . هلثم ركذف « ةنس نب نانس يمع يفدرم عادولا ةجح تججح : لاق

 زيزعلا دبع انث ءدرص نب رارض انث ءرفعج نب نسحلا انث ءيحلطلا ركب وبأ انثدح "1

 : لاق « ورمع نب ةلمرح نع « دنه نب ىبحي نع « ةلمرح نب نمحرلا دبع نع « دمحم نبا

 « ؟لوقيام : يمعل تلقف « بطخي هي هللا لوسر تيأرف « ةنس نب نانس يمع عم تنك

 . ( فذخلا ىصح لثمب رامجلا اومرا » : لاق

 نع « ةبيتق نع «نوراه نب ىسوم ثيدح نم هاورف هيف نيرخأتملا ضعب مهو ن

 ىسوم ناكو « ةلمرح نب نانس همع نع « ةنس نب نانس نع  ةلمرح نبا نع «يدرواردلا

 نع « ةلمرح نبا نع « يدرواردلا نع « ينامحلا نع 2« ثيدحلا اذه يوري نوراه نبا

 نع « دنه نب ىيحي نع «'؟[ورمع نب ةلمرح وأ] « ورمع نب ةلمرح نع « دنه نب ىيحي
 . هدانسإ يف كشلاب ينامحلا هب انثدح اذكه : لاقو « كشلا ىلع ةنس نبا نانس

 نعًالزانهب ثدحف 2 كش ريغب يدرواردلا نع « ةزمح نب ميهاربإ هاور :لاقو

 نب نمحرلا دبع نع « زيزعلا دبع انث : لاق « ةزمح نب ميهاربإ نع « يضاقلا ليعامسإ

  ةفرع موي ةنس نب نانس همع عم فقو هنأ ةلمرح همع نع « دنه نب ىيحي نع « ةلمرح

 . هلثم ركذف

 )١( لصألاب ةحضاو ريغ .
 خلا... ىيحي نع ةلمرح نبا نع وأ : هباوص لعلو « لصألاب اذكه قفز .



 عقو ١10_ _ ةباحصلا ةفرعم
3 10-7 

 . ثيدحلا اذه يدرواردلا نع « ةبيشق نع « هدنع نكي ملو , ةلمرح نب نمح رلادبع

 . يضاقلا ليعامسإ نع ًالزان ادرجمو «كشلا ىلع ينامحلا نع اًيلاع هب ثدحف

 ملف ٠ ةلمرح نبا نع هايور بيهوو « لضفملا نب رشب نأ هثيدح بقعب مهاولا ركذو *

 ركذ دقف « ناث مهو وهو دنه نب ىيحي نع « نمحرلا دبع نع « بيهو الو « اًنانس رشب ركذي
 . هانملق ام وه « دنه نب ىيحي : هثيدح يف بيهو

 «يدرواردلاو ١ بيهو ىوس ةلمرح نب نمحرلا دبع نع « ثيدحلا اذه ىور نممو *#

 نمحرلا دبع ثيدح عمج يف انركذ «يلع وبأ ينيدملا رفعج نب هللا دبعو « بويأ نب ىبحيو
 . ةلمرح نبا

5 
 و

 تدي ني 2 4 7
 م ن2 0-0-0

 (”ىلذهلا قبحما نب ةملس نب نانس [ ] ١775
 0 دل م0

 . دمصلا دبع وبأ بيبحو « ىبسارلا ةوعس نب ذاعمو « ةدانج نب ةملس : هنع ىور 0

 نب رمع انث :الاق « قارولا رصن نب دمحم نب يلعو ٠ يرجآلا ركب وبأ انثدح .-06
 نب ةملس نع . جاجحلا نب جاجحلا نع . ديوس نب ةعرق انث « ديلولا نب رشب انث « بويا

 تقدصت ينإ « هللا لوسر اي : لاقف « هَ يبنلا ىتأ ًالجر نأ ةملس نب نانس نع « ةدانج
 لبقو٠« كلام كيلإ هللا (9دردق)» : لاقف ؟ عنصأ فيكف ؛ تكله اهنأو « ةقدصب يمأ ىلع

 .(« كتقدص

 . هوحن جاجحلا نع . ديعسو « رماع نب رمعو « عيرز نب ديزي هاور *
 هللا ديبع ينثدح « ىنثملا نب دمحم انث « نايفس نب نسحلا انث ء ورمع وبأ انثدح 5

 « ةملس نب نانس نع « ةوعس نب ذاعم نع « ميركلا دبع نع « ىليأ يبأ نبا انث ٠ ىسوم نبا
 هب برضي مث , همد يف هلعن سمغي مث رحني » : لاق « بطع اذإ يدهلا يف هلع يبنلا نع
 . « ءازجلا هيلعف لكأ نإو , هنم لكأي الو . هتحفص

 جام تاع 0
 2 ا

 )١( ةباصإلا .(509 /5)دسألا « (37/5١7؟) باعيتسالا )١89/9( .

١ //( 
 يناربطلا مجعم رظنا . ؛در» لاد طاقسإب «ردق» لصألا يف 23 د
)0 



 ١8 [ ينهجلا هللا دبع نب نانس ”©
 . "”[ سابع نبا ] ثيدح يف ركذ هل ان

 نبا ىيحي انث « ةبيتق نب ليعامسإ انث « يبضلا قاحسإ نب دمحم نع هانثدح 7

 نع . يلذهلا ةملس نب ىسوم ينثدح « يعبضلا حابصلا يبأ نع « ثراولا دبع انث « ىيحي

 ملو تتام اهمأ نأ هلي هللا لوسر لأست نأ هللا دبع نب نانس ةأرما ترمأ : لاق « سابع نبا

 نكي ملأ هتيضقف نيد كمأ ىلع ناك ول » : لاقف ؟ اهنع جحت نأ اهمأ نع ئزجيأ . جحت

 . ( ؟اهنع ئرجي

 . ثراولا دبع نع « هريغو ددسم هاور #*:

 نبا نع « بيرك نع « بيرك نبا دمحم نع « ناميلس نب نمحرلا دبع هاورو *

 . ينهجلا هللا دبع نب نانس نع « سابع

 . هللا دبع نب نايفس : لاقو « مهوف بيرك نب دمحم نع « رمحألا دلاخخ وبأ هاورو #

1 
 0 ؟ٍ 3

 2 1 تو 1-1

25 6 

 "”نصحم نب نانس يبأ نب نانس [)"4]

 . اردب دهش « نصحم نب ةشاكع ىخأ نبا 0

 « بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح "4

 ينب نم نيملسملا نم ًاردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ انثدح

 « نصحم نب ةشاكع وخأ نانس وبأ : فانم دبع نب سمش دبع ينب ءافلح نم ةيزخ نب دسأ

 . نانس يبأ نب نانس هنباو

 )١( باعيتسالا )5١4/57(« /؟) ةباصإلا «(577/5) دسألا 8( .

 . لصألا يف حضتي مل[ ]نيبام (؟)

 . (857/5) ةباصإلا ء(570 /؟)دسألا ,(؟8/15١5) باعيتسالا (")



4 
 ١6 ةباحصلا ةفرعم 2
 ا ا 5 0

 ()بوسنم ريغ ؛ نانس[١”"6]

 . « ىقوتو ىقبت » : ركب يبأل لاق هْلَي يبنلا نأ ىور 0

 يبأ نب مساق انث , نيطم يمرضحلا انث « يدرويبألا دعس نب دمحم نع انثدح -أ49

 هللَع يبنلا نأ نانس نع « هيبأ نع ٠ قاحسإ يبأ نب سنوي نع « رمحألا دلاخ وبأ انث « ةبيش

 . « ىقوتو ىقبت » : ركب يبأل لاق

 ("”ةفرغ نب نانس [ !""5]

 « دامح نب ميعن انث « حلاص نب نامثع نب ىبحي انث , دمحأ نب ناميلس انثئدح _-

 نع « هللا ديبع نب رسب نع « سيق نب ةيطع نع « هيبأ نع « دقاو نب ديز نب قلاخلا دبع انث

 عم توىت ةأرملاو « ءاسنلا عم تومي لجرلا يف هّتْيَع يبنلا نع « ةبحص هلو ةفرغ نب نانس

 . « نالسغي الو نامميُي ١ : لاق ؟ مرحم امهنم دحاول سيلو «لاجرلا

 ”يدسألا ريهظ نب نانس [ ”"]

 « نادوح نب ةبقع نع « ىبيرخلا دواد نب هللا دبع انث : لاق 0[. . . ]انثدح 0

 .(نبللا يعاد عد » : لاقف « ةقان هلع يبنلا ىلإ تيدهأ : لاق «ريمظ نب نانس نع « هيبأ نع

 . (84/5) ةباصإلا )١(
 ديناسملا عماج ؛ هطبض يف فالتخالا ظفاحلا ركذو « (80/؟) ةباصإلا ء (455؟/؟) ةباغلا دسأ (؟)

 . ةلمهملا وأ ةمجعملا نيغلاب وه له يردأ ال : ريثألا نبا لاقو : تلق ««236/5)
 امو « «ريمظ» : لصألا يف عقو ,« (817 /؟) ةباصإلا « (15/١57)دسألا « )5١194/7( باعيتسالا ةيفإ

 . ديناسملا عماج يف اذكو « ةمجرتلا رداصم نم تبثأ

 . لصألا يف ضايب [. . . . ]نيب ام (5)



 "”ينهجلا ةربو نب نائس ]١8[

 عيبرلا نب ديمح انث « رازبلا ورمع نب دمحأ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح <55

 نانس نع « هيبأ نع « ينهجلا عفار نب ةجراخن نع « ينابيشلا نسحلا نب دمحم انث «زازخلا

 روصنم اي : انراعش ناكف « عيسيرملا ةوزغ هَ هللا لوسر عم انوزغ :لاق « ينهجلا ةربو نبا

 .٠ تمأ ثمأ
8 0 

 . نسحلا نب دمحم نع « مضهج نب دمحم هاور #

 انا ميزت داع دع دع 2 ل

 (”هلاس : ليقو « دنه وبأ نانس ]9"١[

 . ةرفشو نرقب ُهْنِلَع كلَ يبنلا مجح

 ني ني 0

 "”نّرَقَم نب نانس [*"4]

  ياحصلا يف ركذ ل . نرقم نب نامعنلا وخأ

 ري يذ ني فيس 141

 . هلع يبنلا كردأ . نميلا كلم

 .'*1[ 1 يدهنلا ناسغ وبأ انث ءزيزعلا دبع نب يلع انث « دمحأ نب ناميلس انثدح "7

 ىدهأ نزي يذ كلم نأ كلام نب سنأ نع « تباث نع « يئادصلا ناذاز نب ةرامع انث :الاق

 نع « لجر ينثدح : ةرامع لاق « ًاريعب نيثالث وأ اصولق تذخأ دق ةلح هِي هني هللا لوسر ىلإ

10 

 )١( ديئاسملا عماج « (577 /1) ةباغلا دسأ )١7//5( « /؟) ةباصإلا 84( .

 ةباصإلا «(57 /؟) ةباغلا دسأ (؟) )5/73١١( .

 . (47 /؟) ةباصإلا «535(2 /5)دسألا « 17١( /”5) باعيتسالا (7)

 . ١75( /؟) ةباصإلا « (5953/5) ةباغلا دسأ (5)

 . هتءارق حضتي مل لصألاب طشك (5)



 '. لحس - ةباحصلا ةفرعم
 مي

 . اهسبل هنأ سنأ نع «تباث
0 00 0 
 2 او 3 5

 (")”"برك يدعم نب فيس[ ]47"١1

 نب ثراحلا نع « تباث نب ىلع انث « نيعم نب ىيحي انث '"'[ . . . ]انثدح <54

 يدعم نب فيس دلو نم وهو . فيس نع « ةلبج ينب نم دحاو ريغ ينثدح : لاق « ناميلس

 . [ب /ق'" ٠8/١11 . يل بهوف « يموق ناذأ يل به « هللا لوسر اي : تلق : لاق « برك
010 6 

 2 1 ان 3 0

01 

 "””سمش دبع نب ورمع نب طيلس [ ]“ 4 "١

 ع ع و

 . ورمع نب ناركسلا وخأ طيلس وبأ . يؤول نب رماع ينب نم 0

 .بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 6

 ىلإ نيملسملا نم جرخ نمت ناكو :لاق « قاحسإ نيدمحم نع .«دعس نب ميهاربإ ان

 رصن نب دو دبع نب سمش دبع نب ورمع نب طيلس : يؤل نب رماع يئب نم ةشبحلا ةرجاهم
 تنب ةدوس هتأرما ناركسلا عمو ءورمع نب ناركسلا هومخأو رمانع نب لسح نب كلام نب

 هللا لوسر اهيلع فلخف «. ةرجهلا لبق ةكمب ناركسلا تام « سمش دبع نب سيق نب ةعمز
 هني

 9و 2 01 ا

 (يراصنألا سيق نب طيلس ]45"١[

 انث « ىبأ انث « ىنارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح "<57

 ينب نم مث « راصنألا نم ردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع « دوسألا يبأ نع « ةعيهل نبا

 . ٠١( 5 /؟) ةباصإلا ء(591ا//؟) دسألا ء(؟5:/89) باعيتسالا )١(

 . لصألا يف ضايب[. . . 1نيبام (؟)

 . (9/1/9) ةباصإلا « (5 5٠ /5) دسألا ,« 5١0( /5) باعيتسالا (*)
 . (77/:؟) ةباصإلا « (7/١551؟) دسألا .(7/5١5؟) باعيتسالا (5)



 . رماع نب يدع نب كلام نب هللا ديبع نب ورمع نب سيق نب طيلس : راجنلا نب يدع

 دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « يباطخلا قوراف انثدح "1

 نب يدع ينب نم راجنلا ينب نم اردب دهش نم ةيمست يف ةبقع نب ىسوم نع « حيلف نبا

 . هل بقع الو « ورمع نب سيق نب طيلس : راجنلا

 دمحم انث . يئابسنلا نمحرلا دبع وبأ انث « ةبتع نب نسحلا نب دمحأ نع هانثدح "4

 نع « ةسينأ يبأ نب ديز نع « ميحرلا دبع يبأ نع . ةملس نب دمحم انث « بهو نبا

 ًالجر نأ طيلس هيبأ نع « سيق نب طيلس نب هللا ديبع نع « ليقع نب دمحم نب نمحرلا دبع
 نأ هّللَي يبنلا هرمأف « ةيشعو 7ةركب هيتأيف رخآ لجرل ةلخن هيف طئاح هل تناك راصنألا نم

 . طئاحلا يلي امم ةلخن هيطعي

 ع

 «2ثراحلا نب طيلس ]46"١[

 . يلذهلا حيلملا يبأ : دنع هثيدح « ةعاضرلا نم ةنوميم وخأ هنإ : ليق ص

 نب فسوي انث « ىراخبب يزورملا نمحرلا دبع نب عفار انث « قاحسإ نبا هانثدح- 574

 « هللا دبع نب دنه ىلوم نمحرلا دبع وبأ كيرش انث « يقرودلا بوقعي انث « يذورملا ىسوم
 . موقلا لبقأف « ريرسلا عضوف « ةزانج يف حيلملا وبأ جرخ : لاق « بيطم نب مساقلا انث

 بحاص ترتخا ادحأ اراتخم تنك ولف « مكتعافش نسحيلو « مكفوفص اووس :لاقف

 هلع يبنلا نأ ةعاضرلا نم ةنوميم اخأ ناكو « طيلس ينثدح : حيلملا وبأ لاق مث « ريرسلا

 : ةبصعلاو , ةئاملا ىلإ نوعبرأ : ةمألاو , هيف اوعفش سانلا نم ةمأ هيلع ىلص نه و :لاق

 .ه ةرشعلا ىلإ ةثالث : رفنلاو , نيعبرأ ىلإ ةرشع

 . ةنوميم نع طيلس : لاقف « هريغ هاور #

 داع داع دع

 )١( ءايلاب « ةركي# : لصألا يف .
 )١( ةباصإلا «(578/؟) ةباغلا دسأ )9/1/7( .



 2"يراصنألا ناميلس وبأ طيلس [ "1

 . يردب [0

 نب زيزعلا دبع انث « يكملا غئاصلا يلع نب دمحم انث . دمحأ نب ناميلس انثدح ٠"

 الل : لاق « هدج نع « هيبأ نع « يراصنألا طيلس نب ناميلس نب دمحم انث « ينيدملا ىيحي

 ركب يبأ ىلوم ؛ ةريهف نب رماعو « قيدصلا ركب وبأ هعم ةرجسهلا يف هلي هللا لوسر جرخ

 مأايو» : اهل لاقف « هفرعت ال يهو « ةيعازخلا دبعم مأب رمف « قيرطلا مهلدف « طقيرأ نباو

 هلوطب ثيدحلا . . .ةبزاعل منغلا نإو « هللاو ال :تلاق.؟ نبل نم كدنع له : دبعم

 .راعشألاو
 4ع ىلع ع

 اء 07 نيف مدني درت

 (”يراصنألا شقو نب تباث نب طيلس ]١417[

 . ريبزلا نب ةورع هلاق « دحأب دهشتسا ص

 « ةعيهل نبا انث « يبأ ينثدح « ورمع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح "7

 ءراصنألا نم هني هللا لوسر عم دحأ موي دهشتسا نم ةيمست يف ةورع نع « دوسألا يبأ نع

 . [أ /قا“ .٠4/11 شقو نب تباث نب طيلس : تيبنلا ينب نم مث

 ان دن دلد

 و

 "'”بوسنم ريغ طيلس ["4]

 . نادحولا يف هللا همحر نايفس نب نسحلا هركذ ت

 نب رمع نبهللا دبع انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمع وبأ انثدح 7

 تيهتنا : لاق « طيلس نع « نسحلا نع « ملسم نب ليعامسإ نع « ريم نب هللا دبع انث «نابأ

 )١( /؟) ةباصإلا «(574 /؟) ةباغلا دسأ 7/7( .

 . (71/5) ةباصإلا « (578/؟) ةباغلا دسأ (؟)

 . رمع يبأل هازعو « يميمتلا طيلس : ظفاحلا هركذ « 07 /؟) ةباصإلا )54١/5(« ةباغلا دسأ (6)

 . نييرصبلا يف دعي :لاقو



 داوس يف همتاخ ضايب ىلإ رظنأ ينأك « هباحصأ يف "”"بتحم وهو ؛ هني هللا لوسر ىلإ

 « انهاه ىوقتلا « هلذخي الو هملظي ال ملسملا وخأ ملسملا 2غ : لوقي هتعمسف «ليللا

 . هردص ىلإ هديب راشأو

 فطيس ب طيس

 . حلفأ نب ريثك نع « نيريس نبا نع ٠ بويأ ثيدح يف ركذ هل 7
 داو داما ا
 تزن كل 2

 "”لسح نب كلام نب ورمع نب طيلس |(|"]
 . ةماميلا بحاص يلع نب ةذوه ىلإ هيَ 2 يبنلا هثعب

 . يرهزلا نع .« قاحسإ نبا : هثيدح ىور 0

 ليعامسإ نب دمحم انث « يناربطلا دئرم نب مشاه انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 771“

 نع « ةورع نع « يرهزلا نع « قاحسإ نبا نع « شايع نب ليعامسإ نع « شايع نبا

 بحاص يلع نب ةذوه ىلإ ورمع نب طيلس هيَ هنلَع هللا لوسر ثعبو : لاق ةمرخم نب روسملا

 . ةماميلا

 ل 10 11
 2 از ميزت ينك

 «9ةليمج وبأ نينس[ "]

 نم هيلع قفنأف « اريخ هيلع ىنثأف « رمع هنع لأسف « اًدوبنم طقتلا « يرهزلا : هنع ىور 0

 هل هءالو لعجو « لاملا تيب

 انث « ةفيلخ وبأ انث :الاق دمحأ نب ناميلسو « دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح 5

 )١( ةركن صوقنم مسا اهنأل هتبثأ ام باوصلاو ««ىبتحم» : لصألا يف .

 )( /؟) باعيتسالا 5١5( , ةباصإلا « (94"7/؟) دسألا )1/5/( .

 /؟) ةباصإلا « (5 5 /؟) ةباغلا دسأ ةرف] ١/1( « /؟) باعيتسالا 700( .

 ):( /؟) ةباصإلا ء (554 /؟)دسألا . (؟437/5) باعيتسالا 80( .



 0 ١ 6 03 ةباحصلا ةفرعم 42 . ةف

 جر

 ةليمج ابأ نأ يرهزلا نع 2١ كلام نع « ءامسأ نب ةيريوج انث « ءامسأ نب دمحم نب هللا دبع

 هلع يبنلا كردأ هنأ ةليمج وبأ معزف :لاق ء سولج بيسملا نب ديعس عم نحنو « هريخأ

 دا هاا هام
 فكن تاي 5

 (”لقاو نب نينس [ 6"1؟]

 . هنع دنسي مل ؛ هي ىبنلا بحص ال

 نع ءدلاخ ىيبأ نب ديزي نع « يردحمجلا لماك وبأ انث : لاق "'[. . . ]انثدح 0

 نبا نينسو « رفعج نب هللا دبعو ] سابع نب هللا دبع "”[تيأر : لاق ] « كلملا دبع نب نامثع
 ا

 . هللَع هللا لوسر "”[ بحاص دقاو

 «©ةشرخ نب كامس ]١181[

 . ةماميلاب دهشتسا يردب . يراصنألا ةناجد وبأ

 نسحأو ءدحأ موي هقحب هَل يبنلا فيس ذخأ يذلا وهو . دلاخ هنبا : هنع ىور

 . لاتقلا

 نبا انث « ىبأ ىنثدح . دلاخ نب ورمع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح <”

 موي دهشتساو « راصنألا نم ًاردب دهش نم ةيمست يف ةورع نع« دوسألا يبأ نع « ةعيهل

 نب ديز نب دو دبع نب ناذول نب ةشرخ نب سوأ نب كامس ةناجد وبأ : ةدعاس ىنب نم ةماميلا

 . ةبلعت

 « حيلف نب دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « قوراف انثدح 77

 )١( /؟) ةباصإلا « (5506 /؟) ةباغلا دسأ 86( .

 . لصألا يف ضايب[. . .1نيب ام (؟)
 . ةباغلا دسأ نم هتبثأ امو . لصألا ىف سمط (0)
 . (الا/ /؟) ةباصإلا «.(401/1) دسألا , (517/1) باعيتسالا (5)



 نم ةماميلاب داهشتساو « أردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث

 موي هّلَع هللا لوسر فيس ذخأ يذلا ةشرخ نب كامس ةناجد وبأ : ةدعاس ينب نم راصنألا

 . دحأ

 انث ءدمحم نب دمحأ انث « ئيحي نب دمحمانث « نسحلا نب بيبح انثدح "8

 ةدعاس ىنب نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست ىف قاحسإ نب دمحم نع . دعس نب ميهاربإ

 . ةشرخ نب سوأ نب كامس همساو « ةناجد وبأ : جرزخلا نب بعك نبا

 انث ١ ىطقسلا نمحرلا دبع نب دمحأ انث دمحم نبدمحأ نب دمحم انثدح 4

 « تباث نع « دامح انث : الاق جاجح انث « ملسم وبأ انث « قوراف انثدحو « ح نوراه نب ديزي

 «؟هقحبهذخأي نم » : لاقف .انأ :اذهو ءانأ : اذهلوقي مهيديأ اوطسبف «؟فيسلا

 قلفف « هلع هللا لوسر هيلإ هعفدف « هقحب هذخآ انأ : ةناجد وبأ كامس لاقف « موقلا مجحأف

 رفعج وبأ انث « ىنارحلا بيعش وبأ انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح <

 ةناجدوبأ ناك :لاق « قاحسإ نبدمحم نع « ةملس نبدمحمانث . ىليفنلا

 ناكو « اديدشألاتق هب لتاق ؟ هللي هللا لوسر دي نم فيسلا ذخأ نيح [ب قد 3]

 « تلولو هيلع تلمح املف « هل تدمصف « اديدش اسمخ سانلا سمخي اًناسنإ تيأر :لوقي

 : ةناجد وبأ لاقف « ةأرما هب برضأ نأ هلي هللا لوسر فيس تمركأف « ةأرما ىه اذإف

 ليخنلا ىدل حفسلاب نحنو ىليلخ يندهاع يذلا انأ

 لوسرلاو هللا فيس برضأ لويكلا يف رهدلا موقأ ال نأ

 . ةأرملا : لويكلا

 انث . باجنم انث « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس هانثدح_ 754١

 ىلع يلع لخد : لاق « سابع نبا نع « ةمركع نع « رانيد نب ورمع نع « ةنييع نب نايفس

 تنك نكل :٠» هي يبنلا لاقف « ميمذ ريغ فيسلا اذه يذخ : لاقف . دحأ موي ةمطاف



 .( ةشرخ نب كامس ةناجد وبأو « فينح نب لهس هنسحأ دقل « لاتقلا تنسحأ

 دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث , دعس نب ةدعسم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح <

 نع « ةشرخ نب كامس نب دلاخ نب هللا دبع نب ناميلس نب دلاخ نع « ىميتلا ةحلط نبا

 وهو هيَ هللا لوسر هيلإ رظنف 2 ءارمح ةباصعب ملعأ دحأ موي ةناجد ابأ نأ هدج نع ( هيبأ

 .( عضوملا اذه يف الإ هللا اهضغبي ةيشم اهنإ » : لاقف « نيفصلا نيب هيشم ىف لاتخي

 ني تف

 (ةَبَلعَت نب دعس نب كامس [ "84

 . اردب دهش ء دعس نب ريشب وخأ ه

  حيلف نب دمحم انث « زذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « قوراف انثدح 75

 ثراحلا ينب نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم نع
 . ريشب وخأ ةبلعث نب دعس نب كامس : جرزخلا نبا

 ١ بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح

 نب ''”ثراحلب نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ | نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ انث

 . دعس نب كامس : جرزخلا

00 

 «ورمع نب كيلس [١ه6]

 . سنأو « ديعس يبأو ةريره يبأو « رباج ثيدح يف ركذ هل ؛ يناَمَطَعلا ةبده نبا : ليقو ه

 دبع ىلع انأرق : لاق « ميهاربإ نب قاحسإ انث ء دمحأ نب ناميلس انئدح "06

 ءاج : لاق « رباج نع « نايفس يبأ نع « شمعألا نع « يروثلاو « رمعم نع «قازرلا
 مق كيلس اي » : هّتَْت يبنلا هل لاقف ٠ بطخي هَّْْي يبنلاو , نافطغ نب كيلس :هل لاقي لجر

 )١( (ا/ا/ /7) ةباصإلا ,.(507 /؟)دسألا ء(؟17/7) باعيتسالا .

 . «ثراحلا ينب نم » : باوصلا لعلو « لصألا يفاذك (؟)
 ا /17) ةباصإلا ء(7/١551)دسألا « )١8477/5( باعيتسالا (*)



 . ( نيتفيفخ نيتعكر عكراف

 . ديعس يبأ نع « حلاص يبأ نع : ليئارسإو « سيق
 انث . ناميلس نب نوراه نب نسحلا انث « باهولا دبع نب دمحأ نب دمحم انثدح "1:

 « ةريره يبأ نع « حلاص يبأ نع « شمعألا نع « ثايغ نب صفح انث . يعيطقلا رمعم وبأ

 موي يف بطخي هِي هللا لوسرو « ينافطغلا كيلس ءاج : لاق « رباج نع « نايفس يبأو

 زوجتو , نيتعكر لص ١ : لاق ءال : لاق (؟ ءيجت نأ لبق تيلص » : هل لاقف . ةعمجلا

 .(امهيف

 . رباج نع « ريبزلا وبأ هاورو *

 انث . دمحم نب سنوي انث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث « دالخ نب ركب وبأ هانثدح 17

 ةعمجلا موي ينافطغلا كيلس ءاج : لاق « رباج نع « رييزلا يبأ نع ء دعس نب ثيللا

 .(؟ تعكرأ » : هتيم يبنلا هل لاقف « يلصي نأ لبق كيلس دعقف « ربنم لا ىلع هَ هللا لوسرو

 . ( امهعكراف مق » : لاق ءال : لاق

 . مهريغو نسحلاو . دهاجمو « رانيد نب ورمع : رباج نع هاورو *

 تي يا يد داما هال هو

 ؛رخآ كيلس []
 . لوألا يدنع وهو « مهو هنأ معزو « نيرخأتملا ضعب هركذ ح

 [أ/ق ١ ] نب يلع نب دمحم انث « يمرضحلا انث « يحلطلا ركب وبأ انثدح -4

 نع « تباث يبأ نب بيبح نع « رباج نع « ةزمح وبأ انث « يبأ انث . قيقش نب نسسحلا

 نطاعم يف يلصي نأ هِي هللا لوسر ىهن : لاق « كيلسلا نع . ىليل يبأ نب نمحرلا دبع
 اولص » : لاقف « منغلا ضبارم يف ةالصلا نع لئسو « اهموحل نم أضوتن نأ رمأو « لبإلا

 .(عاهيف

 )١( (977/؟) ةباصإلا «(557 /؟) ةباغلا دسأ .



 . ءاربلا نع « ىليل ىبأ نبا : هباوصو « ةزمح يبأ نع « يقيقشلا هاور اذكه *

 . ءاربلا نع « ىليل ىبأ نبا نع « هللا دبع نب هللا دبع نع ٠ شمعألا هاور

 ©0يرّدّبعلا كلام نب ةلمرح نب طبيوس ]١81[
 ال

 انث ء دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 64

 ينب نم هلي هللا لوسر عم ردب دهش نٌم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع دعس نب ميهاربإ
 رادلا دبع نب قابسلا نب ةليمع نب كلام نب ةلمرح نب دعس نب طبيوس : يصق نب رادلا دبع

 . يصق نبا

 « حةعمزانث « دوادوبأ انث ء بيبح نب سنوي انث « رفعج نبهللا دبع انثدح 65
 «ةعمز انث « حور انث « يبأ ينثدح . لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ٠ كلام نب ركب وبأ انثدحو
 نأ ةملس مأ نع « ةعمز نب بهو نب هللا دبع نع ٠ ثدحي يرهزلا باهش نبا تعمس : لاق

 نب طبيوسو « ناميعن هعمو : حور داز ٠ هيَ يبنلا نمز يف ىرصب ىلإ ارجات جرخ ركب ابأ
 :لاقف « ينمعطأ : لاقف « ناميعن هءاجف دازلا ىلع طبيوس ناكو « يردب امهالكو « ةلمرح

 بهذف « كّنظيغأل : لاقف . اًحآَرم اًكاحضَم ًالجر ناميعن ناكو « ركبوبأ يتأي ىتح ءال
 : لوقي هلعلف ناسل وذ وهو « اًهراف اًيبرع امالغ ينم اوعاتبا : لاقف « ارهظ اوبلج سان ىلإ
 رشعب كنم هعاتبن لب :اولاقف « يمالغ اودسفت ال , ينوعدف كلذل هيكرات متنك نإف « رح انأ
 ءاجف . اذوه « مكنود : لاق مث  اهلقع ىتح موقلاب لبقأو « اهقوسي اهب لبقأف ٠ صئالق
 انربخأ دق : اولاقف « رح لجر انأ ء. بذاك وه : طبيوس لاق « كانيرتشا دق : اولاقف « موقلا
 « هوذخأو « صئالقلا اودرف . هل باحصأو وه بهذف « هتبقر يف لبحلا اوحرطف « كربخ

 . الوح هباحصأو هلي يبنلا اهنم كحضف

 . رصتخم ؟ دواد يبأ ثيدحو « حورل قايسلا 0

 )١( باعيتسالا )41/ /7 1١( « /؟) ةباصإلا « (7//4817) دسألا /91( .



 ةباحصلا ةفرعم ١١٠١ رعد
3 

 "”حمج نب ةفاذح نب ورمع نب "”ةضيمح يبأ نب طباس [ "6
  0١ينامحلا ىيحي انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « دمحم نب دمحم انئدح «
 هنَْع يبنلا لاق : لاق « هيبأ نع « طباس نبا نع « دثرم نب ةمقلع انث « يدنكلا ةدرب وبأ انث :

 بئاصملا مظعأ اهنإف « يب هتبيصم رك ذيلف ةبيصمب بيصأ نمو» (.

 دبع نب دمحم نب دمحأ ةحلط وبأ انث « يلوقاعلا رذنملا نب هللا ديبع انثدح "7

 نب نسحلا نع « يسانكلا ةبطق انث « حيجن نب لكان انث « يونغلا ورمع نب ديزي انث «ميركلا

 تيبلا نإ ): لاق ُهّلْيَع يبنلا نع « هيبأ نع « طباس نب نمحرلا دبع نع « ةحلط نع « ةرامع

 .( ضرألا لهأل موجنلا ريني امك , ءامسلا لهأل رينيل هيف هللا ركذي يذلا
 00 ع 7
 ان دن ذنب

 ””بوسنم ريغ يدزألا ةربخس ]١08[

 . هللا دبع هنبا دنع هثيدح م

 نب دمحمانث « ينلفسألا يلع نب دمحأ ينثدح « يحلطلا ركب وبأ انثدح 60

 « ةربخس نب هللا دبع نع « دواد يبأ نع « ةمثيخ نب دايز نع « ىلعملا نب دمحم انث « نارمع

 , رفغتساف ملَظو , ربصف يلتباو , ركشف يطعأ نم » : لاق هلق يبنلا نأ ةربخس نع

 مهو نمألا مهل كئلوأ » : لاق ؟هللا لوسر اي هلام : ليقف « تكس مث «رفغف ملّظو

 . (تودتهم

 نب دمحم اانث «رابألا يلع نب دمحأ انث « ملس نب رفعج نب دمحأ هانثدحو "4

 . هلثم ىلعملا نب دمحم انث « ديمح

 ءالعلا نب دمحم انثدح : لاقف « رحب نب ىلع ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هاور #

 « ىلعملا نم ميملا طقسأف مهوو [ب /ق* ١/ ٠ ]نامثع نب دايز نع « يرلا لزن « يفوكلا

 . «طبس ١ ةدام « سورعلا جات :رظنا تبثأ امو « داصلاب «ةصيمح» : لصألا يف )0(

 . (؟/؟) ةباصإلا « (5/4) ديناسملا عماج « 7١0( /؟) ةباغلا دسأ (؟)

 . )١15/5( ةباصإلا ,(5//771؟) دسألا « (؟151/7) باعيتسالا ()



 انث ء رحب نب يلع انث . قاحسإ نب نسحلا انث ء دمحأ نب ناميلس هانثدحو .0

 . ءاوس هب دواد ىبأ نع « ةمثيخ نب دايز نع « يزارلا ىلعملا نب دمحم

 . هلثم ىلعملا نب دمحم نع « جينز نب ورمع نب دمحم يزارلا ناسغوبأ هاورو *

 . يرلا ىلإ لقتنا « يفوك « ديبز يخأ نبا وه ىلعملا نب دمحمو

 نب دمحم انث « دامح نب دمحم نب نمحرلا دبع انث « دمحأ نب قاحسإ انثدح 57

 « ةربخس نب هللا دبع نع « دواد ىبأ نع « ةمثيخ نب دايز نع « ىلعملا نب دمحم انث « ديمح

 . « ىضم امل ةرافك ناك ملعلا بلط نم ٠ : هَ هللا لوسر لاق : لاق

 . هللا دبع ركذي ملو « ةربخس نع « دواد يبأ نع :لاقف « رحب نب يلع هاور #

 نب دمحم نع « نويزارلا دمحم نب لتاقمو « جينزو « نارهم نب دمحم هأورو #
 . ةربخس نع « ةربخس نب هللا دبع نع : اولاقو « ديمح نب دمحم ةياورك ىلعملا

 نيف يي

 '”شقو نب ةمالس نب ناكلس ["68]

 يدوفب ذخأ ارعاش ناكو « ةعاضرلا نم فرشألا نب بعك اخأ ناك « يلهشألا ةلئان وبأ

 . هباحصأو ةملسم نب دمحم هبرضف « بعك سأر

 انث ء. يديمحلا انث ء. ىسوم نب رشب انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح "1

 نم ٠ : هلم هللا لوسر لاق : لوقي هللا دبع نب رباج تعمس « رانيد نب ورمع انث « نايفس

 . « هلوسرو هللا ىذآ دق هنإف فرشألا نب بعكل

 هدعاوف هيلإ جرخف : لاق . « معن » : لاق « ؟هلتقأ نأ بحتأ : ةملسم نب دمحم لاقف

 ءهوتأف « ةلئان ابأو « ةملسم نب دمحم : نينثا ورمع ىمس ةعبرأ اوناكو : لاق « هئيجي نأ

 . بيطلا حير هنم حيفي وهو لزنف

 )١( /؟) دسألا ,(؟50 /؟) باعيتسالا 5١5( « /؟) ةباصإلا 5١( .



 نب دمحم نبدمحأاانث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثئدحو "54

 يبأ نب بيضم يبأ نب للا دمع نع , قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ انث بويأ

 كلانأ : ةملسم نب دمحم : لاقف «؟فرشألا نباب يل نم » : لاق هَ هللا لوسر نأ ةدرب

 « شقو نب ةمالس نب ناكلسو « ةملسم نب دمحم : هلتق يف عمتجاف « هللا لوسراايوهب

 . لهشألا دبع ينب دحأ ةلئان وبأ وهو

 مهعم ىشم : لاق . سابع نبا نع « ةمركع نع « ديزي نب روث ينثدحو : لاق 4

 « هللا مسب , هللا مسا ىلع اوقلطنا ٠ : لاقو ٠ مههجو مث « دقرغلا عيقب ىلإ هلي هللا لوسر

 « هدي مش مث « هسأر يدوف يف هدي ماش ةلئان ابأ نإ مث : لاقو « ةصقلا ركذو « مهنعأ مهللا

 اوبرضا :لاق مث « هسأر يدوفب ذخأف « اهلثمل داع مث ء طق رطع بيط ةليللاك تيأر ام : لاقو

 انماسف «يلصي مئاق وهو « ليللا رخآ هَ ع هللا لوسر انئج مث : لاق «هوبرضف « هللا ودع

 . هللا ودع لتقب هانربخأو انيلإ جرخف « هيلع
 يلم علام مع
55 7 7 

 ()ناميلس وبأ ريمس[١"51]

 هلع يبنلا دهع ىلع ثيدحلا عمسن انك : لاق هنإ

 « ليعامسإ نب رشبم نع ؛ ليخلا يبأ نب قاحسإ انث : لاق 2[... ]انثدح

 . هيبأ نع « ريمس نب ناميلس نع « نامثع نب زيرح نع

2 54 
 2 0 تو و

 . ريهز نب ةملس يف هركذ مدقت 0

 ني دي دن

 )١( ةباصإلا « (508/؟) ةباغلا دسأ )7/  » )8١بدنج نب ةرمس هلعل : لاقو .

 لصألا يف ضايب[. . . 1نيبام (؟) .
 )9( /7؟) ةباصإلا « (75048/:؟) ةباغلا دسأ 831( .



 '”يملسلا ةعاّجم نب جارس []
 . هنبا : دنع هثيدح . لاله وبأ ص

 دمحم انث « هللا دبع نب دمحم يمرضحلا انث , دمحم نب دمحم رفعج وبأ انثدح .-0

 ةعاجم نب جارس نب لاله نب سايإ نب ليخدلا نع « دحاولا دبع نب ةسبنع انث « راكب نبا
 هللَع يبنلا نأ ةعاجم نب جارس هيبأ نع «ةعاجم نب جارس نب لاله همع نع « ةرارم نبا

 نم :٠ اًباتك هل بتكو «ةروغ :اهل لاقي « ةماميلاب اضرأ ةرارم نب ةعاجسم نب جارس ىطعأ
 هجاح نمف , ةروغلا كتيطعأ ينإ , ميلس ينب نم ةرارم نب ةعاجم هَ هللا لوسر دمحم
 . [أ/ق'"١1/١1] ديزي بتكو « ينتأيلف اهيف

 هع دع د

 "”دهاجم وبأ جارس 3 ظ

 . يلع هنبا : دنع هثيدح . نميلا لهأ يف دعي د

 انث . رصمب يركسعلا نسحلا يبأ نب نسحلا انثدح : لاق « دمحم هانثدح .5

 نب ميكح نب شايع نب ديزي انث « دايز نب ديعس نب ةمالس انث . يرهفلا دمحأ نب نمحرلا دبع
 نع « هيبأ نع « يبأ ينثدح : لاق , جارس نب دهاجم نب يلع نب ىيحي نب هللا دبع نب نايح
 ىلع انمدق : لاق . حتف : همسا ناكو « جارس نع « دهاجم نب يلع هيبأ نع ء هدج

 رمدلا ميرحت لزن املف « رمخلا مهتراجت ناكو « ميمتل ناملغ سمخ نحنو هلل هللا لوسر
 . امهتققشف ينرمأ هلي يبنلا ىلع

 "”يملسألا ةبكس [56]
 . نيرخأتملا ضعب هركذ . ىملسألا نجحم : هنع ثدح . ةبحص هل 60

 . (79١//؟) ةباصإلا . ("؟8/5) ةباغلا دسأ )١(
 وه اذهو ءرمخلا ميرحت يف هنع ىور : لاقو « (يرادلا ميمت ىلوم جارس ) باعيتسالا يف هركذ 5

 . )١797/15( ةباصإلا « (؟78/7)دسألا , (؟ 57 /7؟) باعيتسالا «ثيدحلا
 «(517/؟)دسألا « ىباحصلا سفن وهو « (ةنكس) باعيتسالا يف « (255/5) ب اعيتسالا (؟9)

 1 1 . (08/5) ةباصإلا



 « يسلايطلا دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث : لاق « رفعج نب هللا دبع انثدح 77

 دجسم ىلإ انيهتنا ىتح '''يديب نجحم ذخأ : لاق ٠ لجر نع « رشب يبأ نع « ةناوع وبأ انث

 هل لاقي لجر دجسملا يفو « دجسملا باوبأ نم باب ىلع دعاق يملسألا ةديرب اذإف « ةرصبلا

 امك يلصت الأ نجحم اي : ةديرب لاقف « ةحازُم ةديرب يف ناكو « ةالصلا ليطي ؛ ةبكس

 . نجحم هيلع دري ملف ؟ ةبكس يلصي
 . رشب يبأ نع ةبعش هاور #

 نوي حل و عام ماع د4

 "”ىملسلا مصاع نب ةبايس[١!5]

 نباو وه دفو « لاله نب ةرم نب براحم نب يعازخ نب نابيش نب مصاع نب ةبايس وهو 3

 .ريثك بقع حورسو اهرلا ةيحانب دلو « نيينامي اناكو « ةفوكلا نم ميكح نب فاجحلا هيخأ

 ١ حابصلا نب دمحم انث « يوسفلا ىلع نب نسحلا انث « نسحلا نب بيبح انثدح <16

 مصاع نب ةبايس ينثدح . صاعلا نب ديعس نب ورمع نع « ديعس نب ىيحي نع « ميشه انث

 .. ( كتاوعلا نبا انأ » : نينح موي لاق ٠ هلي هللا لوسر نأ يملسلا

0 0 0 
2 

 "هللا دبع وبأ نانس 13 ١[

 انث ٠ يركسعلا ديبع وبأ ميهاربإ نب ثراولا دبع انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 0

 نب هللا دبع نب ليسغلا نب هللا ديبع انث « دامح نب نسحلا انث , يماسلا ىسوم نب سنوي
 بيلقلا لهأ اي : لاقف « بيلقلا لهأ ىلع هلت يبنلا فرشأ : لاق « هيبأ نع « ؟9نانس

 نوعمسي » : لاق ؟ نوعمسي لهو « هللا لوسراي : اولاقف « ؟ اقح مكبر دعو ام متدجو له

 . « نوبيجي ال نكلو « نوعمست امك

 . (ديبآا : لصألا يف 001(

 . ٠١7( /؟) ةباصإلا ؛ (544 /؟) دسألا « (؟59/7؟) باعيتسالا (؟)
 . 0779 /9؟) دسألا « (7147 /5) باعيتسالا (")

 . «ناديس» : لصألا يف (:)



 000قرس[ 31
 . قرس هلع يبنلا همس . ةباحصلا يف دعي . ةيردنكسإلا نكس نإ

 ةيريوج انث « راكب نب لهس انث « يشكلا ملسم وبأ انث « يباطخلا قوراف انثدح ١7

 نع مهرهظأ نيب لزن نييرصملا نم لجر نع « ثعبنملا ىلوم ديزي نب هللا دبع نع « ءامسأ نبا
 . دهاشو نيميب هيي يبنلا ىضق : لاق « قّرس :هل لاقي لجر

 نب ديزي نع « ةيريوج انث ء ددسم انث « ذاعم انث « دمحأ نب ناميلس هانثدحو 1٠17|

 . هلثم هركذف « قرس هل لاقي لجر نع « رصم لهأ نم لاجر نع « ديزي
 نب ورمع وبأ انثدحو « ح ةلئان نب ميهاربإ انث « نايح نب دمحم وبأ انثدح ب ”1/

 دلاخ نب ملسم انث « يسرنلا دامح نب ىلعألا دبع انث :الاق « نايفس نب نسحلا انث « نادمح

 الأ : لجر يل لاقف « رصمب تنك : لاق « ينامليبلا نب نمحرلا دبع نع « ملسأ نب ديز نع

 « هتكجف « لجر ىلإ راشأف « ىلب : تلق ؟ هلي هللا لوسر باحمصأ نم لجر ىلع كلدأ

 ! هللا ناحبس [ب /قا"1١/١١:تلقف : لاق .قرس انأ : لاق ؟ هللا كمحر تنأ ْنَم : تلقف

 نإ : لاق « هلع هللا لوسر باحصأ نم لجر تنأو « مسالا اذهب ىمست نأ كل يغبني ام

 مدق : لاق ؟ قرس كامس ملف : تلق : لاق « اًدبأ كلذ عدأ نلف « ينامس هَ هللا لوسر

 نم تجرخ مث « يتيب تلخدف « هنم امهتعتباف « امهعيبي هل نيريعبب ةيدابلا لهأ نم لجر
 « جرخ دق يبارعألا نأ تننظ ىتح تبيغت مث « يتجاح نيريعبلا نمثب تيضقف « يل فلخ

 لاقف « ربخلا هتربخأف . هَ هللا لوسر ىلإ ينمدقف ينذخأف . ميقم يبارعألاو تجرخف

 « هللا لوسر اي يتجاح اهنمثب تيضق :تلق « « ؟ تعنص ام ىلع كلمح ام :  ُهلَع يبنلا

 هعبف يبارعأ ايهب بهذا , قرسلا تنأ » : لاقف « يدنع سيل : تلقف « هضقاف » : لاق

 اذام : لوقيف « مهيلإ تفتليو يب هنوموسي سانلا لعجف : لاق « كقح يفوتست ىتح

 )١( /؟) ةباصإلا , ("##“ /؟) ةباغلا دسأ 5١( .

 ء قّسقو ردغ نزوب ففخم قرس وه : يركسعلا دمحأ وبأ لاق « (*705 /؟) ةباغلا دسأ يف : تلق (5)
 امك اهطبض دقف ظفاحلا امأ ءاهفيفخت باوصلاو « ءارلا ديدشتب قّرس : نولوقي ثيدحلا باحصأو
 . اهل يركسعلا طبض لقنو « ءارلا ديدشتب ثيداحلا باحصأ اهطبض



 جوحأ دحأ نم مكنم نإ هللاوف : لاق « كنم هيدتفن نأ ديرن !؟ ديرن اذام : نولوقيف ؟ نوديرت

 . كتقتعأ دقف بهذا 2 يتم هللا ىلإ

 52 2 و 101 9 00

١ 

 ةشّيَه نب ثراحلا نب بطاح نب عيبس []

 . فوع نب ةيواعم ينب نم 0
 نب دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « يباطخلا قوراف انثدح .-.

 عم نيملسملا نم دحأ موي لتقو : لاق « باهش نبا نع . ةبقع نب ىسوماانث « حيلف
 . ةشيه نب ثراحلا نب بطاح نب عيبس : فوع نب ةيواعم ينب نم هلي هللا لوسر

 « بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 8
 : لَ هللا لوسر عم دحأب دهشتسا نم ةيمست يف لاق «٠ قاحسإ نبا نع « دعس نب ميهاربإ انث
 . ةشيه نب ثراحلا نب بطاح نب عيبس

 د دع

 '"”رايس نب حور وأ «حور نب رايس []
 نب حور : لاقف « ءارلا باب يف هركذو « هركذ مدقت : لاقو « نيرحخأتملا ضعب هركذ

 نم ةعبرأ تيتأ : لاق « دايز نب ماسم نع « ةيقب ثيدح نم حور نب رايس وأ «رايس

 . حور مهنم هلع يبنلا باحصأ

 . ””رايس يبأ نبرايس انهاه لعجو

 كك ٍِ

 (©9كردم نبا : ليقو « نزام نب مهس [ 71]

 يف هركذ مدقت « يمليدلا ديز نب نانس نب ديزي دج « نانس يبأ يمليدلا ديز ىلوم وه ه

 إيما لل لح

 )١( ةباصإلا , ("”06 /5)دسألا «ء(57/15١؟) باعيتسالا )7/ ١8( .
 /؟) ةباصإلا . (5477/؟)دسألا «.(559/17؟) باعيتسالا (؟) 7 9١( .

 )( .رايس ىبأ نب رايس ةمجرت انهاه لعج رخأتملا نأ دوصقملاو
 2020 . (937/5) ةباصإلا «,(51// /؟) ةباغلا دسأ (5)



 ع 1 ةباحصلا ةفرعم

 '2يعجشألا ليلّسلا 0 3

 . نيرخأتملا ضعب هركذ اميف مهو وهو « يريرجلا نع . يطساولا هللا دبع نب دلاخ هركذ

 انث « ةيدقب نب بهو انث« نايفس نب نسحلا انث « نادمح نبورمع وبأ انثدح

 هلم هللا لوسر عم انك : لاق . يعجشألا ليلسلا نع ٠ حيلملا يبأ نع « يريرجلا نع « دلاخ

 انيلع جرخ ذإ . كلذك نحن امنيبف « ٌرِجُت ىحر يود هنأك اًئوص انعمسف « هاند قفف ةليل تاذ

 يناتأ » : لاقف « ةليللا ذنم كاندقف . يمأو تنأ يبأب « هللا لوسر اي : انلقو هي هللا لوسر

 ,(ةعافشلا ترتخاف ,ةعافشلا نيبو ةنجلا يتمأ فصن لخدي نأ نيب ينريخف ليربج

 يف مهلعجا مهللا» : هلي هللا لوسر لاقف ٠ مهنم انلعجي نأ هللا عدا هللا لوسر اي : لاقف
 . « هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نمل يهو , يتعافش

 يعجشألا نع . حيلملا يبأ نع ٠ ليلسلا يبأ نع . يريرجلا نع « ةيلع نبا هاور *

 . كلام نب فوع ينعي

 . [أ/قا"١؟ ]١/ كلام نب فوع نع « حيلملا يبأ نع 3 ةداتق هاورو #6

 "”يرمضلا نيكس [ 37 ]

 . راسي نب ءاطع : دنع هثيدح . نكس : ليقو 5

 نب ديعس نب يلع انث « نايفس نب دامح نب دمحأ انث « يحلطلا ركبوبأ انثدح 0١.

 تعمس هراسي نب ءاطع نع تربخأ : لاق « جيرج نبا يل لاق « دايز نب ريهف انث « رايرهش

 رفاكلاو . دحاو يعم يف لكأي نمؤملا » : لوقي ِهْتقَع يبنلا تعمس : لوي يرمضلا نيكس

 . « ءاعمأ ةعبس يف لكأي

 نا ا

 )١( ةباصإلا « ( 557 /75) دسألا .(555/5) باعيتسالا )؟:/١79( .

 )( ةباصإلا «(7١5/؟) دسألا « (؟55 /5) باعيتسالا )5/ 09( .



 (”نصيحم نب مارح نب ةدعاس ]١7/4[

 . اًئيش هل جرخي ملو « نيرخأتملا ضعب ©”ركذ . ةباحصلا يف يراخبلا هركذ . ركذ هل ت

 ©مدّللا دبع وبأ : يلذهلا ةدعاس ]7"٠[

 انث . ةملس نب رضنلا انث « يلع نب ميهاربإ انث « رفعج نب دمحم نب رمع انثدح

 نع ليعامسإ نب متاح نع « ماركلا يبأ نب دوادو « يرماسلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ

 انمنص دنع انك : لاق « هيبأ نع « يلذهلا ةدعاس نبهللا دبع نع « يلذهلا ديزي نب هللا دبع

 « هتكرب بلطأ هنم اهتيندأف « برج اهباصأ دق ةاش يتئام ؛ انل منغ هيلإ انبلج دقو « عاوسب

 همسا يبنل بهشلاب انيمرو « نجلا دبك بهذ دق : يداني منصلا فوج نم اًيدانم تعمسف

 ًالجر تيقلف « يلهأ ىلإ اردحنم يمنغ هُجو تفرصف ؛ هللاو تريغ : تلقف : لاق « دمحأ

 . هللَع هللا لوسر روهظب ينربخف
 . 001 ب

26 

 (قباس[ "]

 . همداخو هلي هللا لوسر ىلوم 0

 . اذه نيرخأتملا ضعب هل ركذو . هثيدح جرخي ملو « هل ضيبو يناربطلا هركذ ت

 ليقع يبأ نع « رعسم نع « نابأ نب زيزعلا دبع انثدح ©[. . . ]انثدح "717

 : هباوصو « مهو وه : لاقو « ءاعدلا يف ُهَِّْي يبنلا مداخ قباس نع « مالس يبأ نع

 « مالس يبأ نع « ةيجان نب قباس نع « ليقع يبأ نع « رعسم نع « رعسم باحصأ ةياور

 )١( باعيتسالا )١75 /75( . (7/؟) ةباصإلا ء(7:7/7)دسألا .

 «هركذ» : باوصلا لعلو « لصألا يفاذك (؟) .
 . (5 /؟) ةباصإلا « (":5/5) دسألا « (1 5 /5) باعيتسالا (*)

 . ١19( /؟) ةباصإلا , (" ١٠ه /؟)دسألا 2 )55١/7( باعيتسالا (5)
 . لصألا يف ضايب[ . . . 1نيبام (6)



 رك 16 ةباحصلا ةفرعم
 20 ت7 ١

 . ةبعش : هنع ىور « طساو يضاق لالب نب مشاه وه ليقع وبأو

 ني حي حي ل دامب خا

 ا" سمش دبع نب ورمع نب ناركس [ ١ ال ]

 . ةشبحلا ةرجاهم نم « رماع نب لسح نب كلام نب رصن نب دو دبع نبا 6

 . بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 6-4

 نم ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ انث

 ةعمز تنب ةدوس هتأرما عم طيلس وخأ ورمع نب ناركسلا : يؤل نب رماع ينب نم نيملسملا

 .٠ دو دبع نب سمش دبع نب سيق نبأ

2 2 2 0 

 (©ىلجبلا طّيمس [3]

 . لوهجم

 . ىنذبرلا ةديبع نب ىسوم دنع هثيدح

 .٠ بابحلا نب ديز نع هريغو «٠ بيبش نب ةملس انث : لاق 2[ 0. ] انثدح "3616

 تعمس : لاق . يلجبلا طيمسلا نع . روصنم يبأ نب دمحم نع « ةديبع نب ىسوم نع

 6( همايقو رهش مايصك ناك هللا ليبس يف اموي طبار نم » : لوقي هت يبنلا

 2 00 2 هسه 2 5م خب 0

 «ينانكلا يلؤدلا رعس []

 - . رباج هئبأ : هنع ىور

 انث , ةدابع نب حورانث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث . دالخ نب ركبوبأ انئدح .71

 . (09/؟) ةباصإلا « (7١4/؟5) دسألا ١155(  /7؟) باعيتسالا )١(
 . (5:/41) ةباصالا ء(508/؟) ةباغلا دسأ (؟)

 . لصألاب ضايب[. . . ]نيبام ()
 . (57/1؟) ةباصإلا . ("81/؟)دسألا ,« (؟157١ /؟) باعيتسالا (5)



 ةباحصلا ةفرعم

 نب ملسم ينثدح [ب /ق ١١/11 نايفس يبأ نب ورمع ينثدح « قاحسإ نب ايركز
 نم ةفئاط ةقدصب يبأ هيلإ يشعبف : ملسم لاق « ةقارع ىلع هابأ لمعتسا ةمقلع نأ ةبعش

 نإ : تلقف . باعشلا نم بعش يف رعس :هل لاقي اًخيش تيتأ ىتح تجرخف :لاق « يموق
 : تلقف ؟ نوذخأت وحن يأو ؛ يخأ نبا يأ : لاقف , كمنغ ةقدص ينيطعتل كيلإ ينثعب يبأ

 ذإ «منغ يف باعشلا هذه نم بعش يفل ينإ هللاوف :خيشلا لاقف « دجن ام لضفأ ذخأت

 ةقدص انيفوتل كيلإ انثعب « هيي هللا لوسر الوسر انإ :الاقف « اريعب نافدترم نالجر ينءاج

 خم ةئلتم ءاهناكم تملع دق ةاش ىلإ تدمعف « ةاش :الاق ؟ يهامو : تلق « كمنغ

 . عفاش ذخأن نأ هلي هللا لوسر اناهن دقو عفاش هذه : الاقف ءاهتجرخأف محشو

 وأ ةعذج ؛ قانع :الاق ؟ ناذخأت ءيش يأ : تلق : لاق « اهدلو اهنطب يف يتلا :عفاشلاو

 ىلع امهعم اهالعجف « اهالوانتف : لاق « انيلإ اهعفدا :الاقف « اًقانع امهل جرخأف : لاق « ةينث

 . امهريعب

 . ةبعش نبا : باوصلاو « ةننث نب ملسم : لاقو ايركز نع « عيكو هاور #

 « رذنملا نب ميهاربإ انث « رقصلا نب هللا دبع انث ٠ شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 1717

 دعس نبا ينربخأ : لاق « ينهجلا ةرارم يبأ نع . ديز نب ةماسأ نع « ىسوم نب هللا دبع انث

 نيبانأو ؛ ملسف لجر ءاجف « يل منغ يف ةكم ةيحان يف تنك : لاق « هيبأ نع « يلؤدلا

 اًبحرم : تلقف « هلي هللا لوسر لوسرانأ : لاق « تنأ نم : تلقف « يمنغ ينارهظ

 ةاشب هتئجف : لاق « كمنغ ةقدص ديرأ : لاق ؟ ديرتامف . ًالهأو هلي هللا لوسر لوسرب

 ؟كقح ميفف : تلقف « هذه يف انقح سيل : لاق اهيلإ رظن املف ء تدجو ام ريخ « ضخام

 ' . ةبجللاو . ةعذجلاو « ةينثلا يف : لاق

 نبا نع « ةرارم يبأ نع « عفار نب ديمحلا دبع نع « ةماسأ نع « يدرواردلا هاور *

3 
 . ةهرقغس

 ب 56 5 ل .:



 ريو 1١ ةباحصلا ةفرعم

 02 مر

 "0يرماعلا ةداوس نب ريعس[١"٠8]

 نب لضفلا نب ءالعلا انث « يبالغلا ايركز نب دمحم ىور . ةراوتع يبأ : كلع هثكيدح

 د دع 7 0

 '”يعيرفلا ءادعلا نب ريعس [7]
 . نييزاجحلا يف دعي 0

 ١ ءاطع نع «رمتعملا نع « يشرقلا دلاخ نب هللا دبع انث : لاق "7[ . . .] انثدح «

 :باتك هعم ءادعلا نب ريعسل نبا ناك : لاق « ناميلس نب ىيحي نب هللا دبع نع ١ دمحم نم

 ثيدحلا «... جيجدلا كترضحأ ينإ . ءادع نب ريعسلا هني هللا لوسر .

 ني اي

 (©يراقغلا ةّطُقرع نب عابس 03

 . ةريره يبأ ثيدح يف ركذ هل . نينح ماع ةنيدملا ىلع ُهّنيَع يبنلا لماع 0

 « ماطسب نب ريمنانث « مشاه نب ميهاربإ انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثئدح "89

 يبأ نع هيبأ نع « كلام نب كارع نب ميشخ نع « مساقلا نب حورانت « عيرز نب ديزي انث
 ةطفرع نب عابس : هل لاقي رافغ ينب نم لجر فلختسا دقو « ةنيدملا انمدق : لاق «ةريره

 : ةيناثلا يفو « « ميرم » ةروس : ىلوألا ةعكرلا يف أر قف « ةادغلا هعم انيلصف « ةنيدملا ىلع

 مث « نالفل ليو :انلق « ةالصلا نم انغرف اًملف « 1 ]1 لجر انيف ناكو « « نيففطملل ليو»

 )١( ش . (0 /؟) ةباصإلا « (407 /؟) ةباغلا دسأ 0
 0 . (0 /؟) ةباصإلا « 4١07( /7) ةباغلا دسأ (؟)
 . لصألا يف ضايب [ ]نيب ام ()
 . )١7/7( ةباصإلا , ("77/75) دسألا 2 )١5151/7( باعيتسالا (5)

 . اهتءارق يل نيبتي مل نيتملك وأ ةملك ردق لصألاب طشك 2.(



 ةباحصلا ةفرعم

 اونذأف مئانغلا نم مسقي نأ سانلا نذأتساف « ربيخ حتف دقو « هتيم هللا لوسر انقحلف «هانيتأ

 . انل مسقف هل

 .٠ هلثم ميثخ نع « يدرواردلا هأور *

 . [أ/قا" ]١/ "١1 هَ هللا لوسر انيتأف « انزهجف ةطفرع نب عابس انيتأف : لاقو

 «”يمرادلا ءارشعلا ىبأ وبأ قزلب نب رايس ]١8[

 . ذرب نب دراطع : ليقو « مطهق نب كلام : ليقو 8ع

 انث « ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 . ءارشعلا ىبأ نع « ةملس نبدامح انث : الاق « دامح نب ىلعألا دبعو « سنوي نب دمحأ

 تدعط ول » : لاقف ؟ ةبللاو قلحلا ىف الإ ةاكذلا نوكي امأ « هللا لوسر اي : لاق هنأ هيبأ نع

 25 2 23 ع ذل 2

 .« كنع أرجأل اهذخف ىف

 ح ةملس نب دامح نع « يروثلا نايفس هاور *

 دورشلا نب ركب نب نسحلا نب زيزعلا دبع انث . دمحأ نب ناميلس هانثدح 0١<

 نع « ةملس نب دامح نع « يروثلا نايفس نع « يدج نع « ىبأ ينثدح « يناعنصلا

 قلحلا يف الإ ةاكذلا نوكت امأ « هللا لوسر اي : تلق : لاق « هيبأ نع « يمرادلا ءارشعلا يبأ

 . « كنع أزجأل اهذخف ىف تنعط ول ٠ : لاق ؟ةبللاو

 6 1/1 تا 1 0 1م

 "هللا دبع وبأ ردنس ]84"١[
0 ٠ 

  1يماذجلا عابنز ىلوم .

 )١( ةباصإلا « ه4 زلب نب رايس » : لاقو ء (590 /؟) ةباغلا دسأ )؟/؟٠١( .

 /؟) ةباصإلا «. (5714 /؟5) دسألا , (؟555/15) باعيتسالا (؟) 85( .



 ةباحصلا ةفرعم

 رضنلا دوسألا وبأ انث ٠ حلاص نب نامثع نب ىيحي انث , دمحأ نب ناميلس انثدح "7

 نع « يبيجتلا طيقل نب ةعيبر نع . بيبخ يبأ نب ديزي نع « ةعيهل نبا انث « رابجلا دبع نبا
 هاصخأف هيلع بضغف « يماذجلا ةملس نب عابنزل دبع ناك هنأ هيبأ نع « ردنس نب هللا دبغ

 يب صوأ : لاق «هنم هقتعأو . لوقلا عابنزل ظلغأف « هربخأف هن هلل هللا لوسر ىتأف ء هعدجو

 . « ملسم لك كب يصوأ » : لاق « هللا لوسراي

 2 2 نا 0-0

 "”يميمتلا يدعّسلا مكحلا نب عيرس [*86]

 . اًياتك هل بتكو ميمت "”دفو يف هلع يبنلا ىلع مدق

 نب ليمس انث « دهق نب ميهاربإ انث « سنوي نب دمحم نب دمحم نع هانثدح 787

 « صاقو هابأ نأ صاقو نب زيرك يمع انث « عيرس نب عيرس يمعانث « عيرس نب صاقو
 ىلع انمدق ىتح ميت ينب دفو يف تجرخ : لاق « هثدح مكحلا نب عيرس هابأ نأ هئدح

 ش . ثيدحلا ركذ مث « انلاومأ تاقدص هيلإ انيدأف هَ هللا لوسر

4 
0 0١ 

 «"هّللَي يبنلا بتاك لجس ]١85[

 انث ىلع نب نادمح انث « ىخركلا نسحلا نب دمحأ انث « ديمح نب دمحم انثدح "6

 م 7 7 915

 هل لاقي بتاك هيي يبنلل ناك : لاق « رمع نبا نع « عفان نع « هللا ديبع نع « ريم نبا

 . 4 بتكلل لجَملا يطع ءاَمّسلا يوُطن موي إ» : لجو زعدهللا لزنأف «لجس

 . ديعس نب نادمح : لاقف « نيرخأتملا ضعب هاور #

 ناك ©« لجّسلا طك إظ : سابع نبا نع « ءازوجلا يبأ نع « كلام نب ورمع هاورو *

 )١( ةباصإلا « (””*5 /؟) ةباغلا دسأ )؟/7١( .

 . «دف١ : لصألا يف (؟)
 . ١6( /؟) ةباصإلا « (”577/5”3) ةباغلا دسأ (9)



 سيق نب حون انث « ةبيتق انث « قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ هانثدح "<06

 : ةيآلا هذه يف لوقي ناك هنأ سابع نبا نع « ءازوجلا يبأ نع كلام نب ورمع نع « ينادحلا

 . لجرلا وه : لاق , 4 باتكلل لجَسلا طك ه
 نب ديزي نع « حونانث « ةبيتق انث ء. قاحسإ نب دمحم انث « ميهاربإ انثدحو ”-5

 بتاك : لجسلا : لاق . سابع نبا نع « ءازوجلا يبأ نع « كلام نب ورمع نع «بعك

 ىو تي ب . أب 0.

 «)ورمع نب ناعمس [) "17

 . نيرخأتملا ضعب هركذ اميف . ةبحص هل ح

 انث « يزارلا متاح وبأ انث «. يسوطلا نسحلا نب نيسحلا انث ء.دمحم انثدح "417

 « ينامحلا دابع نب روصنم انث « دالخ نب فلخ نب دمحأ انث « يراصنألا دمحم نب ميهاربإ

 هربخأ «نارمع هابأ نأ هربخأ « الالب هابأ نأ هربخأ « لالب نب رمع هابأ نأ هربخأ « اًدابع هابأ نأ

 هعيابف هلم هللا لوسر ىلإ دفو رجح نبورمع نب ناعمس هابأ نأ هربخأ « اًرانج هابأ نأ

 [ب /قا“ 11/11 . ءاكردلاو نيلسرلا نيب ام هّتلَع يبنلا هعطقأف «هلام هيلإ قدصو مالسإلا

 هع دع دع

 «”يبالكلا دلاخ نب ناعمس ["88]

 . هيلع دفو امل هتيصان حسمو « ةكربلاب هْلْيَع يبنلا هل اعد . ةظيرق ينب نم ص

 نب ليقع نب مثيهلا نب ناعمس نب عبشم نع « يدنقرمسلا معان نب ميعن هاور "4

 )١( /؟) ةباصإلا «(4هال /؟) ةباغلا دسأ 8١( .

 /؟) ةباصإلا « (521//؟) ةباغلا دسأ (؟) 8١( .



 د ةباحصلا ةفرعم
 لا
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 « هيبأ نع « ةينان نع « ليقع نب مثيهلا نع « هدج نع « هيبأ نع « دلاخخ نب ناعمس نب ةينان

 . هلوطب ثيدحلا هدج نع

 . هيبأ نع . هزاجأ معان نب ميعن نب دمحم ينربخأ « دمحم هانثدح

 ا
 08 ياي

 "”يميحسلا ةلظنح نب ىملس [ ])86"” ١

 . هدج نع « هيبأ نع « ردب نب هللا دبع : هثيدح ىور 0

 ب و م

 ناميلس انث « متاح وبأ انثدح ؛ ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ انث « دمحم هانثدح -8

 . هيبأ نع ردب نب هللا دبع نع « رباج نب دمحم نع « يفنخلا ةبقع نب ةرامع انث « ديعس نبا

 يميحسلا ةلظنح نب ىملس ملاس يبأ نع « ملاس مأ همأ نع : مهضعب لاقو « هدج نع

 . ( نالف نم مهل ليو » : ةيمأ ينبل لوقي هل هللا لوسر تعمس :لاق

7 
1 
 3 1-0 تذيب 6 05

 (يواَقْلَبلا هيوميس["0]

 . حيبص نب روصنم : هنع ىور ال

 نب دمحم انث :الاق « دمحأ نب ناميلسو « رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 0
 نبا روصنم انث . يدزألا نيكسم نب دمحم انث « يراخبلا نطق نب حلاص انث « هدنم نب ىيحي

 « ينذأ ىلإ هيف نم تعمسو هلي يبنلا تيأر : لاق هيوميس ينثدح « عيبرلا وخأ حيبص

 « انوعنمف ةنيدملا رمت نم رمتلا يرتشن نأ اندرأو انعبف « ةنيدملا ىلإ ءاقلبلا نم حمقلا انلمحو

 اذه صخر مكيفكي امأ » : انوعنم نيذلل هَلْ يبنلا مهل لاقف , هانربخأف هلق يبنلا انيتأف

 نم هيوميس ناكو ( هنولمحي مهورذ؛ هنولمحي يذلا رمتلا اذه ءالغب مكيلع ماعطلا

 )١( /؟) ةباصإلا ء(9//831)دسألا ,(؟0١5 /؟) باعيتسالا 97١( .

 ) )0.(198/؟)دسألا .(5159/؟) باعيتسالا . .ظفاحلا ركذامك ءهاميسو « هيومس : ليقو

 ؟ /؟) ةباصإلا ٠١( .



 . نطق نب حلاص نع « ىفصم نب دمحم دئاوف يف هتيأرو : ىيحي نب دمحم لاق

 3 0 7 يا ف



 0 ١ ةا/ ةباحصلا ةفرعم

 يع 1 1
 نيشلا باب

 دادش همسا نم

 (”ىغيللا داهلا نب دادش[ "61]

 يداهلاو .ةلباسلاو فايضألل رانلا هداقيإل داهلا يمسو ؟ داهلا نب ةماسأ نب دادش وهو

 نب ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب ثيل نب رماع نب , ةراوتع نب رباج نب هللا دبع نب ورمع همسا

 . رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ

 . ةرامع يبأ نب ب نمحرلا دبعو « هللا دبع هنبا : دنع هثيدح ح

 ١0١ ليعامسإ نب ىسوم انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث « رفعج نب هللا دبع انثدح .

 «هيبأ نع « دادش نب هللا دبع نع « بوقعي يبأ نب هللا دبع نب دمحم نع « مزاح نب ريرج انث

 نسحلا ؛ هينبا دحأ لماح وهو « يشعلا يتالص ىدحإ يف هلي هللا لوسر انيلع جرخ : لاق

 ةدجسس هتالص ينارهظ نيب دجسف « ىلص مث « ىنميلا همدق دنع هعضوف مدقتف « نيسحلا وأ

 ىلع مالغلا اذإو . دجاس هَ يبنلا اذإف « سانلا نيب نم يسأر تعفرف : يبأ لاق « اهلاطأ

 تنك ام ةدجس تدجس دقل ؛ هللا لوسراي : ليق ىلص املف «تدجسف تدعف « هرهظ

 ىنبا نكلو . نكي مل لك » : لاق ؟ كيلإ ىحوي ناك وأ « هب ترمأ ءيشأ ءاهدجست

 هتجاح ىضقي نأ لبق هلجعأ نأ تهركف . ىئلحترا « . 1

 . هلثم هيبأ نع « ريرج نب بهو هاور

 .[1/51 4/17 . هم ريرج نع « ديزي نع « ليثح نب دمحأ ءادرو #

 ©ىملسلا دياب دادش ]97"١[

 . ىندم 0
7 

 ةباصإلا . (009/7) دسألا . (5807 /؟) باعيتسالا « يثيللا يداهلا نب دادش» : باعيتسالا يفو قلل

79/9 . 

 . (179/5) ةباصإلا . (205/5) دسألا « )50١/75( باعيتسالا (؟)



 « بابحلا نب ديز انث ٠ بيرك وبأ انث « مانغ نب ديبع انث . يحلطلا ركب وبأ انثدح 7

 : لاق ء يملسلا دادش هدج نع « هيبأ نع « ديسأ نب دادش نب رماع نب يظيق نب ورمع انث

 : تلقف « « ؟ دادش اي كلام » : هْنلَع هللا لوسر يل لاقف ٠ تضرمف هلي هللا لوسر تيتأ

 امف » : هلع هللا لوسر يل لاقف « تئربل ناحطب ءام نم تبرش ولو , تضرم هللا لوسر اي
 امثيح رجاهم تنأف , بهذا » : لاق « يترجه هللا لوسر اي : تلق : لاق . « ؟ كعدمي

 .6 تنك

 ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هب ثدحو « ورمع نع . بابحلا نيديز ثيدح وه 2

 ١ يظيق نب ورمع نع « ينيدملا نب يلع نع « دوعسم يبأو « يمرادلا ديعس نب نامثع

 . بابحلا نب ديز طقسأو

 انث « مالس نب زيزعلا دبع ينثدح « نسحلا انث « نادمح نب ورمع وبأ هانثدح 7

 . هب ورمع انث « بابحلا نب ديز انث « هللا دبع نب ىلع

0 1 / 

 "”يرهفلا دروتسملا وبأ دادش [ "4 ]

 نب براحم نب نابيش نب ورمع نب بيبح نب بحألا نب لسح نب ورمع نب دادش وهو ح

 . كلام نب رهف

 دمحم نب ميعنو « عديمسلا نب نيسحلا انث ء دمحأ نب ناميلس انثدح "4

 نع « نابيش انث « ملسم نب ديلولا انث « يبيصنلا بويأ نب ىسوم انث : الاق ءيروصلا

 : لاق « هيبأ نع « دادش نب دروتسملا نع « مزاح يبأ نب سيق نع , دلاخ يبأ نب ليعامسإ

 . جلثلا نم دربأو « ريرحلا نم نيلأ ,ره اذإف « هديب تذخأف هني هللا لوسر تيتأ
 265 تي نيف ل مام

 "”يراصنألا ليبحرش نب دادش ["94]

 . مهيف هدادعو « نييصمحلا : دنع هثيدح . ةبحص هل 0

 . (141/9) ةباصإلا «(004 /9) ةباغلا دسأ (1)
 . ١5١( /9) ةباصإلا ,.(008/5؟)دسألا ؛ (7507 /؟) باعيتسالا (؟)



 ةباحصلا ةفرعم

 « ةدجن نب باهولا دبع انث مصاع يبأ نب ركب وبأ انث « دمحم نب هللا دبع انثدح 60

 نب شايع ينثدح ء حلاص نب بيبح انث « ديلولا نب ةيقب [)١ انث ] : الاق « ىفصم نب دمحمو

 تيأر ينأ سنأ مل ينإف « تيسن امهم : لاق هنأ يراصنألا ليبحرش نب دادش نع « سنوي

 . اهيلع اضباق « ىرسيلا ىلع ىنميلا هديو « ىلصي اًمئاق ُهْتِيَي هللا لوسر

 . ةيقب نع 3 امهريغو ١ قربز نب ميهاربإ نب قاحسإو « ةويح هأور *#

 (ىنهجلا ةيمأ نب دادش ]948"١[

 . ةبحص هل نأ نيرخأتملا ضعب هركذ . يزاجح . ةبقع وبأ ح

 نب دمحم ركذ : لاق « يراخبلا متاح وبأ يرسلا نب لهس انث « دمحم هانثدح "57

 نب ةملس نب هللا دبع انث : لاق « يندملا يرفعجلا ليعامسإ نب دمحم نأ « يشاشلا ميهاربإ

 باحصأ نم دادش ناكو « هيبأ نع « ينهجلا ةيمأ نب دادش نب ةبقع ينثدح « ينهجلا ملسأ

 : هتلَع هللا لوسر هل لاقف « ًالسع هل ىدهأو ريبك خيش وهو هيَ يبنلا ىلإ ءاج هنأ هَ يبنلا

 يذ نم نكلو ءال » : ُهّتِلَم هللا لوسر لاقف « ةلالضلا يذ نم : لاق 2« ؟ اذه تيتأ نيأ نم»

 . ىدهلا ىمسي ةماميلا وذحب "”داو وهو.« ىدهلا
5 5 00 
 تي ني عي

 («91ذنملا نب تباث نب سوأ نب دادش 1 1 ١5

 ىنكي 2 جرزخلا نب ورمع نب ةبلعث نب راجنلا نب يدع نب ديز نب ورمع نب مارح نبا 0

 هلو « نيسمخو ؟"نامث ةنس نيطسلفب يفوت . تباث نب ناسح يخأ نبا "وهو « ىلعي ابأ

 . قايسلا هيضتقي تبثأ امو « لصألا نم طقس[ 1نيبام )١(

 . (605/5؟) ةياغلا دسأ (؟)

 . ركنم صوقتنم هنأل ءايلا فذح باوصلاو « « يداو » : لصألا يف (*)
 . ١78( /؟) ةباصإلا « (5//501)دسألا 586(5/١2؟) باعيتسالا (4)

 . تبثأ ام باوصلاو ««يهو» : لصألا يف (5)
 . لصألا يف ترركت (5)



 دهش هنأ نيرخأتملا ضعب هركذ . سدقملا تيبب هبقع « ةيواعم مايأ يف « ةنس نوعبرأو سمخ

 تباث نب سوأ ركذ ةبقع نب ىسوم نإف « كلذ يف مهوو « ةبقع نب ىسوم ىلإ هبسنو « اردب

 . سوأ نب دادش هنأ ردقف ؛ هريغ وأ رخأتملا اذه مهوف « ردب لهأ نم هنأ رذنملا نبا

 « منغ نب نمحرلا دبعو « ثعشألا وبأو « ديبل نب دومحمو « يلذهلا ةماسأ : هنع ىور

 سيردإوبأو « [ب /قا"5١ /1١ىبحرلا ءامسأ وبأو « ىسن نب ةدابعو « ريفن نب ريبجو

 . بيبح نب ةرمضو « بعك نب ريشبو « سوأ نب دادش نب ىلعيو « ينالوخلا

 انث « سنوي وبأ ينربخأ « قاحسإ نب دمحمانث « ةلبج نب دماح وبأ انثدح "17

 :. نيعبسو سمخ نبا وهو . نيسمخو نامث ةنس تامو ؛ نيطسلفب دادش لزنو «ىلعي ابأ

 انث « نوراه نب ديزي انث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث « دالخ نب ركب وبأ انثدح -4

 نم تلخ ةرشع نامث يف هَ هللا لوسر عم تررم : لاق « سوأ نب دادش نع «يبحرلا

 . « موجحملاو مجاحلا رطفأ :١ لاقف . مجتحي ًالجر رصبأف . ناضمر

 . ءامسأ ابأ ركذف « هلثم مصاع نع « دايز نب دحاولا دبعو « دامح هاور #

 يبأ ديز نب هللا دبع نع « دنه يبأ نب دوادو ء ديعس نب ىنثملاو « بويأ هاورو *

 . هلثم دادش نع« ءامسأ ىبأ نع « ثعشألا ىبأ نع «ةبالق

 نع « ةبالق يبأ نع « مذحق وبأو « ةداتقو « ناذاز نب روصنمو « ءاذحلا دلاخ هاورو *

 . هلثم ءامسأ ىبأ نود نم دادش نع « ثعشألا ىبأ

 « ءامسأ يبأ نع « ةبالق يبأ نع « ةداتق نع « ءالعلا وبأو « بويأو « مامه هاورو #

 . ثعشألا ىبأ نود نم دادش نع

 . دادش نع « ثعشألا ىبأ نع « ىصمحلا فيس نب سنوي هاورو

 . دادش نع . يرصبلا نسحلا نع « سنوي هاورو



 0 1 دسسمعلا ركو_ 3 ةباحصلا ةفرعم

 . دادش نع « طباس نب نمحرلا دبع نع « ثيل ىورو *

 نابيش انث « يرمعملا ىلع نب نسحلا انث « ناجرهملا نب بوقعي نب دمحأ انثدح "8

 دومحم نع « جرعألا ديمح انث « ديوس نب ةعزق انث :الاق «رمغ نب هللا ديبعو « خورف نبا

 نيب حلصأ نم باذكلاب سيل » : هلي هللا لوسر لاق : لاق « سوأ نب دادش نع « ديبل نبا

 . (اريخ ىمن وأ اريخ لاقف « سانلا

 ]/91"١[ ةحلط نب نامثع نب ةبيش 0

 . يبجحلا يصق نب رادلا دبع نب هللا دبع نب نامثع نب ىزسعلا دبع نب ةحلط يبأ نبا

 . ةفلؤملا نم ناكو نينح موي ملسأ لب : ليقو « حتفلا ةملسم نم نامثع وبأ

 دمحم انث « سادرم نب ريمع انث « بيدألا ىسيع نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح -

 «بساحلا روصنم نب دمحم نب دمحأ انث « كلام نب ركب وبأ انثدحو « م يمرضحلا ريكب نبا

 نع « ديعس نب ةقدص نع «  يفنحلا رباج نب بويأ انث : الاق « يناكرولا رفعج نب دمحم اند

 ينجزرخأ ام هللاو « نينح موي هيَ هَ هللا لوسر عم تجرخ : لاق « هيبأ نع « ةبيش نب بعصم

 :هعم فقاو انأو تلقف ٠ شيرق ىلع نزاوه رهظي نأ تْقنأ نكلو « هب ةفرعم الو « مالسإلا

 ىلع هدي برضف « رفاك الإ اهاري ال هنإ ةبيش اي ): لاق « ءاقلب ًاليخ ىرأ ينإ « هللا لوسراي

 دها مهللا » : لاق مث « ةيناثلا برض مث . « ةبيش '"'[ دها ]مهللا » : لاق مث « هردص

 نم يردص نم هدي عفرام هللاوف « ةبيش دها مهللا » : لاق مث « ةثلاثلا اهب برض مث « ةبيش

 ىلع هلي يبنلاو سانلا ىقتلاف : لاق « هنم يلإ بحأ هللا قلخ نم دحأ ناك ام ىتح ةثلاثلا
 . نوملسملا مزهناف « هتباد رغثب ذآ سابعلاو « هماجلب ذخآ رمعو « ةلغب ىلع وأ «ةقان

 ؟ ةرقبلا باحصأ نيأ ؟ نولوألا نورجاهملا نيأ : لاقو «"””ريهج هل توصب سابعلا ىدانف

 «نوملسملا فطعف « بلطملا دبع نبا انأ , بذك ال يبنلا انأ ١ :لوقي هني يبنلاو

 . (1517/5) ةباصإلا « (0875 /5)دسألا « (5194/1؟) باعيتسالا )١(

 ثيدحلاو « (؟41/1) ريبكلا مجعملا رظنا ء. باوصلا وه تبثأ امو « لصألا نم طقس[ ]1نيبام (؟)
 . (184 /5) دئاوزلا عمجسمم يف

 . ةقباسلا رداصملا رظنا . تبثأ ام باوصلاو أطخ وهو «ًريهج» : لصألا يف (')



 هللا مزهو : لاق . 27( سيطولا يمح آلا » : هلت يبنلا لاقف «. فويسلاب اوكطصاف

 . نيكرشملا

 . هثيلح عمجي يفوك : ةقدص

 دمحم انث . ىناولحلا ىيحي نب دمحأ انث . نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ١

 انث ء نايفس نب نسحلا انث « نادمح نبورمع وبأ انثدحو ء ح مهس نب نمحرلا دبع نبا

 تلقف « يّمعو يبأ هلتقو ةزمح تركذ نينح موي ازغ دق هلي هللا لوسر تيأر امل : لاق نامثع

 . هوحن ركذف 3 . سايعلا اذإف « هنيمي نع هتئجف ٠ دمحم نم يرأث كردأ مويلا :

 . هوحن هدانسإب يلذهلا ركب يبأ نع « كرابملا نب هللا دبع نع « ملسم نب ديلولا هاور *

 انث « نوراه نب ىسوم انث « ناسيك نب دمحأ نب دمحم نب نسحلا انثدح -

 ىلإ ايده مهاردب لجر يعم ثعب : لاق « قيقش نع « لصاو نع « ينابيشلا قاحسإ يبأ

 ىسرك ىلع سلاج ةبيشو تيبلا تلخدف : لاق « تيبلا ىلإ : ةبيش ىبأ نبا لاقو « ةبعكلا

 دف «.كاذ تلق نئل : لاق ء اهب كتآ مل يل تناك ول : تلق ؟ هذه كل : لاقف « اهايإ هتلوانف'

 ةبعكلا لام مسقأ ىتح جرخأ ال : لاقف « هيف تنأ يذلا كسلجم باطخلا نب رمع سلج

 ؟ كاذ ملو « نلعفأل ىلب : لاق « لعافب تنأ ام : تلق « نيملسملا ءارقف نيب [أ ]3 ١١/7

 ىلإ جوحأ امهو « هاكرحي ملف « هناكم ايأر دق ركب ابأو هَللَي هللا لوسر نأل : تلق : لاق

 . ضعب يف امهضعب ظفل : ىئسوم لاق تن

 . هلثم ينابيشلا نع « ثايغ نب صفح نع « ميعن وبأ هاور #

 . هلثم لصاو نع « يروثلا نايفس نع . اًعيمج ةصييبقو « ةنيبع نب نايفس هاورو

 )١( لصألا يف : ١ ريبكلا مجعملا نم تبثأ امو « قيطولا )9/ /191( .



 ريو +١17 17 ةباحصلا ةفرعم
 كل

 نايفس انث « نيول انث « يوغبلا دمحم نب هللا دبع انث ء. يرجآلا ركب وبأ انثدح
 نلعا ك

 هللااص
 : هع هللا لوسر لاق هيبأ نع « ةبيش نب بعصم نع « ةرارز نب هللا دبع نع « ةنييع نبأ

 هاري ناكم عسوأ رظنيلف الإو « سلجيلف هل عسو نإف« سلجملا ىلإ مكدحأ ىهتنا اذإ»

 . « هيف سلجيلف

1 
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 ()ةعيبر نب ةبتع نب ةبيش [ ١9

 نب كلام تنب سانخ : همأ . ةيواعم لاخ « مشاه وبأ فانم دبع نب سمش دبع نبا ه

 ؛كومريلا موي "'هنيع تئقف «بلاغ نب يؤل نب رماع نب صيعم دبع نب ريجح نبا برضملا
 . ةيواعم نمز يف يفوت ءروعأ ناكو

 . مهس نب ةرمسو « مثلك وبأ . هنع ىور

 , رامع نب ماشه انث « دمحأ نب نادبع انث « ديعس نب هللا دبع نب دمحم انثدح .- 4

 انث ء نادبعانث « هللا دبع نب دمحم انثدحو « حناقهد نب دلاخ انث « دلاخ نب ةقدص انث

 نب ليهك نع « نالبس نب دلاخ انث « ناقهد نب دلاخ انث « بيعش نب دمحم انث «ميحد

 ةالصلااوركاذتف « يسودلا موثلك يبأ ىلع لزن ىتح لبقأ هنأ ةريره يبأ نع «ةلمرح

 لجرلا انيفو هت هللا لوسر تيب ءانفب نحنو « متفلتخا امك اهيف انفلتخا : لاقف « ىطسولا

 ىتأف « كلذ مكل ملعأ انأ : لاقف ء سمش دبع نب ةعيبر نب ةبتع نب مشاه وبأ حلاصلا

 ةالص اهنأ انربخأف « انيلإ جرخ مث هيلع لخدف نذأتساف « هيلع اًئيرج ناكو ؛ هلع هللا لوسر

 . رصعلا
7 0 : 2 

 "””يعجشألا ريثك يبأ نب ةبيش ["]

 نب لهس نب دمحأ انث . ىطاغألا قاحسإ نب دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح .-06

 . (13013/5) ةباصإلا « (07 5 /؟) ةباغلا دسأ )١(

 . «هنع) : لصألا يف (؟)

 . (1517 /5؟) ةباصإلا « (075/5؟) ةباغلا دسأ (؟)



 انث يدقاولا رمع نب دمحم اانث :الاق روهج نب نسحلاو «ىنوكذاشلا ناميلس انث « بويأ

 :لاق :لاق هيبأ نع « ىعجشألا ريثك ىبأ نب ةبيش نب رمع نع « دقاو نبا رمع نب ةلمش

 . (« تانسحلا هنم رثانتي ذيبنلا نم هجولا ردخ» : ِهّتِيَي هللا لوسر

 . ةلمش هيخأ نع « يدقاولا هب درفت #
 لو هلع وع

 "”ىملسلا نمحرلا دبع نب ةبيش[١ 0 ]

 انث . باجنم انث « تاتقلا رفعج نب نيسح انث ء. ىحلطلا ركب وبأ انثدح _ 7

 نب ةبيش انث « هيبأ نع « ةكمب هتيقل خيش يرصبلا قرزألا نب نايملس نب دمصلا دبع

 . ةكرب ةاشلا ىمسمي هّلِلَي هللا لوسر ناك : لاق «ىملسلا نمحرلا دبع
0 . . 
 ني عي د

 ]١[ َةَئسَح نب ليبحرش 9(

 نب فيرطغلا نب هللا دبع نب عاطملا نب هللا دبع نب ليبحرش وهو « همأ مسا ةنسحو

 نب رشبم نب ركشي نب دعس نب مهر نب كلام نب مزالم نب كلام نب ةماثج نب ىزعلا دبع
 وذهللا دب عابأ ىنكي . ةدنك نم هنإ :ليقو هرم نب ميم يخأ رم نب ثوغلا

 يف اهب يفوت . ماشلاب دانجألا ءارمأ دحأ « ةئيدملا ةرجهو ةشبحلا ةرجه ؛نيترجهلا

 وأ « ةرشع عبس ةئس هل ًالماع ناكو رمع ) [ةفالخ] يف اهروك ضعب ىلع ًايلاو نوعاطلا
 ِِع و 53 8 7 5 .٠ ٠

 نب ةديبع وبأو وه نعط « نيتسو عبس نبا : ليقو « نيعبسو سمخ نباوهو ؛ةرشع نامث

 . (140 /5) ننسلاو ديناسملا عماج « (171 /7) ةباصإلا « (01 /1) ةباغلا دسأ 01(
 . (5377١/؟) ةباصإلا ء(617 /7) دسألا , (568 /؟) باعيتسالا (؟)
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 توم دعب مهفلاح « ةرهز ينبل اًفيلح ليبحارش ناكو « حمج نب ةفاذح نبا بهو نب بيبح

 [ب /ق"*10 /1] . بيبح نب رمعم نب نايفس انبا رباجو « ةدانج : همأ نم هيوخأ

 نب ليبحرش انث « ريكب نب ىيحي انث « عابنزلا وبأ انث «٠ دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 . ثوغلا نم لجر وهو « ورمع نب عاطملا نب هللا دبع نب ليبحرش وه « ةنسح

 انث .دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث . نسحلا نب بيبح انثدح -

 لزن رفعج عم ةشبحلا نم نورجاهملا مدق امل : لاق «قاحسإ نب دمحم نع دعس نب ميهاربإ

 يف رباجو ةدانج كله مث قيرز ينب ىلع رباجو « ةدانج ؛ همأل هيوخأ عم ةنسح نب ليبحرش

 ةمصاخف « مهفلاحف ؛ ةرهز ينب ىلإ ةنسح نب ليبحرش لوحتف « باطخلا نب رمع ةفالخ

 « يريغ ىلإ ينع لوحتي نأ هل سيل يفيلح : لاقو « رمع ىلإ يقرزلا ىلعُلا نب ديعس وبأ

 بحأ اناكو « امهموق يفو « امهعبر يف يوخأ عم تلزن اهنإ اًقيلح تنك ام : ليبحرش لاقف

 :رمع لاقف « تدرأ نم تفلاحف « يسفنل ترتخا اكله املف « امحر يب هبرقأو « يلإ سانلا

 « ةئيبب هفلح ىلع ديعس وبأ تأي ملف « هسفنل ىلوأ وهفاالإو « ةئيبب تئج نإ : ديعس ابأ اي

 . بالك نب ةرهز ينب يف ةنسح نب ليبح رش تبثف

 يفوت : لاق ء ريكب نب ىيحيانث « عابنزلا وبأ انث ء دمحأ نب ناميلس انثدح ما

 عبس هّيسو ةرشع نامثوأ « ةرشع عبس ةئس : هللا دبع ابأ : ىنكيو « ةنسح نب ليبحر ش

 . رمعل ًالماع ناكو « نوتسو

 ديمحلا دبع انث « ءاجر نبهللا دبع انث « ملسم وبأ انث « يباطخلا قوراف انثدح

 « ةريمع نب ثراحلا ثيدح نع « منغ نب نمحرلا دبع ينثدح « رهش نع- مارهب نبا ينعي

 : موي يف كلام وبأو « ةنسح نب ليبحرشو « ةديبع وبأو « ذاعم نعط :لاق

 ,7"2[سنأ وبأ ] ينربخأ : لاق . قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح ١

 نب عاطملا نب هللا دبع نبا وهو « همأ يهو « ةنسح نب ليبحرش : لاق رذنملا نب ميهاربإ انثدح

 ةنس «ساومعا نوعاطلا يف ىفوت « هللا دبع ابأ : ىنكي « ةرهز ينبل اًقيلح ةدنك نم « ورمع

 )١( «سن وبأ » : لصألا ىف .



 . نيتسو عبس نبا وهو « ةرشع نامث

 حوراتت «ىيحي وبأ ينربخأ 3 قاحسإ نيدمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح .-5

 نأ انباحصأ نم يصحأ ال نمو ةديبع نب هللا دبع ينربخأ « ةديبع نب ىسوم انث « ةدابع نبا

 . نيرجاهملا نم ةرهز ينب نم لجر وهو «ةيار ىلع ةنّسح نب ليبحرش ثعب ركب ابأ
 ء ح ةبعش انث « لاهنملا نب جاجح انث « ملسم وبأ انث « يباطخلا قوراف انثدح 7

 نب دمحأ نب هللا دبعانث : الاق « كلام نب ركب وبأو « دمحأ نب دمحم ىلعوبأ انثدحو

 نب ليبحرش نع «ريمخ نب ديزي نع «ةبعش انث « رفعج نب دمحم انث « يبأ ينثدح «لبنح
 كلذ غلبف « هنع اوقرفتف ء. سجر هنإ : صاعلا نب ورمع لاقف .نوعاطلا عقو : لاق «ةعفش

 هنإ ؛ هلهأ ريعب نم لضأ ورمعو هلي هللا لوسر تبحص دقل : لاقف « ةنسح نب ليبحرش

 « هنع اوقرفت الو « هل اوعمتجاف « مكلبق نيح اصلا تومو « مكبر ةمحرو « مكيبن ةوعد

 . ردنغ ظفل . قدص : لاقف . صاعلا نب ورمع كلذ غلبف

 انث ,ميهاربإ نب ملسم انث «زيزعلا دبع نب يلع انث « دمحأ نب ناميلس انثدح .-4

 :لاق « منغ نب نمحرلا دبع نع , بشوح نب رهش نع « قارولا رطمو « ةداتق انث « مامه
 ةيدوألا يف هنم اورفف ء سجر نوعاطلا اذه نإ :لاقفءصاعلا نب ورمع انبطخف نوعاطلا عقو

 هلي هللا لوسر تبحص « ورمع بذك : لاقف «ةنسح نب ليبحرش كلذ غلبف « باعشلاو
 نيحلاصلا ةافوو « مكيبن ةوعدو مكبر ةمحر هنكلو « هلهأ لمج نم لضأ ورمعو

 .مكلب
 . رطمو ةداتق اعومجم هلثم ملسم نع رادنب هآور #:

 اًمهاو « ةداتق نع « هيبأ نع « ماشه نب ذاعم ثيدح يف نيرخأتملا ضعب هاورو #

 نبا سيل منغ نبا نإف مهوو « ماشلاب نوعاطلا عقو : لاق رمع نبا نع ءرهش نع : لاققف «هيف
 . 20[ رمع]

 دبع انث « لهس نب دمحم انث ؛"”[ةداتق هعمج] يف نايح نب دمحم وبأ هانثدح . 0

 .دعب اميف فلؤملا مالك هيضقي ام هتبثأ امو . لصألاب ةحضاو ريغ 000
 . باوصلا وه تبثأ امأو « «يبأ» : لصألا يف (؟)
 . دارملا يل حضتي مل «ةداتق» :ظفل نأ الإ «ةعماج» :اهلعلو لصألاب اذكه (9)



 ةباحصلا ةفرعم

 دبع نع « بشوح نب رهش نع « ةبورع '”وبأ ينثدح « ماشه نب ذاعم انث « رمع نبوللا

 . هركذف . . .صاعلا نب ورمع لاقف « ماشلاب نوعاطلا عقو : لاق « منغ نبا نمحرلا

 . رهش نع اضيأ مارهب نب ديمحلا دبع هاورو

 نسب [ "”ةرابج]انث , نايفس نب نسحلا انث . نادمح نبورمع وبأ هانثدح <57

 نب نمحرلا دبع ينثدح : لاق . بشوح نب رهش نع « مارهب نب ديمحلا دبع انث «سلغم
 وبأو «ليبحرشو « ةديبع وبأو , ذاعم نعط : لاق «يئراحلا ةريمع نب ثراحلا نع «منغ

 ءازجر الإ هارأ الف « اوقرفتو « اوددبت : ورمع لاقف « دحاو موي يف-يرعشألا ينعي كلام

 لضأ تنأو [أ /قا" ١ /1] هلي هللا لوسر انبحص دق « تبذك : ةنسح نب ليبحرش هل لاقف

 . ثيدحلا . . .كلهأ رامح نم

 نبا : باوصلاو « بيرق فيحصتو «شحاف مهو ثيدحلا اذه يف رمع نبا ركذو 0

 . منع
  حرسلا نب رهاطلا وبأ انث « نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح 7

 نب ليبحرش نع « نمحرلا دبع نب رمع نع « بويأ نب ىسوم نع «دعس نب نيدشر انثدح
 « هتالص نم غرف ىتح دعقي ملف « ةالصلا نم نيتعكرلا يف ماق هلي هللا لوسر نأ ةنسح

 . ملس مث نيتدجس دجسف

 "”يدنكلا سوأ نب ليبحرش ]١407[
 نع « يبحرلا نارمغ نع ٠ سنوي نب شايع نع « يريبزلا ىورو «نييصمخلا دنع هثيدح 0
 .اذه ريغ اًئيدح (")ليبحرش نب سوأ

 انث « مثيهلا نب ميهاربإ انثدح دلخم نب دمحأ نب دمحم هللا دبع بأ انثدح 4

 سوأ نب ليبحرش نع «رمخم نب نار نسحلا يبأ نع . نامثع نب زيرح انث « ناميلا وبأ

 . لصألاب ةحضاو ريغ )١(

 . (7014/7) باعيتسالا « ١57( /؟) ةباصإلا 011١(« /7) ةباغلا دسأ (؟)

 .«سوأ نب ليبحرش» نع بلق هلعلو «ليبحرش نب سوأ» لصألاب اذكه ()



 برش نإفف . هودلجاف رمنخلا برش نم» : لاق هّليَي هللا لوسر نع «ةباحصلا نم ناكو

 .٠ « هولتقاف رمخلا برش نإف « هودلجاف رمخلا برش نإف« هودلجاف رمخلا

 . زيرح نع شايع نب يلع هاورو

 «ناميلا وبأو « شايع نب ىلع انث « ةعرز وبأ انث : لاق دمحأ نب ناميلس هانثدح .-.-84

 . هيزيرح انث :لاق

 . نامثع نب زيرح نع « نوراه نب ديزي هاورو #

 « يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نب هللا دبعانث ٠ "7[كلام نب] ركب وبأ هانثدحو --

 . هب زيرح انثدح : لاق « دلاخ نب ماصعو . شايع نب يلع انث

 دع دع

 '”يفعُجلا ليبحرش ] ١[

 . ةرصبلاب هثيدح . نمحرلا دبع وبأ : ليقو « ةبقع وبأ « نمحرلا دبع نبا : ليقو

 انثئدحو . ح يماسلا سنوي نب دمحم انث : لاق نسحلا نب دمحم رحبوبأ انثدح -0

 ديزي نب دامح انث يحايرلا نوعوبأ انث : الاق ء يطافسألا سابع انث « دمحأ نبا ناميلس

 هلع يبنلا دنع انك : لاق « ليبحرش هدج نع « ليبحرش نب ةبقع نب دلخم نع « يرقتملا
 ءروبقلا هريزت « روفت ىمَح « ريبك خيش « هللا لوسر اي :لاقف ٠ ضفتني ليوط يبارعأ هءاجف
 ءاهداعأف ٠ « روهطو ةرافك هل يه, روفت ىمح , ريبك خيش ه : هَ هللا لوسر لاقف

 ذإ امأ» : هليَم هللا لوسر لاقف « ةعبرأ وأ تارم ثالث اهداعأف ٠ هلي يبنلا هيلع اهداعأف

 . اًئيم الإ دغلا نم ىسمأ امف :لاق . « نئاك وهف هللا ىضق امو ,لوقت امك يهف ؛ تيبأ

 . هدج نع « هيبأ نع : هثيدح يف يماسلا لاقو «يطافسألل ظفللا

 نب ةبقع نع « دامح نع ؛« دمحم نب سنوي نع ؛ ينيدملا نب يلع هاورو *

 )١( لصألا يف تسيل .

  (2/؟) ةباصإلا « (014 /؟) ةباغلا دسأ ١54( « باعيتسالا ء (8/5"77) ديناسملا عماج )5/ 3017(.
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 . هدج نع ؛ هيبأ نع « ليبحرش نب نمحرلا دبع
 سنوي انث «هللا دبع نب يلع انث . دعجلا نب دمحأ انث « رفعج نب دلخم هانثدح .-1

 هدج نع « هيبأ نع « ليبحرش نب نمحرلا دبع نب ةبقع نع « دامح انث « دمحم نبا
 . ليبحرش

 . هابأ ركذي ملو « دامح نع « يدايزلا نوع نبا نع . دلخم نب حارجلا هاور

 نب دمحم اانث , دلخم نب حارج نع « نادبع انث « يطاغألا دمحأ وبأ هانثدح "77

 . هابأركذي ملو « هلثم دامح انث ء« نوع

 دامح انث « يدايزلا نوع وبأ انث « بويأ نب دمحم انث « دمحأ وبأ يضاقلا انثدح 4

 نم» : لاق ُهّللَي يبنلا نأ « هيبأ نع « ليبحرش نع « ةبقع نب دلخم نع «ئرقملا ديز نبا

 .«نامعب هيلعف بساكملا هيلع ترذعت

 (”برك يدعم نب ليبحرش ]١404[

 «يفوكلا يدنكلا ثعشألا يبأ نب ىيحي نع « قاحسإ نبا نع هثيدح . فيفعب فرعي ن

 . [ب /1127١/7١7[ليبحرش] هيبأ نع . فيفع نب سايإ نب ليعامسإ نع
 « نيرخأتملا ضعب هركذ «فيفع هب ىمسملا مسالاو « ةوعدلا لوأ يف ارجات ةكم مدق

 طقسأو « هللا ءاش نإ نيعلا فرح يف هثيدح ركذن « فيفعب فرعيو « ليبحرش همسا :لاقو

 يف ثيدحلا اذه يف سايإ نب ليعامسإو قاحسإ نبا نيب ثعشألا يبأ نب ىيحي رخأتملا اذه

 . ليبحرش ةمجرت

 "”يبابضلا نشوجلا وذ ليبحرش ])6 ١5٠١[

 . لاذلا فرح يف مدقت دقو . قاحسإ ينأ نب سنوي : دنع هثيدح ه

 )١( ةباغلا دسأ )0١7/1( « /؟) ةباصإلا ١50( « ديناسملا عماج )5/ 51١( .

 لصألاب ةحضاو ريغ (؟) .
 )( /؟) ةباصإلا « (2017/5)دسألا , (؟7//801) باعيتسالا ١57( .



 ]١48[ طمسلا نب ليبحرش ©

 ةنس ةملسم نب بيبح هيلع ىلصو .صمح ىلع ناك . يدنكلا ةلّبج نب دوسألا نبا

 يف فلتخم هنأو « يباحص هنأ نيرخأتملا ضعب هركذ . ديزي ابأ ىنكي « نيتسو ثالث

 . ثيدحلا اذه هل جرخأو « هتبحص

 نب ىيحي نب دمحم نب دمحأ انث « يقشمدلا دمحأ نب دلاخ انث « دمحم هانثئدح 606

 . ةرم نب ريثكو « دوسألا نب ريمع نأ ةمقلع نب رصن نع « هيبأ نع « يبأ ينثدح « ةزمح
 موقت ىتح ضرألا يف نوملسملا لازيال : نالوقي اناك طمسلا نباو « ةريرهابأ نإ : الاق

 اهرضي ال , هللا رمأ ىلع ةماوق ةفئاط لازي ال » : لاق « هّتِلَع هللا لوسر نأ كلذو « ةعاسلا

 . ( اهفلاخ نم

 ىف تي د3 ا 0 9

 (7لالك دبع نب ليبحرش [ 7ع
 . مزح نب ورمع ثيدح يف ركذ هل :

 نب مكحلا انث « ميركلا دبع نب سيردإ انث « ملس نب رفعج نب دمحأ انثدح -7

 « بيعش نب دماحو « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نبورمعوبأ انثدحو « ح ىسوم

 ناميلس نع « ةزمح نب ىيحي انث ,« ىسوم نب مكحلا انث : اولاق يفوصلا نسحلا نب دمحأو

 نع «هيبأ نع « مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نع . يرهزلا ينثدح « دواد يبأ نب

 عم هب ثعبو «نئسلاو « ضئارفلا : هيف باتكب نميلا لهأ ىلإ بتك هيَ هللا لوسر نأ هدج

 لالك دبع نب ليبحرش ىلإ يبنلا دمحم نم ؛ ميحرلا نمحرلا هللا مسب ؛ : مزح نب ورمع

 .امأ , نادمهو رفاعمو , نيعر يذ ليق , لالك دبع نب ميعنو , لالك دبع نب ثراحلاو
 .ثيدحلا(... هللا سمخ مناغملا نم متيطعأو ؛ مكلوسر عجر دقف : دعب

 )١( ةباصإلا ,.(01 /؟5)دسألا « (507/15) باعيتسالا )9/ ١47( .

 ةباصإلا «(016 /؟) ةباغلا دسأ (؟) )١1557/5( .



 نب 7 :

 (7بوسنم ريغ ليبحرش [ 3
 . لوهجم وه : لاقو « ةباحصلا يف ركذ هل هنأ معزو « نيرخأتملا ضعب هركذ 7

 هللا دبع هيخأ نع « ةديبع نب ىسوم نع « ملاس نب ديعس انث ")[ . . . ]انثدح -/317

 فصننلا يف ةنيدملا هع يبنلا مدق امل : لاق « ليبحرش نع « ةكيلم يبأ نبا نع « ةديبع نبا

 تغلب دقل « كيلع هتاكربو « هتمحرو « هللا تاولص : لاقف « ليربج هءاج « رفص نم

 . ليوط ثيدح يف هب ترمأ يذلاب تعدصو « كبر ةلاسر

 ؛ هيخأ نع « سيوأ يبأ نبا هاور : لاقو « ملاس نب ديعس نع «.ىسوم نب دسأ نع هركذ 0

 . هانعم وحن « ىسوم نع « لالب نب ناميلس نع

 ا 33

 "بيبح نب ليبحرش ]١404[
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 هركذ اميف ثيدح ىف ركذ هل . هللا دبع تنب ءافشلا تنب جوز 0

 . ثيدحلا اذه هل

 جرخأو « نيرخأتملا ضعب

 نب باهولا دبع انث « مصاع يبأ نب ركب وبأ انث « دمحم نبدللا دبع هانثئدح -4

 تنب ءافشلا نع 2 ةملس ىبأ نع « يرهزلا نع « يعازوألا نع ٠ شايع نبا انث . كاحضلا

 ىف ًاليبحرش تدجوف « ةنسح نب ليبحرش تحت ىهو « ىتنبا ىلع تلخد :تلاق « هللا دبع

 )١( ةباصإلا « (617/5) ةباغلا دسأ )١56 /7( « (؟17 /5) ديناسملا عماج .

 . لصألا يف ضايب [... ]1نيبام (؟)

 . (9/1/5١؟) ةباصإلا ء(017 /؟) ةباغلا دسأ (*)

 . تبثأ ام باوصلاو « «هذ اميف» : لصألا يف (4)



 ناك هنإف , ينيمولت ال هلاخاي :  لاقف « ةالصلا ترضح : هل تلقف « [أ/قا“ 7/١1 تيبلا

 .ثيدحلا . . . هللا لوسر هراعتساف بوثانل

 فحصو « بيبح :لاقو «ةنسح فحص : نيعضوم فحص و هيف رخأتملا مهوو

 : اًبيبح : ةنسح لعج :؟ رهاظ نيفيحصتلا الكو « هلع ىبنلا ىلع : لاقف « ىتنبا ىلع تلخد

 . ةبيجع ةلفغ نم اذه « ىبنلا ىلع : ىتنبا ىلع لعجو

 . ةملس يبأ نع « ليهس نب ديمحلا دبع نع « ديبع نب ىسوم هاورو *
 توي حا حد 2 0 ل

 ©"”بعصم وبأ ليبحرش ]١47١[

 «ميهاربإ نب يكم انث « يناولحلا ريهز نب ميهاربإ انث « دمحأ وبأ يضاقلا انثدح .-.49

 نم» : هتيم هللا لوسر لاق : لاق « هيبأ نع « ليبحرش نب بعصم ينثدح « ريثك نب دابع انث

  اهمثإو اهراع يف كرش دقف , ةنايخ وأ ةقرس اهنأ ملعي وهو . ةنايخ وأ , ةقرس عاتبا

 . « اهمثإو اهراع يف كرش دقف , ةنايخ اهنأ ملعي وهو « ةنايخ عدوتسا نمو

 كني منيب مدن ننال هلا

 '”ينادمهلا ةرم نب ليحارش ([(73

 يعداولا بيبح نب نيسحلا نب دمحم نيصح وبأ انث « يحلطلا ركب وبأ انثدح .-7

 نب ةدابع انث : الاق « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ٠ نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو «ح

 : لاق « يدع نب رجح نع يرتخبلا يبأ نع قاحسإ يبأ نع « عيبرلا نب , سيق انث « دايز

 رشبأ » : هنع هللا يضر يلعل لوقي هيي هللا لوسر تعمس : : لوقي ةرم نب ليحارش تعمس

 . (« يعم كتومو كتايح ؛ يلع اي
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 )١( ةباصإلا ؛ (15/5١0؟) ةباغلا دسأ )١57/1( « ديناسملا عماج )5/514١( .

 )9( ةباصإلا .(505 /؟5) باعيتسالا )١57 /7(., الأسد)0١١7/7(.



 ةباحصلا ةفرعم

 ("رقنملا نب ليحارش[ 7]

 . نييصمحلا يف دعي . يرقثملا : ليقو د

 دمحم انث « فوع نب دمحم انث « مصاع يبأ نبا انث « دمحم نب هللا دبع انثدح ١

 هتقفنأ امو .معن » : لاق ؟ هتيتفتساف هتيتأف : لاق ««مهتبسح لضفب ةنجلا لخد ؛ هللا ليبس

 . « ةقدص كل وهف كدلو ىلع

 . هلع فوع نب دمحم انث ء« ىصمحلا ديزي نب ديعس انث « دمحم هانثدح 35

 . هوحن ليعامسإ نع « كاحضلا نب باهولا دبع هاورو #

 هع 2

 (”يدنكلا ليحارش [ ] ١1١

 . نيرخأتملا ضعب هركذ اميف ةبحص هل ت

 « كلام نب سنأ نب دمحأ انث ٠ يقشمدلا نسحلا نب ميهاربإ انث « دمحم هانثدح 7

 سيق نب ورمع نع « نامثع نب زيرح نع « ملسم نب ديلولا انث « حلاص نب ناوفص انث

 ةثالث مهلعجف « ةزانج ىلع ىلص هنأ ةباحصلا نم ناكو « يدنكلا ليحارش نع « ينوكسلا

 . فوفص

 ني هيي

 «””ةعرز نب ليحارش ]١١5[

 . ةعيهل نبا ثيدح يف ركذ هل ح

 )١( ةباصإلا «ء(011/5)دسألا .(505 /؟) باعيتسالا )؟/١57( .

 /؟) ةباغلا دسأ (؟) 01١( « /؟) ةباصإلا ١57( .

 )9( ةباصإلا ء(١٠01 /؟)دسألا . (7801 /؟) باعيتسالا )؟:/١47( .



 (””ىلظنحلا نايفس نب قراط نب كيرش[١]

 دحأ : ليقو « نافطغ نب ثبر نب ضيفي نب نايبذ نب ةبلعث ينب دحأ « يبراحملا : ليقو م

 دعس نباوه : ليقو « ةلظنح نب ةعيبر نب رماع نب ديسأ نب نايفس نب فوع نب ةبلعث ينب

 . ةقالع نب دايز : هنع ىور مع

 «ةناوع وبأ انث ءيلع نب مصاع انث « صفح نب رمع انث ءنسحلا نب بيبح انثدح

 الإ مكنم دحأ سيل » : هني هللا لوسر لاق : لاق «قراط نب كيرش نع «ةقالع نب دايز نع

 دحأ نم مكنم امو , ملسأف ينناعأ هللا نأ الإ يلو» : لاق ؟ كلو : اولاق « ناطيش هلو

 يندمغتي نأ الإ انأ الو ١ : لاق ؟ تنأ الو :اولاق ء [ب /7 «١/11 ةنجلا هلمع هلخدي

 . ( هتمحرب يبر

 ةزمح وبأو عيكووبأ "1 ]1رفزو ءروث يبأ نب ديلولاو « نابيشو «ليئارسإ هاور *

 . ةقالع نب دايز نع « يركسلا
 دك دع

 "”يسبعلا لبنح نب كيرش [(7]
 ىسوم نب فسوي انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمع وبأ انثدح .-0

 نب كيرش نع « ميمق نب ريمع نع «ؤرمع نب سنوي انث « ليضف نب دمحماانث « ناطقلا
 «اندجسم نبرقي الف ةثيبخلا ةلقبلا هذه نم لكأ نم»: هِيَ هللا لوسر لاق : لاق «لبنح

 . هلثم قاحسإ يبأ نع ةبعش هاورو . قاحسإ يبأ نبا وه سنوي . موثلا ينعي

 ءيرسلا نب ىيحي انث « راشب نب دمحم نب دمحأ انث « رفظملا نب دمحم هانثدح "5

 لبنح نب كيرش تعمس ء«ميمق نب ريمع نع «قاحسإ يبأ نب سنويو « ةبعش انث «ةبابش انث

 . 16١( /؟) ةباصإلا «(077/؟5) دسألا (771/7) باعيتسالا )١(

 . لصألاب طشك (0)
 . )١59/5( ةباصإلا + (077 /75) دسألا ء(؟9٠7 /؟) باعيتسالا (*)



 ةباحصلا ةفرعم

 ينعي (اندجسم نبرقي الف ةرجشلا هذه نم لكأ نم 0 هنلَع هللا لوسر لاق : لوقي يسبعل ا

 . موثلا

 .هوحن قاحسإ يبأ نع « امهريغو عيكو وبأو « سيق هاور *
 تف حي در جم خ؟ .

 (”كيرش[]

 . بوسنم ريغ . ةباحصلا نم لجر هن

 يبأ انث .ميهاربإ نب رماع نب ميهاربإ انث ٠ يل نذأ اميف رفعج نب هللا دبع انربخأ 3/37

 انثدح ءمساقلا يمع انث « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث , دمحأ نب دمحم انثدحو «ح

 نع « ةيراج نب ىسيع نع « ةسبنع نع « ىمقلا بوقعي انث , يناهبصألا ميهاربإ نب رماع

 سانلا اهفرشتسي ةبهن بهتنا نمو . ناميإلا هنم جرخ رطضم الو هركم ريغ رمخلا برش
 .« هيلع هللا بات بات نإف  ناميإلا هنم جرخ

 . بوقعي هب درفت مساقلا ظفل

 هن ني

 (”ءامحسلا نب كيرش [7]

 امنإ همسا نكي مل اذه نإ : ليقو « ثيدح يف اركذ هل نأ معزو « نيرخأتملا ضعب هركذ

 . ةكرش ءامحسلا نبا نيبو هنيب تناك

 نب دامح انث ء. برح نب ناميلس انث . ملسم وبأ انث « يباطخلا:قوراف انثدح .-

 لاق . كيرشب هتأرما ةيمأ نب لاله فذق : لاق « نيريس نب دمحم نع « ماشه نع «ديز

 اًنأ كيرش : لاقو « امهنيب هلي هللا لوسر قرف : لاقف « كلام نب سنأ تلأسف : دمحم

 . همأل ءاربلل

 )١( ديناسملا عماج « (167/5) ةباصإلا «©14 /؟) ةباغلا دسأ )5/ 71٠١( .

 /؟) ةباصإلا , (0777/7) دسألا « (771/7) باعيتسالا (؟) ١6١( .



 نب ءاربلل اخأ ناكو « ءامحس نب كيرش : لاقو « ماشه نع « ىلعألا دبع هاورو #

 . همأل كلام

 «ىسوم نب نارمعو « نايفس نب نسحلا انث « دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح -8

 نأ ٠ سابع نبا نع « ةمركع انث « ناسح نب ماشه انث , يدع يبأ نبا انث « رادنب انث :الاق

 هلي يبنلا اودهشف ماقف ٠ ءامحسلا نب كيرشب هَ يبنلا دنع هتأرما فذق ةيمأ نب لاله

 .( ؟ بئات امكنم لهف بذاك امكدحأ نأ ملعي هللا :لوقي
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 «”يمرجلا نونجم نب باهش ]١414[

 : ليقو « بيبش : ليقو « باهش : ليقف « همسا يف فلتخم « بيلك نب مصاع دج 68

 هيف هيلع تأي ملو « يمرجلا باهش نب بيلك نب باهش : هنأ نيرخأتملا ضعب ركذ . ريتش
 . نييفوكلا يف هدادع . نايبت
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 انث .ثراحلا نب دمحم نب ميهاربإ انث ء« رفعج نب دمحم نب هللا دبع انئدح

 « هدج نع « هيبأ نع « بيلك نب مصاع انث « نادعم وبأ انث « نارمح نب دمحم انث « بابش

 ىنميلا هذخف ىلع ىنميلا هدي اًعضاو ةالصلا ىف سلاج هَ ىبنلاو دجسملا تلخد : لاق

 . « كنيد ىلع ىبلق تبث بولقلا بلقم اي » : لوقي « ةبابسلا اعفار

 : تارمح نب دمحم نع . دسأ نب ىلعم هاور #

 نب ديعس هامس « ةيجان ىنب لزن يرصبلا نادعم نب هللا دبع : همسا نادعم وبأو #

 . يردحجلا نايفس

 نب ةبتع انث « ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « دمحم نب دمحم هانربخأ اميف 0١

 «  ةيجان ينب لزني ناك خيش نادعم نب هللا دبع انث . يردحجلا نايفس نب ديعس انث « ثيكم

 هلل ىبنلا ىلع تلخد :لاق  هدج نع « هيبأ نع « يمرجلا نب بيلك نب مصاع ينثدح

 . هلثم هركذف يلصي وهو
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 )١( ةباصإلا ء(077 /1؟)دسألا 2(؟717/؟)باعيتسالا )؟/١158( .



 ١ اا ةباحصلا ةفرعم
 ير

 "”"باهش[ ]

 . رصم لزن . هللا دبع نب رباج : هنم عمس « ةباحصلا نم لجر اد

 رمتعم انث « يبنعقلا انث « يبلحلا ذاعم نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح -57
 نب رباج عمس « ةنيدملا لهأ نم لجر نانس يبأ نع « « لايزلا يبأ نب ملس نع « ناميلس نبا

 عمس هنأ - رصم لزني ناك ُهْليَي هللا لوسر باحصأ نم لجر-باهش نع « ثدحي هللا دبع

 . [أ ]148/١"/  اًثيم ايحأ امنأكف . ةروع نمؤم ىلع رتس نم » : لوقي هلع هللا لوسر

 انث . قوزرم نب دمحم انث « نايفس نب نسحلا انث . نادمح نب ورمع وبأ انثدح 777

 صفح انث « اًقودص ناكو « مامه وبأ يبسارلا ديمح نب ىسيع انث , ميهاربإ نب ملسم

 انأ تسل : هل "”لاقيف « نمؤملا رتس نع هلأسي ًالجر ىتأ هنأ هللا دبع نب رباج نع « رضنلا وبأ
 ؛ ةملسم هل لاقف ًالجر اهلماع ىتأ ىتح رباج راسف « باهش :هل لاقي لجر كاذ نكلو . كاذ

 لزنأ نأ امإو « اودعصت نأ امإ : لاقف « باش مهيلع فرشأف ٠ اًباهش ىتأ ىتح هعم ىشمف

 ثيدحب انثدح نكلو « كيلإ دعصن نأ ديرن امو « انيلإ لزنت نأ ديرن ام : رباج هل لاق « مكيلإ
 رتس نم » : لوقي هَ هللا لوسر تعمس : لاق « نمؤملا رتس يف فَي هللا لوسر نم هتعمس
 . ( هايحأ امن أكف . ملسملا هيخأ ىلع

 ينب نم صفح : لاقو « اصفح نكي ملو « هوحن ىسيع نع « ةبيتتق نب ملس هاور #
 ضعب مكحو . رضنلا وبأ صفح : لاقو « ميهاربإ نب ملسم هانكو « بسار نب ثراحلا

 . نييرصبلا نم ةعامج هنع ىور . ينيدلا نانس وبأ ره هنأ نيرخأتلا
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 بزل

 ©شيرق ىلوم باهش ([3]

 . لئاع نبا : هنع ىور « صمح نكس

 2 0 بذي

 انث «٠ قيربز نب ميهاربإ نب قاحسإ نب ورمع نب دمحم انث : لاق دمحم هانثدح 22-25

 . )١169/9( ةباصإلا « (077/؟)دسألا « (؟577 /5) باعيتسالا )١(
 . باوصلا وه هتبثأ ام لعلو «لاقف» : لصألا يف (؟)
 . (ه71/9)دسألا «(69١/؟) ةباصإلا (9)



 ةباحصلا ةفرعم ١ الم ععجو

 ناكو « هلك نآرقلا هَ ىبنلا هأرقأ باهش ناكو : بغز نب هللا دبع لاق : لاق « ذئاع نبا

 . هنم نوئرتقي صمحب سانلا ةماع

0 00 
 ناي ب

 (0ةفرخ نب باهش ]١١[

 . املسم هلي يبنلا هامس ل
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 باتع انث . صفح نب دماح نب دمحم انث « يرسلا نب لهس انث « دمحم هانثدح .-6

 ديلولا نب هللا دبع انث « مثيهلا يبأ نب مثيهلا نب دمحأ انث , ئناه نب ذاعم نع « ليلخلا نبا

 ام :  ُهْنَِي يبنلا يل لاق : لاق « هيبأ نع « ةفرحخخ نب باهش نب ديزي ينثدح . يسبعلا

 .( هللا دبع نب ملسم تنأ » : لاق « ةفرخ نب باهش : تلق («؟كمسا

 دع دع د

 (”هاشه نب دعس دلاو باهش ]١47[

 . اًماشه هامسف « همسا هلع يبنلا ريغ ان

 ورمع انث « يقرودلا دمحأ نب هللا دبع انث « نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح 17

  ةشئاع نع « ماشه نب دعس نع « ةرارز نع « ةداتق نع « ناطقلا نارمع انث « قوزرم نبا

 تنألب :٠ هلط هللا لوسر لاقف « باهش : هل لاقي لجر ُهّلَم يبنلا دنع ركذ :تلاق

 1 .«ماشه
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 يَ 00 3 2 0 3

 "””روعذم نب ريهز نب باهش /]
 نع . هيبأ نع « باهش نب ديزي نب بجاح نب ريمع هثيدح ىور . ُهْتِقَع ىبنلا ىلإ رجاه

 . (187 /5) ديناسملا عماج ء (164/5) ةباصإلا « (071/5) ةباغلا دسأ )١(
 .(071/5)دسألا (5)

 .(164/5١؟) ةباصإلا «(0ه71/؟)دسألا ()



 ةباحصلا ةفرعم

 . هركذف َهّْنَْ# ىبنلا ىلإ تر جاه : لاق « باهش هدج

 . اذه ىلع رصتقاف نيرخأتملا ضعب هركذ ن

 نب دمحم انث « كرابملا نب سودبع نب نارقش انث « ديمح نب دمحم انثدح 3

 ينثدح 2 يسودسلا روعذم نب يهز نب باهش نب '''ديزي نب بجاح نب ريمع انث ءماشه

 « لئاو نب ركب نم ةسمخو هي هللا لوسر ىلإ رجاه هنأ ريهز نب باهش يدج نع «يبأ
 نيقلخ هَ يبنلا هاسكو اًنينح هّللَع هللا لوسر عم دئرم دهشف 3 نايبظ نب دئرم : مهدحأ

 . «اوملست اوملسأ» : 20[. . .] لئاو نب ركب ىلإ اًباتك هعم بتكو

27 

 هم م

 "”حيرش يبأ نب حيرش [ ] 

 . رانيد نب ورمعو « رييزلا يبأ : دنع هثيدح . ةبحص هل . يزاجح 0

 « مساقلا نب نسحلا انثدح « ديعس وبأو « يلع نب دمحم نب نسحلا انثدح .-

 نع « جيرج نبا نع . مصاعوبأ انث ء يفدصلا ناميلس نب دلاخ انث « يبكوكلا انثدح

 هللا نإ » : هلع هللا لوسر لاق : لاق «٠ ُهّْتِفَق يبنلا باحصأ نم ناكو « حيرش نع « ريبزلا يبأ

 . 0( مدآ نبال رحبلا يف ام حبذ

 . اًقوقوم جيرج نبا نع « ديعس نب ىبحي نع « ددسم هاور *

 اًموقوم هلثم '”جيرج نبا نع « قاحسإ نب بيعش نع « ةدجن نب باهولا دبع هاورو #

 .[ب/#١8/1١]
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 وهو « (071 /؟) ةباغلا دسأ نم تبثأ امو « باهش نب طيوب نب بلاج نب ريمت » : لصألا يف )١(
 . «خلإ. . . هثيدح ىور ٠ : هلوق نم ةمجرتلا لوأ يف ءاج امل قفاوم

 دمحم نم ١ باتكلا صن (018/1)دسألا يف ءاجو «ةحضاو ريغ ةملك[ ...]نيبام )0

 . بتاكلا ينب نومسيل مهنإو « اوملست اوملسأ « لئاو نب ركب ىلإ هّلَع هللا لوسر
 . )١57/5( ةباصإلا « (018/7) دسألا « 55٠( /؟) باعيتسالا ()
 . فيحصت وهو « رج » : لصألا يف (4)



 يثراحلا ديزي نب ئناه نب حيرش /“7] قلل
 ال . حيرش ابأ : اًنناه هابأ هللا لوسر ىنك هبو « هلاعدو ٠ هلم يبنلا كردأ « مادقملا وبأ

 «يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع انث « نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح -4

 نونكي موقلا عمسف . هموق يف ُهَّْي هللا لوسر ىلإ دفو هنأ ركذ هنأ ئناه نع « ئناه

 ىنكت ملو ,مكحلا هيلإو . مكحلا وه هللا نإ » : هِيَ هللا لوسر هل لاقف « مكحلا ابأ ءاّنناه

 يل : تلق «؟ دلولا نم كلامف , اذه نسحأ ام » : لاق « نيقيرفلا الك ىضرف « مهنيب

 وبأ تنأف » : لاق « حيرش : تلق« ؟ مهربكأ نم » :لاق ء ملسمو « هللا دبعو « حيرش

 . هدلولو هلي هللا لوسر هلاعدو « « حيرش

 (”يمرضحلا حيرش ])147٠[

 4 . نييزاجحلا يف دعي . ديزي نب بئاسلا ثيدح يف ركذ هل

 انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمع وبأ انثدح .-

 لاق « ديزي نب بئاسلا نع , باهش نبا نع « ديزي نب سنوي ينربخأ « بهو نب هللا دبع
 . « نآرقلا دسوتي ال لجر كاذ » : لاقف « ُهِّيَي هللا لوسر دنع يمرضحلا حيرش

 هدنع هركذ يرهزلا نع « دشار نب نامعنلا لاقو « سنوي نع « كرابملا نباهاور

 . مهو وهو « حيرش نب ةمرخم

 ظ4 0
07 
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 "9 ةهربأ نب حيرش [[ 7
 دهش هنأ ىلعألا دبع نب ديعس وبأ معز . ةعيبو . ةبحص هل . يعفايلا حيرش : ليقو ل

 )١( ةباصإلا ء(019/5؟) دسألا 2 (؟0/8/:؟) باعيتسالا )1737/5( .

 )١( ةباصإلا « (018/5؟) دسألا 2 (؟509 /5) باعيتسالا )5//١47( .

 )( ةباصإلا « (017/1) ةباغلا دسأ )١56575( « ديناسملا عماج )5/ 554( .



 .. ةباحصلا ةفرعم

 دواد نب ناميلس انث ء ريصن نب دمحماانث « دمحأ نب ناميلس انثدح 0١-.

 نب ورمع نع « يماطق نب يقرش انث « يراصنألا هللا دبع نب دحاولا دبع انثدح «ينوكذاشلا

 مايأ يف ربك هَ هللا لوسر تيأر : لاق « ةهربأ نب حيرش نع « ةعادو نب لحم نع « سيق

 . ىنم نم جرخ ىتح رحنلا موي رهظلا ةالص نم قيرشتلا

 هللا دبع وبأ دمحم نب دمحأ انث « يل زاجأ اميف ناميلس نب ةمثيخ انربخأو "17

 سيق نب ورمع نع . يشرقلا هللا دبع نب لضفلا انث « يثيللا برح نب هللا دبع انث ٠ يفوصلا
 تعمس : لوقي يريمحلا حيرش تعمس :لاق « يماميلا ةعادو نب ملحملا نع « يئالملا

 . كيبل مهللا كيبل :  لبإلا فافخأ هب ترقتسا نيح عادولا ةجح يف لوقي هي هللا لوسر

 . « كل كيرش ال . كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ .كيبل كل كيرش ال كيبل

 . ةعادو نب لحم : هباوصو « ملحملا : لاقو « دمحم اضيأ هانثدح

 د

 '”يدنكلا ثراحلا نب حيرش 17

 ابأ : ىنكي « هَ يبنلا كردأ « ةنس نوعبرأ هلو , ءاضقلا رمع هالو « قارعلا يضاق

 . يدنكلا روث نب مهج نب ةيواعم نب عجتتملا نب شئارلا نب ثراحلا نب حيرش وهو «ةيمأ
 . ًارعاش اجسوك اًقئاق ناكو « ةنس نورشعو ةئام هلو ٠ نيعبسو نامث ةنس يفوت

 ثيللا نب متاح انث . قاحسإ نب دمحمانث « ةلبج نبدماح وبأ انثدح 6

 : لاق « هللا دبع هيبأ نع « حيرش نب ةرسيم نب ةيواعم نب هللا دبع نب يلع انث ءيرهوجلا
 نب حيرش ناكو : لاق « ةنس نورشعو ةئام هيلع ىتأ دقو « نيعبسو نامث ةنس حيرش تام

 مدقي مل : هريغ لاقو « يدنكلا روث نب حمج نب ةيواعم نب عجتنملا نب شئارلا نب ثراحلا
 . حيرش ريغ دحأ شئارلا ينب نم ةفوكلا

 نب يلع انث : لاق « رابألا يلع نب دمحأ انث « ملسم نب رفعج نب دمحأ انثدح 4

 )١( ةباصإلا «(5//011) دسألا , (7//761) باعيتسالا )؟١57/1( .



 « نميلاب ددع يوذ تيب لهأ يل نإ« هللا لوسر اي : لاق مث « ملسأف هَ يبنلا ىلإ حيرش

 . ضبق دق هي يبنلاو مهب ءاجف . ")2 مهب ءيج » : هل لاقف

 . نيتسو نيتنثا ةنس وه امنإ فحصو « نيعستو نيتنثا ةنس يفوت هنأ نيرخأتملا ضعب هركذ

 نب هللا دبع نب يلع انث « ايركز نب مساقلا انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 0

 « ةرسيم نع هيبأ نع هللا دبع يبأ ينثدح « يضاقلا ثراح ا نب حيرش نب ةرسيم نب ةيواعم

 ركذف « يدوهي دنع اهدجوف « هل اعرد دقتفا نيفص ىلإ يلع هجوت امل : لاق « حيرش نع

 .[أ/١97/1١751] . ةصقلا

 "'”ىيحي وبأ نابيش ©]

 . نييفوكلا يف دعي . نابيش نب دابع نب ىبحي : ةريبه يبأ دج 0

 يلع انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « ٍبساحلا هللا دبع نب دمحم انثدح 07/1١

 «نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمع وبأ انثدحو « ح ءاثعشلا وبأ ناميلس نب نسحلا نبا

 ثعسشأ نع « ثايغ نب صفح انث : الاق « ديشر نب دوادو « ءاثعشلا وبأ نسحلا نب ىلع انث

 هلي ىبنلا ةرجح ىلإ تدنتساف دجسملا تلخد : لاق « نابيش هدج نع ةريبه ىبأ نع

 :تلق .« ءادغلا مله » : لاق «٠ ىيحي وبأ : تلق « « ؟ىيحي وبأ » : لاقف « تحنحنتف

 نذأ هنإو ءيش وأ ءوس هرصب يف اذه ادنذؤم نكلو « هديرأ انأو » : لاق « موصلا ديرأ ينإ :

 . « رجفلا علطي نأ لبق

 .٠ هلثم راوس نب ثعشأ نع « عيبرلا نب سيق هاور كلذكو *

 نبال ديناسملا عماجو « ةمجرتلا رداصم ىلإ رظنلاب تبثأ امو « لصألاب حضاو ريغ [..1نيبام )١(

 يعبات يضاقلا احيرش نأ روهمجلا دنع روهشملاو « بيرغ دانسإ اذه : ريثك نبا ظفاحلا لاقو « ريثك
 . ملعأ هللاو . ةيؤر هل تبثت مل ذإ ؛ اًيباحص سيلو . مرضخم ليلج

 . ١59( /؟) ةباصإلا ,(07*/؟)دسألا 2(؟77 /1؟) باعيتسالا (؟)



 ةباحصلا ةفرعم

 نابيش نب دابع نب ىيحي نع « ثعشأ نع « هيبأ نع « كيرش نب نمحرلا دبع هاورو #

 . هدخ نع « هيبأ نع « ةريبه ىبأ

 نب نمحرلا دبع انث « ءالعلا نب دمحم انث , ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم هانثدح 7

 :لاق « هدج نع « هيبأ نع « دابع نب ىيحي نع « راوس نب ثعشأ نع « هيبأ نع « كيرش

 . هلثم ركذف ُهِّلَع ىبنلا دجسم تيتأ

 دام داع د

 (”ورمع نب بيعش [ ]١" ١

 . بوسنم ريغ 0

 انث ء بساك نب بوقعي انث ء رقصلا نب هللا دبع انث « دمحأ نب ناميلس انثدح .-.4

 نب ةيجانو ورمع نب بيعشو « كلام نب سنأ عمس هنأ حيرش نب ذئاع انث « ءاجر نب ةملس

 . بضخي ُهْنلَع ىبنلا انيأر : اولاق « وزمع

 . ءانحلاب غبصي : لاقو « هلثم بساك نبا انث « مصاع يبأ نبا انث "”'انثدحو -4

 ””يدنكلا بلاغ نب بيبش ]7"١4[

 . نيفخلا ىلع حسملا نع هَ يبنلا لأس هنأو « نيرخأتملا ضعب معز اميف ةبحص هل ن

 « يبسارلا دمحم نب ديمح نع «نيرق نب يلع نع « سنوي نب ىيحعي ىور <75
 «بيبش نع «ديسأ نع « ديسأ نب بلاغ نب بيبش همع نع « بلاغ نب بيبح نب بيبش نع
 . 9[ ]  هلثم ىلع رصتقا اذهب

 )١( /؟) ةباصإلا «.(075/5) دسألا ,. (75706 /؟) باعيتسالا ١167( .
 . ةقباسلا ةياورلاب امك دمحأ نب ناميلس هنأ رهاظلاو ءهخيش ركذي مل ءلصألاب اذكه (؟)

 . (1ا//7) ةباصإلا « (60 5 /؟) ةباغلا دسأ (*)

 . نيتملك وأ ةملك ردق طشك لصألا يف (54)



 '!يفَقَّتلا ديوس نب ديرّشلا ]١4[

 . تلصلا ىبأ نب ةيمأ رعشب هدشنتساو « هآرو « هنِلَع ىبنلا هفدرأ 0

 هللا دبع انث «دواد وبأ انثدح « بيبح نب سنوي انث« رفعج نب هللا دبع انئدح 0١-

 وبأ انث « يشكلا ملسم وبأ انث ,. نسحلا نب بيبح انثدحو « ح يفئاطلا نمحرلا دبع نبا

 . هيبأ نع « ديرشلا نب ورمع ينثدح :لاق ىلعي نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع « مصاع

 « ةيفاق هتدشنأ املك تلصلا ىبأ نب ةيمأ رعش نم ةيفاق ةئام هِي هللا لوسر ىندشنتسا :لاق

 . (هرعش يف ملسيل داك نإ » : هللَع هللا لوسر لاق مث , «(هيه» : لاق

 هوحن ركذف « ةيمأل يورت امأ » : لاقف ٠ هّللَع يبنلا ينفدرأ : هثيدح يف مصاع وبأ لاقو 5

 . هوحن نمحرلا دبع نب هللا دبع نع « ةعامج يف سنوي نب ىسيع هاور #

 نب ميهاربإ نع 43 مساقلا نب حورو « قاحسإ نب ايركزو « ةنييع نب نايفس هأورو #

 . هوحن هيبأ نع « ديرشلا نب ورمع نع ( ةرسيم

 نع ديرشلا نب ورمع وأ . مصاع نب بوقعي نع « ميهاربإ نع « يروثلا هاورو "7

 . كشلا ىلع ديرشلا

 نب ثراحلا انث « دلخم نب ىلع نب دمحأ نب دمحم : هللا دبع وبأ انثدح

 «ديرشلا نب ورمع نع «بيعش نب ورمع نع « ملعملا نيسح انث « ةدابع نب حور انث ةماسأ يبأ

 : لاق «راوجلا الإ كرشالو مسق اهيف سيل ضرأ « هللا لوسر اي :تلق : لاق « هيبأ نع

 .(هبقسب قحأ راجلا»

 . هلثم نيسح نع ؟')[ةبيش ىبأ نب ركب وبأو] ةماسأ وبأ هاور -4

 نب سنويو « ىفئاطلا نمحرلا دبع نبهللا دبعو « ءاطع نب بوقعي هاورو : 6

 . ديرشلا نب ورمع نع « ةعامج ىف ىفئاطلا ثراحلا

 )١( /؟)دسألا « (5515 /5) باعيتسالا 080١(. ةباصإلا )؟/١58( .

 ريبكلا يناربطلا مجعم نم تبثأ امو « لصألا يف[ 1نيبام (؟) )705/( « )10/ 08207



 ةباحصلا ةفرعم

 انث « يشكلا ملسم وبأ انث :الاق « نسحلا نب بيبحو « يباطخلا قوراف انثدح -7

 نب ورمع نع « نوميم نب هللا دبع نب دمحم نع « ةليلد يبأ نب ةربو نع « مصاع وبأ

 . «هتبوقعو هضرع لحي دجاولا يل» : هلل هللا لوسر لاق : لاق « هيبأ نع « ديرشلا

 . ("7[ةليلد يبأ نب ةربو ] نع « حارجلا نب عيكوو « كرابملا نباو « يروثلا هاور *#

 ب 07 3
 ني عي دب

 "يعن نب بيبش ]١44[
 . بوسنم ريغ

 نب ةيقب انث « ديعس نب ديوس انث « ىنثملا نب ذاعم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 17

 [ب / ١9/11 ميعن نب بيبش نع « دعس نب دشار نع « ميرم يبأ نب ركب يبأ نع « ديلولا
 .« منهج نم اهرحو اهدرب , مدلا برشتو . محللا لكأت مدلم مأ » : لاق هِّْلَع يبنلا نع

 2م 1 25 0 نب 6

 «”ىعجشألا سنأ نب طيرش ١[ ؛"6]

 . نييفوكلا يف مهدادع . ةبحص هيخألو « طيبن هنبالو 2 طيبن نب ةملس دج

 انث ءيبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نب هللا دبعانث « كلام نب ركب وبأ انثدح -4

 عم يمعو يدجو يبأ ناك : لاق « طيبن نب ةملس انث « ينامحلا نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع

 . رمحأ لمج ىلع ةفرع ةيشع بطخي هلي هللا لوسر تيأر : لاق يبأ ينربخأف ٠ ُهِْلَم يبنلا

 انث « يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث « كلام نب ركبوبأ انثدح .-8

 ينإ : لاق « طيرشلا نب طيبن ينثدح « يعجشألا كلام وبأ ينثدح « ةدئاز يبأ نب ىبحي

 . هلع يبنلا ملكت ذإ عادولا ةجح يف يبأ فيدرل

 دمحأ هاور ثيدحلاو « (504 /5) ديناسملا عماج نم تبثأ امو « لصألا يف حضاو ريغ [ ]نيبام )010(

.)08/5( 
 . (84 /5) ديناسملا عماج ء (5//179) ةباصإلا «(650 4 /1) ةباغلا دسأ (؟)

 . )١54/1( ةباصإلا , (277/؟) دسألا « (510 /7؟) باعيتسالا (*)



 انث « ناسغ وبأ انث «٠ يرملا دمحم نب ليعامسإ انث , يحلطلا ركب وبأ انثدحو <

 تنك : لاق« طيرش نب طيبن نع « يعجشألا كلام وبأ انث « يراصنألا دمحم نب ىسوم

 هدمحن « هلل دمحلا » : ةرمجلا دنع بطخي هِي هللا لوسرو « ةلحارلا زجعع ىلع يبأ فدر

 مكيصوأ» : لاق مث (هلوسرو هدبع دمحم نأو ؛ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو « هرفغتسنو

 اذه : اولاق ( ؟مرحأ رهش يأف ) : لاق ١ مويلا اذه : اولاق ( ؟مرحأ موي يأ« هللا ىوقتب

 مكلاومأو , مكءامد نإف :١ لاق « دلبلا اذه : اولاق « ؟مرحأ دلب يأف » : لاق ء رهشلا

 . "اذه مكر هش يف اذه مكموي ةمرحك . مارح مكيلع
00 
 9و

 ب ٍ 1
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 "”يدسألا بهو نب عاجش [[ 3

 ىلإ : ليقو « يناسغلا رمش يبأ نب رذنملا ىلإ الوسر هثعبف هَ يبنلا رجاه . ًاردب دهش ات

 . لقره ىلإ : ليقو « مهيألا نب ةلبج

  .-70١حيلف نب دمحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « قوراف انثدح «

 بهو نب عاجش : هي هللا لوسر عم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « ىسوم انث
 يدسألا .

 نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح "7

 ةنيدملا نومدقي نورجاهملا عباتت : لاق ٠ قاحسإ نب دمحم نع . دعس نب ميهاربإ انث ءبويأ

 هلع هللا لوسر عم ةنيدملا ىلإ اوبعوأ دق مالسإلا لهأ نادوذ نب منغ ونب ناكو ًالاسرأ

 . بهو انبا ةبقعو عاجش مهنم . مهءاسنو مهلاجر ةرجه

 نب دمحم نب رمعانث « قاحسإ نب دمحمانث « ةلبج نب دماح وبأ انثدح 31/7

 نب عاجش : دسأ ينب نم اردب دهش : لاق « قاحسإ نبا نع « دايز انث « يبأ انث ءنسحلا

 . ةبقع هوخأو بهو

 شايع نب ليعامسإ نب دمحم انث « دثرم نب مشاه انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 7175

 . «اذه مكدلب يف» هنأ رهاظلاو ثيدحلا ةيقب يل حضتي مل )000(

 . (8/5"1؟) ةباصإلا «ء(006 /؟) دسألا )5١55/17(« باعيتسالا (0)



 م ١4 ةباحصلا ةفرعم
 هج

 اك

 نع ؛ يرهزلا ملسم نب دمحم نع قاحسإ نب دمحم ينثدح : لاق « ليعامسإ هببأ نع

 « هباحصأ ىلع هني م هللا لوسر جرخ : لاق .« ةمرخم نب روسملا نع « ريبزلا نب ةورع

 امك اوفلتخت الو , هللا مكمحر ينع اودأف . ةفاك سانلل ةمحر ينثعب هللا نإ  :لاقف

 باحصأ لاقف « هيلإ مكوعدأ ام لثم ىلإ مهاعد هنإف . ىسيع ىلع نويراوحلا فلتخا

 هلل هللا لوسر ثعبف « تئش ثيح انئعباف . كنع يدؤن هللا لوسر اي نحن : هليَي هللا لوسر
| 

 ا

 : يناسغلا رمش يبأ نب رذنملا ىلإ يدسألا بهو نب عاجش

 . ليعامسإ نع « ملسم نب ديلولا هاور *#

 نب ماشه انث « يبايرفلا دمحم نب رفعج انث . نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدح -60

 نبا نع « قاحسإ نب دمحم نع « شايع نب ليعامسإ انث.« ملسم نب ديلولا انثدح « رامع

 : لقره ىلإ نادوذ نب منغ ينب اخأ بهو نب عاجش اي تنأ بهذا » : لاقو « هلثم باهش

 . « هيلع سأب الف ماشلا موخت نم هنإف , يبلكلا ةيحد كلعم بهذيلو

 نع « نمحرلا دبع نب ديمح نع « يرهزلا نع « سنوي نع : بهو نبا لاقو "31
 . ةلبج ىلإ هثعب هَ يبنلا نأ بهو يبأ نبا عاجش

 هيبأ نع « ةديرب نب هللا دبع نع « يلذهلا ركب يبأ نع « يدع نب مثيهلا ىورو "ا

 . مهيألا نب ب ةلبج ىلإ بهو يبأ نب ب عاجش هيلع هللا لوسر ثععب : لاق

0 ٍ 
 تق ل 3

 "”ينزملا دّبعم نب لبش ]١43[
 مأل ةوخإ ةعبرأ مهو . همأل ةركب يبأ وخأ . دلاخ نبا : ليقو « ديلخ نبا : ليقو 5

 ىلع اودهش نيذلا مهو « عفانو « دايزو « ةركب وبأو « لبش : ةيمس اهمسا ةدحاو

 .ةريغملا

 ناميلس نع « يروشلا نع « قازرلا دبع نع . قاحسإ انث «ناميلس انثدح .-

 نب لبشو  ةمقلع نبا ينعي عفانو ةركب وبأ دهش : لاق « يدهنلا نامثع يبأ نع «يميتلا

 )١( /؟) باعيتسالا 59٠( , ةباصإلا «( 00 /؟)دسألا )5/5"١1( .



 « دايز ءاجف « ةلحكملا يف دورملا ىلإ نورظني امك هيلإ اورظن مهنأ ةبعش نب ةريغملا ىلع دبعم

 : لاق « ًاراهبناو احيبق سلجم تيأر : لاقف « قحب الإ دهشي ال لجر ءاج : رمعلاقف

 . حلا رمع مهدحف

 انث « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .-84

 « هللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع «نايفس انث :الاق « ينامح ا ىيحيو «ورمع نب ديعس

 هلل هللا لوسر دنع اوناك مهنأ « ينهجلا دلاخ نب ديزو [أ / ٠٠١١" ] ةريره يبأو « لبش نع

 . . .همصخ هيلإ ماقف « لجو زع هللا باتكب اننيب تيضق املهللا كدشنأ لاقف « لجر هيلإ ماقف

 . ثيدحلا

3 001 0 0 
 او ماي 3

 "”يراصنألا ةناحير وبأ نوعمش ١[

 . بشوح نب رهشو . يسن نب ةدابعو « ةهربأ نب بيرك : هنع ثدح . ماشلاو رصمب ناك 5

 نب يلعو « ناميلا وبأ انث « يقشمدلا ةعرز وبأ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح .-

 تعمس : لاق « يبحرلا دئرم نب ديعس تعمس « نامثع نب زيرح انث :الاق ء شايع

 نب بيرك تعمس : لاق « رهش نب نابوث نع « ثدحي بشوح نب ريجح نب نمحرلا دبع
 نم ءيش لخدي ال » : لوقي ُهّتِلَع هللا لوسر تعمس : لوقي ةناحير ابأ تعمس ؛ لوقي ةهربأ

 , يلعن عسشبو « يطوس ريسب لمجتأ نأ بحأ ينإ : هللا لوسر اي : لئاق لاقف « ةنجلا ربكلا

 هفس نم ربكلا امنإ . لامجلا بحي ليمج هللا نإ ء ربكلاب سيل كلذ نإ » : ُهتِيَع يبنلا لاقف

 . ( هينيعب سائلا صمغو .قحلا

 . هوحن ةناحير يبأ نع . دهاجم هاور #

 دمحم انث « ةيرك يبأ نب ليعامسإ انث . فوع يبأ نب دمحأ انث « بيبح انثدح 0١-

 3 نيتمجعمب ظفاحلا هطبضو 3 (8657/5١؟) ةباصإلا 0959(2/؟)دسألا 2 (538/5) باعيتسالا قل

 . ةلمهم نيعو ةمجعميو « نيتلمهمب لاقيو :لاق



 ةباحصلا ةفرغم

 نع « دهاجم نع رباج نع « ةسينأ يبأ نب ديز انث « نانس نب ديزي انث , نانس نب ديزي نبا

 لامجلا بحأل ينإ هللا يبن اي : تلققف ءربكلا هع يبنلا دنع امويركذ : لاق « ةناحير يبأ

 :انلق «ال ٠ : لاق ؟ اًئيش كلذ يف يلع ىشخت لهف ٠ يلعن مامزو « يطوس ةقالع يف ىتح

 . « سانلا صمغتو قحلا رطبت نأ ربكلا » : لاق ؟ ربكلا امف
 لع ؟ ع
 7و تو 591

 «"يموزخملا ديرّشلا نب نامثع نب سامش [

 شحج نب هللا دبعو « بعصمو « ةزمح هباحصأ يفو هيف ؛دحأب دهشتس او .ردب دهش ح

 . ةيآلا هلل يبس يف اوف نيد بس الو : تلت
 « حيلف نب دهمحمانث « ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث « قوراف انثدح .-.7

 نب موزخم ينب نم هللا لوسر عم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم

 . موزخم نب رماع ينب نم وهو « ديرشلا نب نامثع نب سامش : ةظقي

 انث , حيلف نب دمحم انث ؛ ميهاريإ انث «ليلخلا نب دايز انث : لاق قوراف انثدح 8

 نم نيملسملا نم هي هللا لوسر عم دحأ موي لتُقو : لاق ٠ باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم

 . ديرشلا نب نامثع نب سامش : ةظقي نب موزخم ينب نم شيرق

 « بويأ نب دمحم نب دمحأ انث «٠ ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح -4

 دحأ موي هَ الي هللا لوسر عم لتق نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ انث

 . ديرشلا نب نامثع نب سامش : موزخم ينب نم مث « نيملسملا نم

 نب ميهاربإ انث . باجنم انث ءنامثع نب دمحم انث « دمحأ نب دمحم انثدح 06

 دحأ موي نيملسملا نم لتق نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع ء هللا دبع نب دايز انث فسوي

 . ديرشلا نب نامثع نب سامش : موزخم ينب نم

 تل 3

 )١( /؟) ةباصإلا « (078/7) دسألا , (17//7717) باعيتسالا ١88( .



 "!يسبعلا ديمح نب لكش ]3

 . ريتش هنبا : دنع هثيدح « نييفوكلا ىف هدادع م

 ح هللا دبع نب ليعامسإ انث « رفعج نب هللا دبع انثدح _-5

 نب دعسانث « ميهاربإ انث : الاق «زيزعلا دبع نب ىلع انث « دمحأ نب ناميلس انثدحو

 ؛«ديمح نب لكش هيبأ نع هربخأ «لكش نب ريتش نأ ىيحي نب لإلب ينثدح « بتاكلا سوأ
 : لاقف « يديب ذخأف « هبذوعتأ اًذيوعت ينملع : هللا يبن اي : تلقف هلي يبنلا تيتأ : لاق

 يينم رشو « يبلق رشو « يناسل رشو , يرصب رشو , يعمس رش نم كب ذوعأ :لق»
 . هؤام ينملاو : دعس لاق . « اهتظفح ىتح

 . هلثم سنوي نب دعس نع « يريبزلا دمحأ وبأ هاور #

 . هلثم لالب نع ٠ ثيل نع ١ نمحرلا دبع نب نابيش هاورو #*

 . هلثم لالب نع . يسبعلا ناميلس نب بيبح نع « نمحرلا دبع نب دلاخ هاورو

9 
2 0 2 5 2 

 "”يمهّسلا مصاع وبأ مّيَيش ]3

 . نييزاجحلا يف دعي « ديعسو مصاع هانبا : هنع ىور . ديعس وبأ : ليقو ه

 انث يطساولا ميهاربإ نب يلع انث « يلإ بتك اميف ناميلس نب ةمثيخ انربخأ "17

 نع « هيبأ نع دومحم نب رفعج نب ميهاربإ انث «٠ يرهزلا دمحم [ب 77١/ /1] نب بوقعي
 «ربيخ دوهي مهتدمأ نيح شيج يف ناك هنأ هوبأ هثدح هنأ ةرم نب مهس ينب دحأ مييش نب ديعس

 ركسع يف اًوص انعمسف : لاق « ىبأف ٠ عجري نأ ىلع ربيخ رمت فصن هتيم هللا لوسر هاطعأف

 اني نويعلا انثعبو انمقأو « نورظني ال اوعجرف : لاق « مكلهأ مكلهأ « سانلا اهيأ : لوقي

 الإ فرعي ال بيرغ . ءامسلا نم ناك الإ هارن امو « اًرثأ توصلا كلذل عمسن ملف , ًالامشو

 ش . هجولا اذه نم

 )١( ةباصإلا «. (258/5) دسألا « (؟1//571؟) باعيتسالا )؟/١124( .

 /؟) ةباصإلا « (05/5؟) ةباغلا دسأ (؟) 157( .



 . هب قاحسإ نب دمحم هنع اًضيأ انثدح <

 انث « يمطنخلا ىسوم نب دمحأ انث ء دمحم نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ انثدح .- 4

 مصاع نع « ثيل وبأ قيفش انث « ىيحي نب مامه انث « لضفلا نب سابع انث ء رصن نب مساقلا

 ءهافك غلبي نأ لبق ضرألا ىلإ هاتبكر تعقو دجسم اذإ ناك هلم يبنلا نأ هيبأ نع « مييش نبا

 . هيتبكر ىلع ضهنو « هيذخف ىلع دمتعا نيتعكرلا لصف يف ماق اذإو

 نونلاب متتش : لاقو .٠ سابع نع « لامجلا نوراه نع « ثيدحلا اذه يعينملا ركذ #

 . ثيدحلا اذه يف الإ اركذ متنشل عمسأ مل : لاقو « ءاتلاو

 6 د

 ©0ةمربش ]١47[
 . هلع يبنلا ةافو لبق يفوت . بوسنم ريغ . ةبحص هل

 .ءاطع نع « رانيد نبا ورمع نع « ةرامع نب نسحلا انث : لاق 0[ . . .] انثدح

 ح:لاقف « ةمربش نع « يبلي الجر عمس هَ يبنلا نأ سابع نبا نع

 نب ديعس انث « هدبعانث « قاحسإ انث « هيوريش نبا انث « يفيرطغلا انثدحو 0١-

 هلع هللا لوسر عمس : سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع « ةرزع نع ةداتق نع « ةبورع يبأ
 نع تججح » : لاقف . يل بيرق : لاق « ؟ةمربش نم :٠ لاقف «ةمربش نع يبلي ًالجر

 .(ةمربش نع جح مث .كسفن نع هذه » :لاق ال :لاق (؟ كسفن

 . هوحن سابع نبا نع « سواط نع « ةرسيم نب كلملا دبع نع « نسحلا ىورو *#

 . سابع نبا نع « ريبج نب ديعسو « رانيد نب ورمع نع « هريغ هاورو #

 ني حي 232

 "يحبصألا نامفع وبأ عنام نب يفش [ ١44
 . هتبحص يف فلتخم 0

 . )١75/5( ةباصإلا « (007 /؟) ةباغلا دسأ )١(

 . . لصألا يف ضايب[. . .1نيبام (؟)

 يف عم ١ دسألا ىف تفحصتو .(71/0 /7) ديناسملا عماج « (7//17) ةباصإلا « (075/1) ةباغلا دسأ (*)
 . نوتلاب «عنام ىلإ



 انث . يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « ئرقملا دمحم نب دمحم رفعج وبأ انثدح -1

 . ريشب نب بويأ نع ٠ ملسم نب ةبلعث نع ٠ سابع نب ليعامسإ انث « مصاع نب رابجلا دبع

 كالمأ ةعبرأ ءامسلا يف نإ : : لاق هلع ام هللا لوسر نع « يحبصألا يفش نع ٠ يلجعلا

 لوقيو , رصقأ رشلا بحاص ايو , رشبأ ريخلا بحاص اي: اهاندأ ىلإ اهاصقأ نم نوداني

 .«افلت لام كسمن طعأ مهللا : رخآلا لوقيو « اًقلخ لام قفنم طعأ مهللا : رخآلا
 1 0 يني دياز 4م

2 7 

 (””ليوط وبأ دودمملا بطش [ ]45 ١4

 « ةريغملا وبأ انث . ىطوحلا ديزي نب دمحأ ديز وبأ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 7797

 ىنأ هنأ دودمملا بطش ليوط يبأ نع « ريبج نب نمحرلا دبع انث ء ورمع نب ناوفص ان

 كلذ يف وهو « اًئيش اهنم كرتي ملف ٠ اهلك بونذلا لمع الجر تيأرأ : لاقف هلي م هللا لوسر

 : لاق « ؟تملسأ لهف » : لاق ؟ ةبوت نم كلذل لهف « اهاتأ الإ ةجاد الو « ةجاح كرتي مل

 لعفت , معن » : لاق « هلوسر كنأو « هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأف انأ امأ

 يتاردغو : لاق « نهلك تاريخ كل هللا نهلعجيف . تائيسلا كرعتو « تاريخلا

 . ىراوت ىتح ربكي لاز امف « ربكأ هللا : لاق ( معن» : لاق .« ؟يتارجفو

 ني عي عد

 بوسدم ريغ عفيوش [ 16 ] 00

 ةرسيم وبأ انث « يبسارلا دلاخ نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح _-5

 نع « عفيوش نب ورمع نب هللا دبع نب هللا ديبع انث « ينارحلا ةملس نب ديلولا انث ٠ يدنواهنلا

 وهف . هل ليق وأ لاق امم يحتسي مل نم » : ُهِّْلَع يبنلا لاق : لاق « عفيوش هدج نع « هيبأ

 .( رهط ريغ ىلع همأ هب تلمح ,ةدشر ريغل

 . ١67( /؟) ةباصإلا « (0؟ 5 /؟) ةباغلا دسأ 00(

 . )١597/5( ةباصإلا « (ها /؟) ةباغلا دسأ (؟)



 '... قلخلل ةباحصلا ةف
 كرك

 «» ِهَنِلَي هللا لوسر ىلوم نارقش 13 ١[[

 . حلاص همساو ل

 : اولاق ٠ تايزلا دمحم نب رمعو « نوراه نب يلعو « رفعج نب دلخم انثدح .-.065

 نع « يجنزلا دلاخ نب ملسم انث ٠ بهاولا دبع نب دمحم انث . يعينملا دمحم نب هللا ديبع انث

 رامح ىلع يلصي هتيم يبنلا تيأر : لاق « نارقش نع « هيبأ نع « ينزاملا ىيحي نب ورمدع

 . [أ /7 ]1١/ 7١ ربيخ ىلإ هجوم

 7 ع6 ع تو 0

 "”يولبلا دعس نب ثبش [ ]/5 ١5

 . حوتفلا باتك يف اركذ هل نأ ىكحو « ىلعألا دبع

 نبا نع « ريكب نب ىيحي انث « يزورملا رايس نب دمحأ انثدح 0[. . .] انثدح ._-7

 نإ » : لاق ُهّللَم ىبنلا نأ دعس نب ثبش نع « نابأ نع «ديلولا يبأ نب ديلولا نع . ةعيهل

 . ثيدحلا ركذ مث « هتانسح هيف باتك ةمايقلا موي هيلإ جرخيل دبعلا

 انث . يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نبدهللا دبع انث « كلام نب ركب وبأ انثدح 1

 نيسمخ لك نم ذخأي ناكف هي 2 يبنلا قدصم اناتأ : لاق « . لئاو يبأ نع « ةريغم انأ « ميشه

 تلقف : لاق « شبكب هتيتأف : لاق « ةقان ةقان نيعبرأ لك نم[ 1 :ميشه لاق . ةقان ةقان

 . ةقدص اذه ىف سيل : لاقف : لاق ء اذه ةقدص ذخا :

 )١( /؟) ةباصإلا ء(5//071)دسألا . (577/15) باعيتسالا ١67( .

 .(13/5) ةباصإلا ١8١(« /5) ديناسملا عماج « (007 /؟) ةباغلا دسأ ([)
 . لصألا يف ضايب[. . . 1نيبام (5)
 . اهتءارق يل حضتي مل لصألا يف ةملك ردق (5)



 2”فوع نب ليبش ]4 ١[

 . هَ يبنلا نم عمسي ملو « ةيلهاجلا كردأ « ليفطلا وبأ

 انث : لاق « نايفس نب نسحلاا انثدح : لاق “0002020202... ] انثدح 4

 « فوع نب ليبش نع « ليعامسإ نع « ناميلس نب ميحرلا دبع نع « ةبيش يبأ نب ركب وبأ
 . ةيلهاجلا كردأ دق ناكو

 «يبأ انث « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -8

 لهأ نم ناكو « فوع نب ليبش نأ « دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع « رشب نب دمحمانث

 . هتيححل رفصي ناكو « ةيسداقلا

 ]١444[ ةملس نب قيقش ""
  0عست ةنس يفوت . هنم عمسي ملو؛ هري ملو ؛ هَ يبنلا نامز كردأ . يدسألا لئاو وبأ

 . بضخي اال ناكو « نيعبسو

 ينثدح « لبنح نب دمحأ نب هللا دبعانث : لاق"... ]انثدح

 هثعب نيح ركذأ : لئاو وبأ لاق : لاق « جارسلا ناقربزلا انث « مالس نب بعصم انث « يبأ

 . يلهأل ًالبإ ىعرأ *ججح نبا انأو هلم يبنلا

 «ريرج انث « يبأ انث « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « دمحأ نب دمحم انثدح ١

 هتيتأف « مالغانأو ُهّتِلَع يبنلا قدصم انيلع مدق : لاق « لئاو يبأ نع « ةريغم نع « ميشهو

 0 . ةقدص هيف سيل :لاق « اذه ةقدص ذخ : تلقف « شبكب

* 00 ٠. 

# 

 )١( باعيتسالا 777/5١ (. /؟) ةباصإلا ١55(« (004/؟5)دسألا .

 . لصألا يف ضايب[... ]نيب ام (؟)
 . )5://١517( ةباصإلا , (2737/؟) دسألا ,. (557/5) باعيتسالا (9)

 . لصألا يف ضايب [. . .] نيبام (5)
 هللاو . اذه وحن وأ ججح عبس وأ ججح سمخ : ًالثم نوكي نأك « هنيبتأ مل طقس انهاه نأ ودبي ()

 . ملعأ



 نع « ةيواعموبأ انث « يبأ انث « ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث « دمحم انثدح ه7

 . ةنس ةرشع ىدحإ نبا انأو ةخازب موي تنك : لاق قيقش نع « شمعألا

 تف ني 3



 داصلا باب

 "'كلام نب نانس نب بيهص ]١6[

 دعس نب بعك نب ةميزخ :ليقو 2 ةميزخ نب ةلدنج نب ليقع نب ورمع نب دبع نبا هميم از هير 92مل مال 1

 ةعيبر نب دسأ نب هليزج نب ىصُقأ نب بنه نب طساق نب رمنلا نب ةانم نب سوأ نب ملسأ نبا
 : هلع هللا لوسر هانك ءاريغص لصوملا نم مورلا هتبس .يبلكلا :ةبسنلا هذهب هبسن «رازن نب

 تلزنف «هلامب نيكرشملا نم هسفن ىدتفا «نيرجاهملا نيقباسلا نم وه «اردب دهش «ىيحي ابأ

 يميتلا ناعدج نب هللا دبع فيلح ناك «كلام نب نزام نب ةعازخ نب صيهم نب دبعم

 «ءانحلاب بضخي سأرلا رعش ريثك «ةرمحلا ديدش ءرمحأ ًالجر ناك «هقتعأف هارتشا

 نباوهو «عيقبلاب نفدف نيثالثو نامث ةنس لاوش يف ةنيدملاب يفوت .مورلا قباس ءاّماعطم

 ءرمع ىلوم ملسأو «بيسملا نب ديعسو «ىليل وبأو «رباجو ءرمع نبا : هنع ىور ©
 .نامثعو «يفيصو «ةزمح : هدالوأو «ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو

 يفوت :لاق دمحم نب ىيحي انث «عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 يبس نم ناكو «نيثالثو نامث ةنس لاوش يف ةنيدملاب ىيحي ابأ : ىنكيو «نانس نب بيهص

 . مورلا هتبس «لصوملا

 انث .هيوهار نب قاحسإ انث ءقاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح "5

 :لاق بطاح نب نمحرلا دبع نب ىيحي انث ءورمع نب دمحم انأ ءرشب نب دمحم
 ابأ :تينكت ىنك الإ مالسإلا يف كيلع تدجو ام :بيهصل رمع لاق [ب /1/1]

 . ىيحي ابأ : ينانك هي هللا لوسر نإف :لاقف ىبحي

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث «ىباطخلا قوراف انثدح 65

 )١( /؟) ةباصإلا ,(75 /") دسألا «(587 /؟) باعيتسالا 1946(.

 «ةهْذج» : ةباغلا دسأ يف تركذو .لصألاب اذكه قفز .



 نب ميت ينب نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نبأ

 . طساق نب رمنلا نم وهو « نائس نب بيهص :ةره

 نب ىيحي انث « ناحلم نب ميهاربإ نب دمحأ انث « دالخ نب ركب وبأ انثدح -7

 «ءابعلا بحاص لئان نع ءجشألا نب ريكب نع ءدعس نب ثيللا ينثدح «ريكب نب هللا دبه
 هَل هللا لوسرب تررم :لاق هَ هللا لوسر بحاص بيهص نع ءرمع نب هللا دبع نع
 . هعبصأب راشأ هنأ الإ ملعأ ال :لاقو «ةراشإ يلع درف هيلع تملسف ءيلصي وهو

 شيبح نب يلع نب دمحمو «يسام نب ميهاربإ نب هللا دبع دمحم وبأ انثدح "0

 هللا ديبع انث ءىيحي نب ليعامسإ انث ءبرح نب حلاص انث :لاق فوع يبأ نب دمحأ انث :الاف

 :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لاق بيهص نع ء«رمع نبا نع « عفان نع ء رمع نب

 .(ةرسّيو ةنمي اذكهو اذكه لاملاب لاق نم الإ ةنجلا لخديالا

 نب ديزي نب دمحم انث «يصيصملا ناميلس نب هللا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -

 ادهاجم تعمس :لوقي حابر يبأ نب ءاطع تعمس :لوقي يبأ تعمس :لاق يواهرلا نانس

 :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لوقي اًبيهص تعمس :لوقي بيسملا نب ديعس تعمس :لوقي

 . (همراحم لحتسا نم نآرقلاب نمآ امو

7 
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 تو 1 5: 1

 ©”نامعتلا نب بيهص ]١61[

 .بوسنم ريغ

 دمحم نب بويأ انث «يرمعملا يلع نب نسحلا انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -8

 نب لاله نع ءروصنم نع « عيبرلا نب سيق انث « يناسقرقلا بعصم نب دمحم انث «نازول 7

 هتيب يف لجرلا ةالص لضف» : هِي هللا لوسر لاق :لاق «نامعنلا نب بيهص نع «فاسي

 .(ةلفانلا ىلع ةبوتكملا لضفك ,سانلا ىري ثيح هتالص ىلع

 )١( /؟) ةباصإلا ,(74 /)دسألا .(541/ /؟) باعيتسالا ١193(.



 "”فلخ نب ةيمأ نب ناوفص ]١465[

 وهو اًئينح دهشو «حتفلا دعب ملسأ بهو ابأ : هلي ىبنلا هانك . ىيحمجلا بهو وبأ يؤل

 . هعاردأ ُهتِقَ# ىبنلا هنم راعتسا «نافع نب نامثع لتقم ىفوت .كلذ دعب ملسأ مث «كرشم

 . بيسملا نب ديعسو «ىلعي هنباو «كلام نب رماع :هنع ىور 0

 . ديمح نب بوقعي انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح

 سابع نبا نع سواط نع «رانيد نب ورمعو «ةرسيم نب ميهاربإ نع «ةنييع نبا انث

 ىلع اورقف ةكم حطابأ ىلإ بهو ابأ اي عجرا» : ةيمأ نب ناوفصل هِيَ هللا لوسر لاق :لاق

 . (مكتانكس

 ءدلخم نب يلع نب دمحأ نب دمحمو «كلام نب رفعج نب دمحأ انثدح ١

 . انث «.لاله نب نابح انث «ىميدكلا سنوي نب دمحم انث : اولاق رثوك نب نسحلا نب دمحمو

 لاق : لاق هيبأ نع «ةيمأ نب ناوفص نب ىلعي نع «ءاطع نع .ةداتق نع « ىيحي نب مامه

 :تلق :لاق .«اًعرد نيثالثو اريعب نيثالث مهطعأف يلسر كتتأ اذإ» : هِي هللا لوسر يل

 .(ةادؤم ةيراعلاو ةنومضم» : لاق ؟ةنومضم هللا لوسراي

 «نابزرملا نب قورسم انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 67

 نب ناوفص نع «بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا نع «ديزي نب سنوي نع «كرابملا نبا انث

 لازامف «يلإ سانلا ضغبأ نمل هنإو نينح موي لَم هللا لوسر يناطعأ دقل :لاق ةيمأ

 . يلإ قلخلا بحأ نمل هنإ ىتح ينيطعي

 نام مع
03 3 2 2 . 56 7 

 )١( /؟) ةباصإلا ,(76 /")دسألا «(71/5 /؟) باعيتسالا 3١7(.



 "”يىمهسلا لطعملا نب ناوفص ] 5487 ١[

 00 ِء 00 ءلام . 5
 نب يعازخ نب لمؤملا نب ""ةضحر نب لطعملا نب ناوفص وه :ورمع نب دمحم لاق 0

 ءطاشمشب تام .يناوكذلا ورمع ابأ : ىنكي ,ميلس نب ةثهب نب ةبلعث نب ناوكذ نب لاله

 . نيتسو عضب نبا وهاو

 بلقلا بيط هنإ» :لاقو (ًاريخ الإ هنم تملع امو : ُهْنْلَم ىبنلا هيف لاق 781

 .(ناسللا ثيبح
1١ 
-. 

 امل هفيسب تباث نب ناسح برض « هلع هللا لوسر تاوزغ نم ةوزغ نع فلختي مل ج

 . هنْيَع يبنلا هنم هصقي ملف هاجه

 بهوتسا «ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأو «يربقملاو «ةريره وبأ :هنع ىور *#

 :ةيطبق ةمأ نيريسو «ءاحريب اهنم هضوعف هَ هللا لوسرل اهبهوف ؛هتيانج ناسح نم
 .ناسح نب نمحرلا دبع تدلوف

 انث ءديعس نب هللا ديبع انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح 85

 ناوفص :ليق :لاق [أ /777 ]١/ قاحسإ نبا نع «هيبأ نع ,دعس نب ميهاربإ نب بوقعي

 ةئهب نب ةبلعث نب ناوكذ نب حلاف نب ةرم نب يراحم نب يعازخ نب ةضيحر نب لطعملا نبا

 . ةثهب نب ةبلعث انبا كلامو ناوكذ وه ةليحمو «ميلس نب

 نب ليعامسإ انث ء«ىضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -06

 :تلاق ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه ينثدح «سيوأ وبأ يبأ ينثدح ء«سيوأ يب مس

 نم يل نم ,.نيملسملا رشعم اي» :لاق «هيلإ اوعمتجا املف «سانلا ىلإ هَْي يبنلا جرم

 ينعي  يباحصأ نم الجر نومريو ءاًءوس يلهأ ىلع تملع ام ,يلهأ يف يننوذؤي لاجار

 تلاق «هيف يعم جرخ الإ اًجرخم تجرخ الو ,اًءوس هيلع تملع ام لطعملا نب ناوفص

 ملو «يملسلا عيمجلا هبسنو :تلق.(٠9١ /؟) ةباصإلا :070/7) دسألا 58٠(« /؟) باعيتسالا )١(

 . فئصملاك هبسن نم رأ

 ركذ امك «ةضحر» هبسن يبلكلا نأ اراشأو ««ةضيبر» :دسألا يفو «ةعيبر : ةباصإلا يف تلق (؟)

 .فنصملا



 يف ناسحل ناوفص لاقو «هبرضف فيسلاب تباث نب ناسحل لطعملا نب ناوفص دعقو :ةشئاع

 : هبرض نيح هرعش

 رعاشب تسل تئجوه اذإمالغ 20يننإف ينم فيسلا بابذ قلت

 رهاوطلا ءاربلا يمارلا تهابلا نم مقتنأو يتامح يمحأ يننكلو

 ءاجو «ناوفص رف سانلا ءاج املف «ناوفص ىلع سانلا ثاغتساو ناسح حاصف

 هضاعف « ُهليَ يبنلل اهبهوف «هايإ هتبرض يف ناوفص ىلع هادعتساف ُهّْنْيَع يبنلا ىلإ ناسح
 . نمحرلا دبع هنبا ناسحل تدلوف «نيريس ىعدت ةيراجو «ميظع لخن نم اًطئاح اهنم

 ديمح انث ,يمدقملا انث «ىنثملا نب يلع نب دمحأ انث ءديمح نب دمحم انثدح -57

 . حنامثع نب كاحضلا انث ءدوسألا نبا

 نب دمحم انث «سراف نب ناميلس نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدحو 7

 نع «يربقملا نع «نامثع نب كاحضلا انث ,كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحم انث «عفار

 كلئاس ينإ هللا يبن اي :لاقو « هلع هللا لوسر لطعملا نب ناوفص لأس : لاق هنأ ةريره يبأ

 راهنلاو ليللا تاعاس يف له :لاق «؟وهام» :لاق ,« لهاج هب انأو ملاع هب تنأ رمأ نع

 علطت ىتح ةالصلا عدف حبصلا تيلص اذإ ,معن» :لاق ؟ةالصلا اهيف هركي ةعاس نم

 ىتح ةلبقتم ةروضحم ةالصلا نإف لص مث ,ناطيشلا ينرقب علطت اهنإف .سمشلا
 نإف :ةالصلا عدف حمرلاك كسسأر ىلع تناك اذإف ,حمرلاك كسأر ىلع سمشلا يوتست

 نع سمشلا غيزت ىتح اهباوبأ اهيف حتفتو ,.منهج اهيف رجست يتلا ةعاسلا كلت
 مث .رصعلا يلصت ىتح ةلبقتم ةروضحم ةالصلا نإف ,لّصُف تيأر اذإف ,نميألا كبجاح

 .(سمشلا بيغت ىتح ةالصلا عد

 . ةريره ابأ :ديمح ركذي ملو «كيدف ىبأ نبا ظفل *



 "'يدارملا لاسع نب ناوفص ] 504 ١[

 هلك هللا لوسر عم ازغ . لمح ينب يف هدادع ناكو دارم نب رهاز نب ضبرلا ينب نم ص

 . ةفوكلا نكس . ةوزغ ةرشع يتنثا

 نب هللا دبعو «شيبح نب رزو «فيرغلا وبأو ءدوعسم نب هللا دبع :هنع ثدحو ن

 .ءازوجلا وبأو «نمحرلا دبع نب ةملس وبأو «يدارملا ةملس

 . انث ,خورف نب نابيش انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثئدح -.

 نع «شيبح نب رز نع .ورمع نب لاهنملا نع «ينانبلا مكحلا نب يلع انث ,نزح نب قعصلا
 « هن هللا لوسر تيتأ :لاق يدارملا لاسع نب ناوفص ثدح :لاق دوعسم نب هللا دبع

 ملعلا بلطأ تئج ينإ هللا لوسر اي :تلقف «رمحأ هل درب ىلع ىكتم دجسملا يف وهو

 مث ءاهتحنجأب هلظتو ,ةكئالملا هفحتل ملعلا بلاط نإ ىملعلا بلاطب اًبحرم» :لاق

 تئجامف» :لاق «بلطي امل مِهّبُح نم ايندلا ءامسلا اوغلبي ىتح اضعب اهضعب بكري ٠

 ىلع حسملا نع انتفأف ةنيدملاو ةكم نيب رفاسن لازن ال هللا لوسر اي :ناوفص لاق «؟ بلطت

 .«ميقملل ةليلو مويو رفاسملل مايأ ةثالث» : هي هللا لوسر هل لاقف ؟نيفخلا

 ليعامسإ نب دمحم انث «رادنب نب نسحلا نب هللا دبع دمحم وبأ انثئدح 848

 نب لللا ديبع فيرطغلا وبأ انث «ثراحلا نب ةيطع قور وبأ انث ,ةماسأ وبأ انث .غئاصلا

 اوريس» :لاقف ةيرس يف لكي هللا لوسر انثعب :لاق يدارملا لاسع نب ناوفص نع «ةفيلخ

 ءاديلو اورفنت الو ءاوردغت الو اولغت الو ,هللا ءادعأ اولتاق هللا ليبس يفو .هللا مسب

 ,نهلايلو مايأ ةثالث نيترهاط امهلخدأ اذإ هيفخ ىلع ارفاسم ناك اذإ مكدحأ حسميلو

 ش .«ةليلو موي اًميقم ناك اذإو

 «ئرقملا انث «ىسوم نب رشب انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح -

 ناوفص نع « شيبح نب رز نع «قوزرم نب نمحرلا دبع ينثدح «بويأ يبأ نب ديعس انث
 ,برغملا نم ةبوتلل اّباب هللا حتف» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لاق يدارملا لاسع نبا

 .(1489 /؟) ةباصإلا .(؟7//7”) دسألا ,.(؟74 /7) باعيتسالا . )١(



 "!'يرهزلا ةمرخم نب ناوفص [ ١ ؛ ه6 ]

 . مساقلا هنبا دنع هثيدح ن

  6١ح دمحلا ىسوم نب دمحأ انث «مئازعلا يبأ نب هللا دبع نب ميهاربإ انثدح .

 حميع وبأ انثدح «نامعنلا نب دمحم نب هللا دبع انث كمحم نب هللا دبع انثدحو .

 انث : الاق يبايرفلا انك « ميرم يبأ نب دمحيم نب هللا دبع انث «دمحأ نب ناميلس انثدحو

 ةالصب اودربأ» :لاق ُهّلْظَع ىبنلا نع «هيبأ نع «ناوفص نب مساقلا نع «ناملس نب ريشب

 .(منهج حيف نم رحلا ةدش نإف .رهظلا

 «رمع نب نامثعو «يزارلا نارهمو «يرازفلا ناورمو «يريبزلا دمحأ وبأ هاور #

 . هلثم ريشب نع « محازم نب رصنو «قباس نب دمحمو

60 ٍ 
 7 0 ا نإ مخير خزي

 ىئارملا ةمادق نب ناوفص[ ] فرقا فرشز

 . هعيابو ُهَنْيَي يبنلا ىلإ رجاه 0

 نب ىسوم انث :الاق دمحأ نب ناميلسو «شيبح نب ىلع نب دمحم انثدح .-.5

 نع ء ىسوم هيبأ نع «نوميم يبأ ينثدح ١ ىسوم نب نوميم نب ىسوم انث «لامحلا نوراه

 وهو هني يبنلا ىلإ ناوفص يبأ رجاه :لاق ةمادق نب ناوفص نب نمحرلا دبع هدج

 كبحأ ينإ :ناوفص لاقف ءاهيلع حسمف هدي ُهِكَت يبنلا دمف مالسإلا ىلع هعيابف «ةنيدملاب

 دارأ ثيح ةمادق نب ناوفص ناكو .«بحأ نم عم ءرملا» : هلي يبنلا لاقف هللا لوسراي

 جرخف هيلع اوبأف هعم اوجرخيل هيخأ ينبو هموق اعد «ةنيدملاب وهو ُهْنِيَي يبنلا ىلإ ةرجهلا

 ١9٠(. /؟) ةباصإلا ,.(59 /7)دسألا 58٠١(. /؟) باعيتسالا )١(

 . سيقلا ئرما ىلإ ةبسنلاف باوصلا وه هلعلو « «يئرملا» ةباصإلاو دسألا يف ءاجو «لضصألاب اذكه (؟)
 .(189 /؟) ةباصإلا ,.(738 /7)دسألا «(؟57/4 /؟) باعيتسالا
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 : ةيلهاجلا يف مهؤامسأ ناكو « هللا دبعو نمحرلا دبع :هينبإ هعم جرخأو «مهكرتو

 : ناوفص جورخ ركذي ةمادق نب رصن هيخأ نبا كلذ يف لاقو

 ايلاوملا الخ و ارمع هتانبأب ايداغ حيصأف ناوفص لمحت

 ايقاب ناك امو ىنفيام ناتشف هريغ ترثآو ىقبي يذلا بالط

 ايواث برثيب ناوفص حبصأو ادنفم رمألا راتخم تحبصأف

 ايعاط قحلاب ءاج ذإ هلاًبيجم دمحم لوسرلا ءاج هئانبأب

 ايضاق ناك ام ءايشألا ىف هللا ىضق مهتعبتا نينحلا موي ينتيلايف

 :لاقف ةمادق نب ناوفص همع هباجأف

 اًيضار تحبصأ ريصقبلاب كنأب بتاع ةلاسر ًارصن غلبم نم

 :هريغ دازو

 اينامألا ىنمت رورغم لتآو ىوهلل لقره ناطوأ ىلع اميقم

 ايقاب رهدلل ناك دق ابسح تنب يتلا كئابآ ناينب نمدهت الف

 ايضاق ناك ام ءايشألا يف هللا ىضق اهماعو رومألا تامسح ماسو

 لاقف «ةنيدملاب اًميقم نمحرلا دبع هنبا كرتو كله ىتح ةنيدملاب ناوفص ماقأف *#
 :ناوفص هيبأ توم دنع نمحرلا دبع

 مالسإلا قباوس يبنلا دنع هل تقبس يذلا ناوفص نبا انأ

 مالسب هدعب مهيلع ىنثو هلآو يبنلا ىلع هلإلا ىلص

 ماقم لوطل اراتخم هينباب ارجاهمو اًعيابم يبنلا ىتأف



 رمع نإ مث «هنع هللا يضر رمع ةفالخ ىلإ ةئيدملاب نمحرلا دبع ماقأف «تايبأ يف

 هللا يضر رمع ىلإ بتك ناكو «دلاخخ نب ىنثملا ىلإ هللا دبع نب ريرج ثعب هنع هللا يضر
 اددم ءشيج يف ناوفص نب نمحرلا دبعو هللا دبع نب ريرج هيلإ ثعبف «هدمتسي هنع

 [أ "77 /1] . ىنثملل

 "بهو نب ءاضيب نب ناوفص [ ١ 4 ها/]

 وخأ وهو «همأ ءاضيبو . رهف نب ثراحلا نب ةبض نب بيهو نب لاله نب ةعيبر نبا

 يف يفوت .ءاوبألا لبق شحج نب هللا دبع ةيرس يف هَ يبنلا هثعب اردب دهش .ليهس
 1 . ساومع نوعاط

 انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث ءريبكلا دبع نب قوراف انثدح 87

 نم نيملسملا نم اردب دهش نم ةيمست يف يرهزلا نع «ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نب دمحم
 . ءاضيب نب ناوفص : هي هللا لوسر عم رهف نب ثراحلا ينب

 نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث :لاق نسحلا نب بيبح انثدح .-7

 لَ هللا لوسر عم ًاردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع ءدعس نب ميهاربإ انث «بويأ

 . ءاضيب نب ناوقفص : رهف نب ثراحلا ينب نم شيرق نم

 بقعلا يبأ نب بوقعي نب يلعو «ناورم نب ميهاربإ نب دمحم انربخأ _-.6
 نب دمحم انث «يشرقلا ميهاربإ نب دمحأ كلملا دبع وبأ انث :الاق يلإ بتك اميف نايقشمدلا

 نع «ةمركع نع «هيبأ نع «ءاطع نب نامثع نع «روباش نب بيعش نب دمحم انث «ذئاع
 ءاوبألا لبق شحج نب هللا دبع ةيرس يف ءاضيب نب ناوفص ثعب هلي يبنلا نأ سابع نبا
 .ةيآلا 4 .. مارَحْلا رهّشلا نع كنولأسي ل : تلزن مهيفو اومنغف

 «حيلف نب دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «قوراف انثدح "5

 هعم بتكو شحج نب هللا دبع ُهْلَي هللا لوسر ثعبو : لاق يرهزلا نع «ةبقع نب ىسوم انث

 )١( /")دسألا .(77/8 /1؟) باعيتسالا 1١"(« /؟) ةباصإلا ١1848(.



 ءاضيب نب ناوفص كلذ هثعب يفو هيف ام عبتيف باتكلا أرقي مث « «نيتليل ريسي نأ هرمأو ءاّياتك

 نوُجرَي كتلوأ هللا ليبس يف اودهاجو اورجاه نيِذّلاَو اونمآ نيا نإ : مهيف هللا لزنأو

 . « ميحُر روفغ هّللاو هللا تمحر

 . شحج نب هللا دبع ةيرس يف ءاضيب نب لهس : قاحسإ نبا ركذو

 (”ورمع نب ناوفص ]١5548[

 . ارجاهم يدسألا شحج نب هللا دبع طهر يف ةنيدملا مدق «نيرجاهملا نم

 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح "8717

 نب منغ ونب ناكف ًالاسرأ نومدقي نيرجاهملا عباتت مث :لاق قاحسإ يبأ نع « ميهاربإ انث

 : مهنم] مهءاسنو «مهلامو ٠ لَم هللا لوسر عم ةنيدملا ىلإ اوبعوأ دق مالسإ لهأ نادوذ

 ("'[ورمع نب ناوفص

 ع ع

 ””دمحم نب ناوفص ]١5658[

 .ناوفص نب دمحم : ليقو 6

 انث ءلاهنم نب جاجح انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -

 همدغ ىتأ هنأ دمحم نب ناوفص نع «يبعشلا نع «دنه يبأ نب دواد نع ؛ ةملس نب دامح

 ينإ هللا لوسر اي : لاقف امهقلعف هَل هللَع يبنلا امهب ىتأف ةورمب امهحبذف «نيبنرأ '' 'داصف
 .«اهلك» :لاقف ةورمب امهتحبذ

 )١( /؟) ةباصإلا ,(78 /")دسألا «(51/4 /؟) باعيتسالا 149(.

 /؟) دسألا نم تبثأ امو ءلصألا يف طشك [ 1نيبام (؟) 78( .
 19٠(. /؟) ةباصإلا ,(79 /")دسألا 758٠(2 /؟) باعيتسالا (*9)
 . (871 /9) دمحأ دنسم نم بيوصتلاو ء«اصف» : لصألا يف :تلق (:)
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000 
 ناوفص نباوأ ناوفص ] 55٠9 ١[

 . هيف فلتخم .ناوفص وبأ :ليقو ت

 ناميلس انث «يناوطقلا ورمع نب دمحأ انث ءملسم نب يلع نب دمحم انثدح -8

 :لاق ناوفص نبا وأ ءناوفص تعمس :لاق «برح نب كامس نع «ةبعش انث «برح نبا

 . حجرأو يل نزوف ليوارس لجر هِي هللا لوسر نم تعب

 ناوفص ابأ ةريمع نب كلام تعمس كامس نع «ةبعش نع «يدهم نب نمحرلا دبع هاور #

4 1 
 )ل

1 

9 

 '"”ىعازخلا هللا دبع نب ناوفص ]١451[

 .فوقوم هثيدح ةبحص هل نإ :لاقي :لاقف «نيرخأتملا ضعب هركذ ن

9 00 2 

 ني هللا دبع نع نانس يبأ نع «ةملس نب دامح انثدح :لاق "”[. . .]انثدح "80

 نم ضرألا يلي امب اوقشف تم انأ نإ :لاق يعازخلا هللا دبع نب ناوفص ىصوأ : لاق سوأ

 . ًاليه بارتلا يلع اوليهو ينافكأ

 . ناوفص ينعي ةبحص هل :زيزعلا دبع لاقو «هلثم دامح نع نابأ نب زيزعلا دبع هاور *

0 
0 

 '*”'ماحنلا نب حلاص[ 1

 . ا اص هلع يبنلا هامسف اًميعن همسا ناك

 «ريكب نب ىيحي انث «ناحلم نب ميهاربإ نب دمحأ انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح ١

 « هللا دبع نب حلاص نب ميهاربإ نع «بيبح يبأ نب ديزي نع «دعس نب ثيللا ينثدح

 نأ هربخأ هنأ اخلاص هامس هَّتكَي هللا لوسر نكلو «ماحنلا نب ميعن هب فرعي يذلا همساو

 ملف هللا دبع ىلع ديز اهبطخف «حلاص تنبا يلع بطخأ :رمعل لاق رمع نبوللا دبع

4 
7 1 

2 1 

 )١( باعيتسالا )7/ 758١(.« /؟) ةباصإلا «ا” /")دسألا 197(.

 ١1848(. /؟) ةباصإلا «.(75 /7) ةباغلا دسأ (؟)

 . لصألا يف ضايب [ 1نيب ام ()
 . حلاص نب ميهاربإ : اًضيأ ىمسيو ١7/4(. /7) ةباصإلا «(5 /19) ةباغلا دسأ (5)



 ةباحصلا ةفرعم
 رم ١6١ا/

 ا 71000000

 حلاص ىلإ هني هلع هللا لوسر لسرأف [ب /"77 ]1١/ هرجح يف اًميتي اهحكنأو ءاهحكني

 :لاقف

 ىلع اوريشأ» : ُهّتيَي يبنلا لاقف معن :لاقف «اهرما زق ملول كتنبا تحكنأو

 "”(نهسفنأ يف ءاسنلا

 20 را هيَع يبنلا ىلوم حلاص |( ]

 .نارقشب فرعي

 «قازرلا دبع ىلع انأرق :لاق ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7

 : هلع يبنلا ربق يف لزن :لاق سابع نبا نع .ةمأوتلا ىلوم حلاص نبع «هريغو «جيرج نبا نع
 .نارقش نباو «لضفلاو يلع

 ىلوم حلاص همساو «نارقش :باوصلاو ءقاحسإ لاق اذكه :ناميلس لاق

 هَ هللا لوسر

 ديعس نع «يرهزلاو «عفار يبأ نب هللا دبع نع «هيبأ نع «دمحم نب رفعج هاور *

 . هنع هللا يضر يلع نع «بيسملا نبا

 25 أ
 3 و 5

 ””يملاسلا يراصنألا حلاص © ]

 «مركم نب ةبقع انث «يلصوملا ىلعي وبأ انث «ديمح نب دمحم ركب وبأ انثدح 5877

 نع «ديعس يبأ نب نمحرلا دبع نب ديعس نع « قاحسإ نب دمحم نع «ريكب نب سنوي انث

 هازعو 2٠١« «9 /؟) رجح نبا ظفاحلل ةيلاعلا بلاطملا نم تبثأ امو ءلصألا يف طشك [ ]نيب ام )١(
 .هدئسم يف ةماسأ يبأ نب ثراحلل

 .(167 /؟) ةباصإلا «(6 /") دسألا «(388 /؟) باعيتسالا (؟)
 1١1/5(. /؟) ةباصإلا ء(0 /*) ةباغلا دسأ (")



 «فوع نب ورمع ينب دجسم ىلإ هلع هللا لوسر عم انجرخ : لاق ديعس يبأ هدج نع ءديبأ

 لع هللا لوسر ذخأق هيلإ جرخف «حلاص هل لاقي هباحصأ نم لجرب فتهف ملاس ينب ةيرقب رمف
 طئاوحلا ضعب ىلإ دمعف  ُهّليَي هللا لوسر دي نم هدي حلاص عزن دجسملا لخد اذإ ىتح هديب

 اي تبهذ نيأ» :لاقف ءدجسملا باب ىلع هِي هللا لوسرو لبقأ مث ءلستغاف هلخدف

 ءاهنم كتبجأ كتوص تعمس ذإ املف ءاهتطلاخ دق ةأرملا عم انأو يب تفتهو ''0؟حلاص

 نسم ءاملا» : هلي هللا لوسر لاقف «لستغأ ىتح هلخدأ نأ تهرك «دجسملا تلخد املف

 . عاملا

 5 2 5كم

 "'حلاص ]١456[

 . هيخأب هلع يبنلا ىتأ ةباحصلا نم لجر ت

 انث « ىلإ بتك اميف يروباسينلا ىجاجحلا بوقعي نب دمحم نب دمحم هانربخأ -

 نسمع ؛ "”ءاطع نب ثعشأ نع «برح نب ىلع انث «يروباسيدنجلا حون نب دمحم 20 هالاحأ 6 . ٠

 . ؛هتكلم نيح هقتعأ هللا نإ» :لاقف اذه قتعأ نأ ديرأ ىنإ :لاقف « ُهْلْيَع ىبنلا ىلإ هيخأب

 و 2 14 0-4

 '”ريثك وبأ لكوتملا نب حلاص © 5]

 هب اربقو ةعذرب بابب نزام عم لتق «ةبوضغلا نب نزام ىلوم ريثك يبأ نب ىيحي دلاو
 لاقو نيرخأتملا ضعب هركذ . هنع هللا يضر نافع نب نامثع مايأ يف

 هيبأ نع «ريثك يبأ نب ىيحي نب ريثك نب نسحلا نع «برح نب يلع هاور 0

5 92 
7 

2 

 )١( يب تفته :لاق » هباوص لعلو «هنيبتأ مل طقس انهاه . ..2.
 /؟) ةباصإلا ال /") ةباغلا دسأ (؟) ١0/5(.

 ) )7.فاطع وأ ءاطع أرقت ىهو «لصألا ىف طشك
 ١9/4(. /؟) ةباصإلا «(3 /*) ةباغلا دسأ (5)



 تزام ايو :نزامل هلي هللا لوسر لاقف ميسو ًاليمج ًالجر ريثك وبأ ىبأ ناك : لاق هدج نع

 هقتعأف «اًريخ هب صوتسا» :لاق لكوتملا نب حلاص يمالغ اذه : لاق (؟ كعم يذلا اذه نم

 مام ماع داع
 ةنار ميا ميز

 '""برح نب رخص [1]
 ءارمألا وبأو ءاحطبلا ديس «نايفس وبأ «فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نبا

 همالسإو «نيئس رشعب ليفلا لبق هدلوم .نيعستو ثالث : ليقو «ةنس نينامثو نامث شاع

 تبيصأو «هانيع تبيصأو ؛ هلع هللا لوسر عم فئاطلاو اًنينح دهش .حتفلا ةليل حتفلا ماع
 نم ةئام نينح مئانغ نم هيَ يبنلا هاطعأ ؛ةماهلا ميظع ةعبر ناك ؛كومريلا موي ىرخألا

 يبأ كادف :نايفس وبأ لاقف «ةيواعمو ديز : هينبا ىطعأو ءافلأت ةيقوأ نيعبرأو «لبإلا

 ملاسملا معنف كتملاس مث «تنك يبراحم معنف كتبراح دقلو «ميركل كنإ هللاو ءيمأو

 : هتأرما «نارجن ىلع هلماع نايفس وبأو هلي هللا لوسر يفوت ءاريخ هللا كازجف ؛تنأ

 . ةعصعص نب رماع نب كلام ينب نم نزح تنب ةيفص
 نب نامثع هيلع ىلصو ةنيدملاب نيثالثو نيتنثا : ليقو «نيثالثو ىدحإ ةنس يفوت *

 .هدوقي همالغ ناكو «هرصب يمع امدعب امهنع هللا يضر نافع

 رفعج وبأ انث «ينارحلا بيعشوبأ انث .نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 5

 .يرهزلا ينثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع «ينارحلا ةملس نب دمحم انت .يليفنلا

 نيضم رشعل هَ هللا لوسر جرخ لاق سابع نبا نع «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع
 ةلغب ىلع "”[تنك] : سابعلا لاق ؛نارهظلا رم [أ /75 ]١/ لزن املف ء.ناضمر نم
 «نايفس يبأ مالك تعمس ذإ كارآلا تئج ىتح اهيلع تجرخف ءءاضيبلا هلي هللا لوسر
 حابصأو سانلا يف هيي هللا لوسر اذه !نايفس ابأ اي كحيو :تلقف «ءاقرو نب ليدبو
 نيرضيل كب رفظ نئل هللاو :تلق :لاق «يمأو يبأ كادف ؟ةليحلا امف :لاق .هللاو شيرق

 .(١ا/8 /؟) ةباصإلا ٠١(. /")دسألا 50/١(« /؟) باعيتسالا )١(
 ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ ثيدحلاو ؛باوصلا وه تبثأ امو «لصألا نم طقس [ 1نيبام (؟)

 .«حيحصلا لاجر هلاجرو» :لاقو )7//١77( دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا ركذو )8/ 23١«



 ىتح يفلخ بكرف :لاق . كل هنمأتسأف هي هللا لوسر كب يتآ ىتح يعم بكراف «كقنع

 :لاق ةلغبلا زجع ىلع نايفس ابأ ىأر املف يلإ ماقو ؟اذه نم :لاقف ءرمع رانب تررم

 وحن دتشي جرخ مث «دهع الو دقع ريغب كنم نكمأ يذلا هلل دمحلا «نايفس وبأ هللا ودع

 تمحتقاف ءيطبلا لجرلا «ءيطبلا ةبادلا قبست امب هتقبسف ةلغبلا تضكرو هْنَِي هللا لوسر

 نايفس وبأ اذهإ هللا لوسر اي :لاقف ءرمع لخدو « هيَ هللا لوسر ىلع تلخدو «ةلغبلا نع
 ء هللا لوسر اي : تلق :لاق «هقنع برضألف ينعدف «دهع الو دقع ريغب هنم هللا نكمأ دق

 .«هب ينتأف حبصأ اذإف سابع اي كلحر ىلإ هب بهذا» : هَ هللا لوسر لاقف هترجأ ينإ

 املف « هلي هللا لوسر ىلإ هب تودغ حبصأ املف «يدنع تابف «يلحر ىلإ هب تبهذف
 . «هّللا الإ هلإ ال نأ ملعت نأ كل نأي ملأ نايفس ابأ اي كحيو » : لاق هِي هللا لوسر هآر

 هللا عم ناك ول نأ تننظ دقل هللاو .كلصوأو كملحأو كمركأ ام «يمأو تنأ يبأب :لاق

 :لاق هَ هللا لوسر ينأ ملعت نأ كل نأي ملأ كحيو» :لاق ءاّئيش ينع ىنغأ دقل هريغ

 ىتح ءيش اهنم سفنلا يف ناك هللاو هذه «ءكلصوأو كمركأو كملحأ ام « يمأو تنأ يبأب

 لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشاو ملسأ !نايفس ابأ اي كحيو : سابعلا لاق نآلا

 ابأ نإ : هللا لوسراي :تلق ملسأو قحلا ةداهشب دهشف :لاق «كقنع برضي نأ لبق هللا

 وهف نايفس يبأ راد لخد نم ؛ معن» : لاق اًئيش هل لعجاف رخفلا اذه بحي لجر نايفس

 .«نمآ وهف دجسملا لخد نمو ,نمآ وهف هباب قلغأ نمو .نمآ
 .هوحن يرهزلا نع ءناقرب نب رفعج هاور *
 نب دواد انث ءهقتسف ينيدملا يلع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح "11

 ةرامإ نم نيضم نينس عستل برح نب نايفس وبأ كله :لاق يدع نب مئثيهلا انث ءديشر

 .هرصب فك ناكو «نافع نب نامثع

 يرهوجلا دعس نب ميهاربإ انث «يلع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 ىدحإ ةنس ينعي  نينامثو نامث نبا وهو برح نب رخص نايفس وبأ تام اهيفو :لاق
 .- نيثالثو

 رمع نب دمحم انث «.ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نبركب وبأ انثدح -84

 «ةبتع نب هللا دبع نب هللا دبع نع «يرهزلا نع « هللا دبع نب دمحمو ءرمعم انث «يدقاولا



 ىلع مالس» : لقره ىلإ بتك لكَ هللا لوسر نأ برح نب نايفس يبأ نع «سابع نبا نع
 .(«ىدهلا عبتا نم

 . ارصتخم يدقاولا هاور اذك *

 .ًالوطم رمعم نع «قازرلا دبع هاورو *

 . هلوطب يرهزلا نع «نيرخآ يف بيعشو «ليقعو «ناسيك نب حلاص هاورو *
 نمحرلا دبع انث ءبويأ وبأ انث «نوراه نب ىسوم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 5

 نبانع هللا دبع نب هللا ديبع نع « يرهزلا نع «قاحسإ نب دمحم نع « ريشب نبا

 . مدلاو ةتيملا نع هلع هللا لوسر ىهن :لاق برح نب نايفس يبأ نع « سابع
 بيبش نب هللا دبع انث ءزيزعلا دبع نب ىلع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح ١

 نب حيرطلا نب ليعامسإ انث «يموزخملا ماشه نب ةملسم نب دمحم نب دمحم انث «يعبرلا

 يبأ نب ةيواعم نع «مكحلا نب ناورم نع ؛هيبأ نع «يبأ ينثدح «يفقثلا ليعامسإ

 انلزن املكف «ماشلا ىلإ راجت يفقثلا تلصلا نب ةيمأو انأ تجرخ :لاق هيبأ نع «نايفس

 اودهأو هوءاجف ىراصنلا ىرق نم ةيرق انلزن ىتح كلذك انكف انيلع '''[ ]1 ةيمأ ذخأ ًالزنم

 نيبوث ذخأو «هيبوث حرطف راهنلا طسو يف عجر مث ,مهعيب ىلإ مهعم بهذو «هومركأو هل

 ملع ىهانت هللا باتك نم ملع يف كل له نايفس ابأ اي :يل لاقو امهسبلف نيدوسأ هل

 ينثدح نئلو «هب قثأ ال بحأ امب ينثدح نئل هللاو «هيف يل برإ ال :تلق ؟هلأست باتكلا

 ام :لاقف «يلع لخدف ىراصنلا نم خيش هفلانخخو بهذف :لاق هنم نشحوأل هركأ امب

 . هنيد ىلع تسل : تلق ؟خيشلا اذه ىلإ بهذت نأ كعنمي

 نكلو «ال :تلق ؟تنأ يفقثأ : يل لاق مث «هارتو اًبجع هنم عمست كتاف نإو :لاق

 لاق مكب يصويو [ب /775 /1] مكبحيل هنإ هللاوف ؟خيشلا نم كعنمي امف :لاق «يشرق

 ىلع لدجمنا مث هيبوث حرطف ليللا نم ةأده دعب انءاج ىتح ةيمأ ثكمو اندنع نم جرخف

 ام .هحوبص ىلع ةثوبغ اًطقاس اًئيزح اًبيثك حبصأ ىتح ماقالو .مانام هللاوف «هشارف

 :لاق «معن :لاق ؟ليحر نم كب له :تلق ؟لحرت الأ :لاق مث هملكن امو انملكي

 ؟نايفس ابأ اي ثدحت الأ : ةثلاثلا ةليللا يف يل لاق مث «همه نم نيتليل كلذب انرسف انلحرف

 :لاق «كبحاص دنع نم هب تعجر يذلا لثم تيأر ام هللاو ؟ثيدح نم كب لهو : تلق

 )١( لضألاب ةحضاو ريغ .



 ةباحصلا ةفرعم 5 71 ١ 6 ١

 مي

 كل لهو :تلق :لاق :يبلقنم نم هب تلجو ءيش كلذ امنإ ءهيف تسل ءيشل كلذ نإ امأ

 : لاق ؟ينتامأ لئاق تنأ له :تلق :لاق «نييحأل مث نتومأل هللاو ينإ :لاق ؟بلقنم نم

 ابأ ايهللاو لب :لاق مث كحضف :لاق «بساحت الو ثعبت ال كنأ ىلع :تلق ؟اذام ىلع

 تنأ امهيأ يفف :تلق «رانلا قيرفو «ةنجلا قيرف نلخديلو «نبساحنل مث نثعبنل نايفس

 كلذ يف انكف :لاق ؛هسفن يفالو يف كلذب يبحاصل ملع ال :لاق ؟كبحاص كربخأ

 اهب انمقأف ءانعاتم انعبف «قشمد ةطوغ انمدق ىتح «هنم كحضأو «ينم بجعي نيتليل

 هل اودهأو ءهوءاج هوأر املف «ىراصنلا ىرق نم ةيرق انلزن ىتح انلحتراف ءنيرهش

 ىلع هسفنب ىمرو «هيبوث سبلف ءراهنلا فصتنا ام دعب ءاج ىتح مهتعيب ىلإ مهعم بهذو

 .هملكن الو انملكي ال ءاّبيثك اًئيزح حبصأو «ماق الو مانام ؛ هللاوف هشارف

 لاق مث «يلايل هنزحو هثب نم كلذك انحرف تئش نإ «ىلب :تلق ؟لحرت الأ :لاق مث

 انرسف ءرسف :لاق ؟هيف يل له : تلق ؟انباحصأ مدقتن ريسملا يف كل له نايفس ابأ اي : يل

 .ةبتع نع ينثدح :لاق ؟ءاشت ام :تلق رخص ايه :لاق مث «ةعاس انباحصأ نم انزرب ىتح

 ؟اهتلصب رمأيو محرلا لصيو :لاق « هللاو يأ : تلق ؟مراحملاو ملاظملا بنتجيأ ةعيبر نبا

 ملعت لهف :لاق . معن :تلق ؟ةريشعلا يف طسو نيفيرطلا ميركو :لاق « هللاو يأ :تلق

 لام وذ وه لب ال :تلق ؟وه جوحمأ :لاق «هملعأ ام « هللاو ال : تلق ؟هنم فرشأ شيرق

 «نسلاو ءفرشلاف :لاق «ةئاملا ىلع داز دق :تلق ؟نسلا نم هل ىتأ مكو :لاق «ريثك

 له كاذ وه :لاق «اريخ هديزي لب هللاو مرج ال ؟هب يرزي كلذ ملو :تلق ءهب نيرزأ لاملاو

 . انلزن ىتح انرسف :لاق لقثلا رم ىتح انعجضاف :لاق ؟هيف يل له : تلق ؟تيبملا يف كل

 .انلحر مث «هب انتبو لزنملا يف

 لثم يف كل له :لاق ؟ءاشتام :تلق ءنايفسا بأ اي :يل لاق ليللا ناك املف

 ايه :لاق انزربأ اذإ ىتح «نيتبيجن نيتقان ىلع انرسف :لاق ؟هيف يل له :تلق .ةحرابلا

 لصيو «مراحملاو ملاظملا بنتجيأ :لاق ؟هيف اهيه :تلق «ةعيبر نب ةبتع نع هيه رخص
 :لاق «ءلام وذو : تلق ؟لام وذو :لاق «لعفيل هنإ هللاو يأ :تلق ءاهتلصب رمأيو محرلا

 داز دق :تلق ؟نسلا نم هل ىتأ مك :لاق «هملعأ ام هللاو ال : تلق ؟هنم دوسأ اًشثيرق ملعتأ
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 هب ىرزأ ام « هللاو الك :تلق ؟هب نيرزأ لاملاو ءفرشلاو «نسلا نإف :لاق «ةئاملا ىلع

 نإف :لاق مث ء.تآ وه ام هنم يتأي ىتح يثيدح ركذت ال :لاق «هلقف اًئيش لئاق تنأو «كلذ

 اذه نع ينربخأ :تلق مث «ءيش نع هتلأسف ملاعلا اذه تئج ينأ ؛ينباصأ تيأر يذلا

 يأ نمف «برعلا نم هنأ تملع دق : تلق «برعلا نم لجر وه :لاق ؟رظتني يذلا يبنلا

 نم وه :لاق «برعلا هجحي تيب انيفو :لاق «برعلا هجحي تيب لهأ نم :لاق ؟برعلا
 ىفوف يدي نم جرخو ءاطق هلثم ينباصأ ام ءيش هللاو ينباصأف :لاق ءشيرق نم مكناوخإ
 لجر :لاق ؟يل هفصف ناك ام ناك اذإف :تلقف هايإ نوكأ نأ وجرأ تنكو « ةرخآلاو ايندلا

 ءاهتلصب رمأيو محرلا لصيو «مراحملاو ملاظملا بنتجي هرمأ ودب ةلوهكلا يف لخد باش
 ةيآ امو :تلق «ةكئالملا هدنج رثكأ , ةريشعلا يف طسوتم « نيفرطلا ميرك ءجوحم وهو

 اهلك «ةفجر نيثالث مالسلا امهيلع ميرم نب ىسيع كله ذنم ماشلا تفجر دق :لاق ؟كلذ

 نئل لطابلا هللاو اذه :هل تلق :نايفس وبأ لاق «بئاصم اهيف ةماع ةفجر '7[ ] ةبيصملا

 ابأ اي اذكهل اذه نإ «هب تفلح يذلاو :ةيمأ لاق .اًميرش “6 1الوسرهللاث عب

 انتبف :لاق ؟هيف يل له :تلق ؟تيبملا يف كل له «قح ينارصنلا لوق نإ :لوقي «نايفس

  انفلخ نم بكار انكردأ ناتليل ةكم نيبو اننيبو انك اذإ ىتح انجرخ مث «لقثلا انءاج ىتح
 ءاهلهأ رّمد ةفجر مكدعب ماشلا لهأ تباصأ :لوقي وه اذإف «هانلأسف [ب /ق ”"5/13]

 . ةميظع بئاصم اهيف مهتباصأو
 : تلق ؟نايفس ابأ اي ينارصنلا لوق ىرت فيك :لاقف «ةيمأ يلع لبقأف :نايفس وبأ لاق

 مث «يعم ناك ام تيضقف «ةكم انمدقو :لاق قح كبحاص كئدح ام نأ نظأو « هللاو ىرأ
 يلزنم يف انأ انيبف ةكم تمدق مث «رهشأ ةسمخ اهب تنكف ارجات نميلا تئج ىتح تقلطنا
 يدنع دنهو « هللا دبع نب دمحم ينءاج مث ,مهعئاضب نع نولأسيو نوملسي سانلا ينءاج

 . نع ينلأسي ملو «يماقمو يرفس نع ينلأسو يب بحرو «يلع ملسف «مهنايبص بعالت
 الإ ةعاضب يعم هل شيرق نم دحأ نم ام ينبجعيل اذه نإ هللاو دنهل تلقف ماق مث « هتعاضب

 : تلق ؟هنأش تملع اموأ :دنه يل :تلاقف «هتعاضب نع اذه ينلأس امو ءاهنع ينلأس دقو

 . ينارصنلا لوق تركذو ينتذقوف هللا لوسر هنأ معزي :تلاق ؟هنأش ام ؛تعزفو

 نم لقعأ وهل لطابلا وهل اذه نإ : تلقف «تهبتناف ؟كلام :دنه تلاق ىتح تمجوف

 .لصألاب ةحضاو ريغ )١(



 «هنيد ىلع ةباحصل هل نإو «هيلع ىتاؤيو كاذ لوقي هنإ هللاو ىلب :تلاق ءاذه لوقي نأ

 دق كتعاضب نإ :تلقف «هتيقل تيبلاب فوطأ انأ انيبف تجرخو :لاق «لطابلا اذه : تلق

 لسرأف كموق نم ذخآ ام كنم ذخآ انأو ءاهذخف لسرأف «ريخ اهيف ناكو اذكو اذك تغلب

 ارجات تجرح نأ بشنأ ملو «هريغ نم ذخآ تنك ام هنم تذخأو ءاهذخأف هتعاضب ىلإ

 : لاق :نامثع ابأ :هل تلقف «تلصلا يبأ نب ةيمأ ىلع تلزنف فئاطلا تمدقف «نميلا ىلإ

 نمو :لاق .ناك دقو :تلق «هركذأ :لاق ؟ينارصنلا ثيدح ركذت له :تلق ؟ءاشتام .

 تصصق مث «بلطملا دبع نبا : تلق ؟بلطملا دبع نبا :لاق هللا دبع نب دمحم :تلق

 هتفص نأ هلعل نايفس بأ ايهللاو :لاق مث ءاّقرع ببصتل ملعي هللاف :لاق «دنه ربخ هيلع

 . ارذع هرصن يف لجو زع هللا نيلبأل يح انأو رهظ نئلو «يهل

 تلزن ىتح تلبقأف «ةلاهتسا كلانه ينءاج نأ بشنأ ملف «نميلا ىلإ ثيضمو : لاق

 كغلب دق ام لجرلا رمأ نم ناك دق :نامثع ابأ : تلقف «فئاطلاب تلصلا يبأ نب ةيمأ ىلع

 تنك ام هللاو :لاق ؟نامثعابأ اي هنم تنأ نيأف :تلق «يرمعل ناك دقل :لاق ءتعمسو

 ديعبب انأ ام هللاوف «ةكم ىلإ تلبقأو :نايفس وبأ لاق ءادبأ فيقث ريغ نم لوسرب نمؤأل

 نيأف لوقأ تلعجف :نايفس وبأ لاق «نورَقعيو نوبرضي هباحصأ تدجوف ةكم تئج ىتح

 . ةسافنلا نم سانلا لخدي ام ينلخدف : لاق ؟ةكئالملا نم هدنج

 نع ؛«هيبأ نع «ماوعلا يبأ نبا ثيدح نم ًالزان نيرخأتملا ضعب هب ثّدح : خيشلا لاق

 . ارصتخم حيرط نب ليعامسإ نع «هيبأ نع « مكحلا نب ناميلس

 ظ (”يدماغلا ةعادو نب رخص ]3
 يف دعي .دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب هللا دبع نب ورمع نبا وهو

 .ريدح نب ةرامع : دنع هثيدح . نييزاجحلا

 «ةبعش انث «دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -1

 لَ هللا لوسر نأ يدماغلا رخص نع «ثدحي ريدُح نب ةرامع تعمس ءاطع نب ىلعي ينربخأ

 .«اهروكب يف يتمأل كراب مهللا» :لاق

 )١( ةباصإلا ء(6١ /")دسألا (730/7 /7) باعيتسالا )17/ ١1831(.



 .ىلعي نع ةبعش نع « يروثلا هاورو *

 انث ءيدبعلا ريثك نب دمحم انث «يشكلا ملسم وبأ انث «قوراف هانثدح 87

 . هلثم ُهّلَع يبنلا نع رخص نع ءريدُح نب ةرامع نع «ىلعي نع «ةبعش نع «نايفس
 ءروصنم نب ديعس انث ,ىسوم نب رشب انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -14

 لاق :لاق يدماغلا رخص نع «ريدح نب ةرامع انث «ءاطع نب ىلعي انربخأ «ميشه انث

 . هلثم : هِيَ هللا لوسر

 .ىلعي نع ةفينح وبأ هاور *

 رفعج انث :الاق . ملس نب رمع نب دمحمو «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -0

 . ح يبايرفلا دمحم نبا

 :الاق يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع انث .دلخم نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 نع «تباث نب نامعنلا نع «ليعامسإ نب متاح انث «بساك نبا انثدح [ب /”76 /1]

 . هوحن ُهلْيَع يبنلا نع «يدماغلا رخص نع «ريدح نب ةرامع نع «ءاطع نب ىلعي

 يبأ نب دمحم نب هللا دبع انث :لاق ةءارقو ًءالمإ دمحأ نب ناميلس انئدح -7

 نع «ءاطع نب ىلعي نع «ةبعش نع «نايفس انث «يبايرفلا فسوي نب دمحم انث «ميرم
 الر : هَ هللا لوسر لاق :لاق هلي يبنلا كردأ دقو .يدماغلا رخص نع «ريدح نب ةرامع

 .«ءايحألا اوذؤتف .تاومألا اوبست

 (هّللا دبع نب ةليعلا نب رخص []

 .ةبحص هل يلجبلا يسمحألا سفحأ نب ملسأ نب يلع نب ورمع نب ةعيبر نبا 0

 . مزاح يبأ نب نامشع هنع ىور .نييفوكلا يف هدادع

 )١( /؟) ةباصإلا ء(7١ /")دسألا ء(”ا/١ /؟) باعيتسالا 18(.



 نب ملسم انث «زيزعلا دبع نب يلع انثدح :لاق دمحأ نب ناميلس انثدح 1

 : لاق ةليعلا نب رخص نع «مزاح يبأ نب نامثع انث «يلجبلا هللا دبع نب نابأ انث «ميهاربإ

 هلع هللا لوسر لأسف «ةريغملا ءاجو كَم هللا لوسر اهب ىتأو «ةبعش نب ةريغم ةمع تذخأ

 (هيلإ اهعفداف .مهءامدو مهلاومأ اوزرحأ ؛اوملسأ اذإ موقلا نإ : رخص ايد :لاقف هتمع

 اوتأف ءاوملسأف «ميلس ينبل الام ىطعأ ام يناطعأ هلي هللا لوسر ناكف :لاق هيلإ اهتعفدف

 ؛اوملسأ اذإ موقلا نإ :رخص ايد :لاقف هِي هللا ىبن يناعدف «لاملا هولأسف هِي يبنلا

 . مهيلإ هتعفدف «مهيلإ هعفداف ,مهلاومأو مهءامد اوزرحأ

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 .هوحن هللا دبع نب نابأ نع « عيبرلا نب سيق انث «دايز نب ةدابع

 نب نابأ نع «يبايرفلاو «ميعن وبأو «يريبزلا دمحأ وبأو « نسحلا نب دمحم هاورو *

 .هوحن مزاح يبأ نب نابأ وهو « هللا دبع

 «هيبأ نع « مزاح يبأ نب نابأ نع «ىبايرفلا نع «ىملسلا فسوي نب دمحأ هاورو #

 .هلوطب هوحن رخص هدج نع

 فدي

 "”ناملس نبرخص ] ١[

 . 4 عمدلا نم ضيفت مهنيعأو اوُلوت » : هباحصأ يفو هيف تلزن نيئاكبلا دحأ ص

 دمحم انث «ئرقملا رمع وبأ انث ءجرف نب دمحأ انث ءدمحأ نب ميهاربإ انثدح -48

 ىتأ :لاق سابع نبا نع «حلاص يبأ نع «بئاسلا نب دمحم نع «يدسلا ناورم نبا

 ام دجأ ام» : مهل لاقف كوبت ىلإ هعم اوجرخيل نالمحلا هنولأسي موق هلع هللا وسر

 .فقاو ينب نم وهو «فوع نب ورمع ينب وخأ ريمع نب ملاس :مهنم (هيلع مكلمحأ

 وخأ بعك نب نمحرلا دبع ىليلوبأو «ةثراخ نب ديز نب ةبلغو «ينزملا لفغم نب هللا دبعو

 )١( ةباغلا دسأ )7/ ١1١(« /؟) ةباصإلا 18٠(.
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 3 ١61 ةباحصلا ةفرعم

 لهأ اوناكو «ةمنغ نب ةبلعثو ءيمرضحلا نب ورمعو «ناملس نب رخصو «نزام ينب

 مهو هني هللا لوسر دنع نم اولوتف هيلع مهلمحي ام هَ هللا لوسر دنع نكي ملو ؛ةجاح

 ام اذإ نيذّلا ىلع الو إ» :هلوق وهو «هب نولمحتي ام اودجي الأ داهجلا ىلع اصرح نوكيي
 . ةيآلا رخآ ىلإ 4 . . . مهلمحتل كوت

 ("”ىلّيقعلا ةمادق نب رخص ]١3[

 . نسحلا دنع هثيدح «هتبحص ىف فلتخم

5 
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 رفعج نب دمحمو ءرواسم نب مساقلا نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 رخص نع « نسحلا نع «بويأ نع «ديز نب دامح انث «شادخ نب دلاخ انث :الاق نيعأ نبا

 .«ةجاح هيف هلل دولوم ةئام ةنس دعب دلؤي ال» : هُم هللا لوسر لاق :لاق «ةمادق نبا

 . شادخ نب دلاخ نب دمحم هاورو *

 نب دمحم انث «زيزعلا دبع نب ميهاربإ انث .نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح 0١

 ةمادق نب رخص نع «نسحلا نع «بويأ نع «ديز نب دامح انث :لاق شاد نب دلاخ

 . هلثم : هلم هللا لوسر لاق :لاق

 . هفرعأ ال :لاقف «ثيدحلا نع هتلأسف ةمادق نب رخص تيقلف : بويأ لاق

 "”يسمحألا رخص[ ١17

 مجعملا يف دمحأ نب ناميلس هركذ . مزاح يبأ نب سيق دلاو . مزاح ابأ : ىنكي

 نبا وهو «ثراحلا ني فوع همسا نإ :ليقو «همسا يف فلتخم . رخص همسا 'هميف

 . ةمصلا

 )١( /؟)دسألا ,(5؟١/07 /”) باعيتسالا ١5( /؟) ةباصإلا 18٠(.

 ةباغلا دسأ (؟) )/ ٠١(« /؟) ةباصإلا 181(.



 ءراكب نب ركب انث ءنادعس نب ميهاربإ انث «بويأ نب قاحسإ نب دمحم انثدح 7

 ناك : لاق هيبأ نع ثدحي مزاح يبأ نب سيق تعمس دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث «ةبعش انث

 . لظلا ىلإ لوحتي نأ هرمأف سمشلا يف ينآرف بطخي هِي هللا لوسر

 ع د

 '"'يلهابلا يعاقعقلا رخص [ ] ١47

 نب ميهاربإ انث ءيوغبلا مشاه نب ميهاربإ انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح "801

 ةفرع نيب هِي يبنلا تيقل :لاق عاقعقلا نب رخص :هلاخو «ميهاربإ لاق يلاخ ينثدح

 :لاقف ؟رانلا نم يندعابيو ؟ةنجلا نم ينبرقي ام :تلقف «هتقان ماطخب تذخأف «ةفلدزملاو

 دأو ,ةبوتكملا ةالصلا مقأ تلوطأو تمظع دقل «ةلأسملا تزجوأ تنك نعل هللاو امأ»

 امو ,مهب هلعفاف ,.كب سانلا هلعفي نأ تببحأ امو .تيبلا جحو ,ةضورفملا ةاكزلا

 .(ةقانلا ماطخ َّلَخ ,هنم سانلا عدف كب سانلا هلعفي نأ تهرك

 ("”سيق نب فدحألا ]1 !١

 ديز نب دعس نب ورمع نب ثراحا نب ديبع نب ةرم نب لازن نب ةدابع نب نيصح نبا ت

 . فلألا فرح يف هركذ مدقت رم نب ميمت نب ةانم نبا

 انث .لاهنم نب جاجح انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -45

 نمز تيبلاب فوطأ انأ امنيب :لاق سيق نب فنحألا نأ نسحلا نع «ةملس نب دامح

 ركذت له :لاق «ىلب : تلقف ؟كرشبأ الأ :لاقف يديب ثيل ىنب نم لجر ذخأ ذإ «نامثع

 )١( ةباغلا دسأ )”/ ١5(« /؟) ةباصإلا ١181١(.

 /7؟) باعيتسالا (؟) ١/77(« /")دسألا ١5(« ةباصإلا )199/5(.



 3 ١4 ةباحصلا ةفرعم 7
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 كلذ تغلبف ؛هب رمأيو ريخلا ىلإ وعديل هنإ هب رمأيو ريخلا ىلإ وعدي هنإ : تنأ تلقف ءهيلإ

 . هنم يل ىجرأ ءيش يلمع نمام : لوقي (فنحألل رفغا مهللا» : لاقف هن يع يبنلا

 نا 2

2 

 تي 2 مام عب

 ناذول نب رخص [ ١4 ا/ه] (0

 ضعب معز اميف «نميلا ىلإ هلاّمع عم هي يبنلا هثعب «نييزاجحلا يف هدادع ص
 رخص نب ديبع : نميلا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هثعب يذلا نأل هيف مهوو «نيرخأتملا
 .رخص اال «هنبا

 نب ديبع نع «هيبأ نع «يراصنألا لهس نب فسوي نب لهس هب درفتي ثيدح اذهو *
 نع «هيبأ نع «لهس وهو «هيبأ نع ءهرخص نب ديبع هلعجف ءرخأتملا اذه بلقف ءرخص
 .دعس نب ميهاربإ نب بوقعي ثيدح نم هركذ . رخص نب ديبع

 نب هللا ديبع انث «مركم نب نيسحلا نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح -06

 .لهس نب فسوي نب لهس نعرمع نب فيس ينثدحو :لاق يبأ انث ءيمع انث ءدعس
 هلامسع عم لَ يبلا هثعب نم ناكو «ناذوأ نب رخص نب ديجع نع ؛هيبأ نع «يراصنألا

 . نميلا ىلإ املعم هثعب نيح لبج نب ذاعمل ُهْْكَع يبنلا لاق :لاق «نميلا ىلإ

 «هيبأ نع .فسوي نب لهس نع «رمع نب فيس نع .كلملا دبع نب بيسملا هاورو *
 . هلثم ناذول نب رخص نب ديبع نع

4 32 3 
 2 33 اما

 '"'”يديبزلا ةعصعص نب رخص ]١17[

 : سانلا يف يداني نأ هيَ هنلَع يبنلا هرمأ يذلا وهو «ةعصعص وبأ . ُهْنكَع يبنلا بحاص

 . كوبت ىلإ هجرخم يف ءبعصمالو .فعضم انبحصي اال

 )١( ةباغلا دسأ )”/ ١6(.

 ةباغلا دسأ (؟) )/ ١١(.« /؟) ةباصإلا 18٠١(.



 نب مثيهلا تلأس :لاق يبارعألا نب دايز نب ديعس وبأ انث ءدمحم هانثدح 7

 بحاص يديبزلا ةعصعص نب رخص نب ردم نب ريتش نب رحب نب هللا دبع نب لهس

 انبحصي ال :سانلا يف دان رخص ايو : هت هللا لوسر هل لاق يذلا هلي هللا لوسر

 طلتخا املف .هبكرف هل دوعق ىلإ نيقفانملا نم لجر دمعف :لاق.«بعصم الو .فعضم

 كيبل :تلق «رخص ايو :لاقف ُهتِفَع يبنلا هب انيتأف ءانحبصأ ىتح هتلحار ىلع انددش مالظلا

 هللا هرح ,نمؤم الإ ةنجلا لخدي ال هنإ : سانلا يف دان» :لاق «كؤادف انأو .كيدعسو

 .(«يصاعلا ىلع ةنجلا

 ثدح :لاقف يميمتلا دادش نب هللا دبع نب رجاهم :ثيدحلا اذهب ينثدح : مثيهلا لاق

 .ربخلا اذه ركذي هعمس هنأ يدج نع يبأ

 .هجولا اذه نم الإ فرعي ال بيرغ

 "”ىغيللا ةماثج نب بعصلا [ ١ 5 ا/1/]

 ةماثج نب بعصلا وهو « ةنيدملا ىلإ لقتنا مث «نادو يف لزني ناكو «زاجحلا نكس تح

7 22 8 8 

 . ثيل نب رماع نب بعك نب فوع نب رمعي نب '''[بهو]نب هللا دبع نب سيق نبا

 ةماثج فلاحو «نايفس ىبأ تخأ « سمش دبع نب ةيمأ نب برح تنب بنيز :همأ ت

 . اشيرق
 .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دلخم نب يلع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح 1

 نع « هللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع «قاحسإ نب دمحم انأ «ٌنوراه نب ديزي انث

 .«هلوصرلو هلل الإ ىمح ال» :لاق هع يبنلا نع ةماثج نب بعصلا نع «سابع نبا
 نب نمحرلا دبعو ءورمع نب دمحمو ءميلس نب ناوقصو «رانيد نب ورمع هاور

 )١( /")دسألا «(؟١591 /7؟) باعيتسالا 5١(« /؟) ةباصإلا ١85(.

 ريبكلا يف يناربطلا نم تبثأ امو «لصألا يف ةحضاو ريغ (؟) )4/ 45(.



 رك ١6١ ةباحصلا ةفرعم
 لا

 مك

 نع «نيرخآ يف دشار نب قاحسإو «ليقعو « سنويو «يديبزلاو «رمعمو «ثراحلا

 .[ب ]77/١1"7/ يرهزلا

 يف ني ماد مع خب

 "سابع نب راحص ] ١[

 : هلع ىور سيق دبع نم «يدبعلا رخص نب راحص :ليقو 2« شئاع نبا : ليقو 0

 . ىنثملا نب بعصمو ءروصنم يبأ نب روصنمو «رفعجو «نمحرلا دبع : هانبأ

 انث .يضوحلا رمع وبأ انث «يشكلا ملسم وبأ انث «ريبكلا دبع نب قوراف انثدح .-.

 ينعي  هيتاه لثم ةريرج يف ذبتنأ نأ يل نذئاف ماقسم لجر ينإ هللا لوسر اي لاق هنأ راحص

 .هل نذأف  ةريغص

 . هلثم كاحضلا نع عيكو هاور

0 3 7 
 ني عي دف

 "”يسمحألا رسعألا نب حلاص ©]

 . مزاح يبأ نب سيق : دنع هثيدح . يحبانصلا :ليقو «ةفوكلا نكس . ةليجب نم ان

 «ىنثملا نب دمحأ نب دمحم انث «يلصوملا قاحسإ نب رفعج نب هللا دبع انثدح -89
 تعمس :لوقي حبانصلا تعمس سيق نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث «نوع نب رفعج انث

 اولتتقت الف ,مألا مكب رئاكم ينإو .ضوحلا ىلع مكطرف ينإ» :لوقي هني هللا لوسر
 .(دعب

 ىيحيو . مساقلا نب رثبعو «ةسينأ يبأ نب ديزو «ةنييع نباو «ةبعشو «يروثلا هاور *

 )١( /؟) ةباصإلا ,«(9 /) ةباغلا دسأ ١9/5(.

 ةباصإلا /") دسألا ,(7597 /7؟) باعيتسالا (؟) )١94 /7( .رسعألا نب عبانصلا يف



 . ليعامسإ نع نيرخآ يف كرابملا نباو «يرازفلا ناورمو «ديعس نبا
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 "'حبانص © ]

 . مدقتملا يدنع وهو « يسمحألا ريغ هنإ : ليقو

 نع «عيكو انث «ينامحلا ىيحي انث ,نيصح وبأ انث ءدمحم نب رفعج انثدح

 . ح هلع هللا لوسر لاق :لاق يحبانصلا نع بهو نب ثراحلا نع «مارهب نب تلصلا

 انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «ئرقملا دمحأ نب دمحم نب دمحم انثدحو

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق حبانصلا نع .مارهب نب تلصلا نع « عيكو انث «قاحسإ نب نوراه

 .(اهلهأ ىلإ زئانجلا اولكي مل ام ؛ اهنيد نم ةكسم يف ةمألا هذه لازت ال»

 نب نوراه ركذي مل ءبهو نب ةثراح نع «مارهب نب تلصلا نع «يروشلا هاور #

 .بهو نب ثراحلا :قاحسإ

 هام
 لل زل 53 2 تزد بتزن

 (”ديبز وبأ تلصلا ] ١

 . هتبحص يف فلتخم .يزاجح . تلصلا نب ديبز : هئبا هنع ىور م

 دمحم نب دمحأ انث :اولاق نيرخآ يف هيقفلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ هانثدح -0

 نب دمحم نع «يرمعلا ديزي نب ماصع انث «ةراو نب ملسم نب دمحم انث «ميكح نبا

 هدج نع «هيبأ نع «ثدحي هعمس ينزملا تلصلا نب ديبز نب تلصلا نع ١ يشرخلا ثيغملا

 «فصنلا مهل قبأو فصنلا انل تبثأ» :لاقف ءصرخلا ىلع هلمعتسا هلي هللا لوسر نأ

 .(مهيلإ لصن الو نوقرسي مهنإف

 .هجولا اذه نم الإ هبتكن مل

 55 5 .: . ل

 )١( /؟) ةباصإلا .(7ه /*) ةباغلا دسأ 5 7١(.

 ةباغلا دسأ (؟) )#/ 3"3( .



0 0 
 «”بيلك وبأ تلصلا[48١]

 .مهووهو ءرفكلا رعش هنع قلحي نأ هرمأو « ُهْلِكَع الص يبنلا ىتأ

 نع «يدبعلا ناورم نب ناميلس نع «يدوراجلا ميهاربإ نب ليهس هاور 65

 . هلع يبنلا ىتأ هنأ ءهدج نع «هيبأ نع « تلصلا نب بيلك نب ميثع نع ٠' . ىيحي يبأ نب ب ميهاربإ

 . قلحف «رفكلا رعش كنع قلحا» :لاقف

 .مهوو « ليهس هاور انكم

 «هيبأ نع بيلك نب ريثك نب ميثع نع « ىيحي يبأ نب ميهاربإ نع .دحاو ريغ هاورو *

 .هوحن هذج نع

 حن دج نع هيأ نع ءبيك نير نم مع نع ءاسنم يلا د لدم«

0 2 | 0 09 0 

 "'يرذعلا ةمرص ]١5/8[

 نوع نب ورمع انث « يطافسألا لضفلا نب د سابع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح ١867

 «ثدحي نمحرلا دبع ىبأ نب ةعيبر تعمس :لاق ناميلس نب ديمحلا دبع انث «ىطساولا

 انبغرف «برعلا مئارك انبصأف «قلطصملا ينب هيي هللا لوسر ازغ :لاق يرذعلا ةمرص نع
 ام :ضعبل انضعب لاقف لزعنو عتمتسن نأ اندرأف :ةبوزعلا انيلع تدتشا دقو ةمتلا يف

 : هللَع هللا لوسر لاقف فانلأسف .هلأسن ىتح انرهظأ نيب هَلْ هلع هللا لوسرو اذه عنصن نأ انل يغبني

 .«ةنئاك ىهو الإ ,ةمايقلا موي ىلإ ةنئاك يه ةمسن نم هللا بتك ام ءاولزعت الوأ اولزعا»

 ديعس يبأ نع «زيريحم نبا نع «نابح نبا نع «؛ةعيبر نع ؛ةجراخ هاور *

 ةحصلا ىلع بيلك وبأ ناوفص همسا نميف ظفاحلا هجرخأ 7١( 4 /7) ةباصإلا ,(377 /”)دسألا )١(
 . همسا يف مهولاو فالتخالاب ءاجو ءحيجرتلاو

 .(185 /؟) ةباصإلا ١19(. /")دسألا ,(591 /7) باعيتسالا (؟)



 ةباحصلا ةفرعم :١١5١5 عج

 "”يراصنألا يمطخلا سيق نبا :ليقو ,سنأ نب ةمرص ]١484[

 طيخلا مكل نيبتي ئتح اوبرشاو اولكو آف :هيف تلزن سيق ابأ : ىنكي رعاش ناك ح

 .[أ /77 ]١/ 4 دوُسألا طيخلا نم ضيبألا

 انث «ئرقملا رمع وبأ انث «جرف نب دمحأ انث «ئرقملا دمحأ نب ميهاربإ انثدح -6

 ىتأ سنأ نب ةمرص نأ سابع نبا نع «حلاص بأ نع «يبلكلا نع «ناورم نب دمحم

 ابأ اي كلام» : هِيَ هللا لوسر لاقف «موصلا هدهج دقو «تايشعلا نم ةيشع هَلِيَي يبنلا

 يلهأ تيتأف «ديرجلاب رجأ لخنلا يف يراهن سمأ تللظ :لاق (؟اًحيلط تيسمأ سيق

 ىَّنَح اوبرشاو اولكو © :هيف تلزنف موصلا يندهج دقو تيسمأو «معطأ نأ لبق تمنف

 . ةيآلا 4 . . . مكل نيتي

 نبا نع ؛ةمركع نع «راوس نب ثعشأ نع «هيبأ نع «ناورم نب ةدانج هاور *

 . سابع

 .هركذف سيق نب ةمرص نأ نابح نب ىيحي نب دمحم نع «ةملس نب دامح هاورو #

 00-0 7 1-1 3 010 اذ

 "يدع نب كلام نب سنأ ىبأ نب ةمرص ]١5486[

 نع نيرخأتملا ضعب هدرفأ . سيق وبأ «راجنلا نب يدع نب متاغ نب رماع نبا ل

 جارسلا قاحسإ نب دمحم انث «دمحم نب دمحأ : ةلبج نب دماح وبأ انثدح -0

 نع «قاحسإ نب دمحم انث «يبأ ىنثدح «يومألا ديعس نب ىيحي نب ديعس انث «يفقثلا

 (ةدعاس نب رميوع نع «نمحرلا دبع نع «ريبزلا نب ةورع نع «ريبزلا نب رفعج نب دمحم
 نينثالا موي ةنيدملا مدقف «هرظتنن موي لك جرخن انك هَلْ هللا لوسر جرخم انعمس امل :لاق

 )١( /؟) باعيتسالا 759١(« /")دسألا ١1 /1؟) ةباصإلا 1837(.

 )١( /؟) باعيتسالا 59٠(: /7)دسألا ١18(.« /؟) ةباصإلا 187(.



 ةباحصلا ةفرعم

٠١ 

 هنلَع هللا لوسر نأش ركذي وهو سنأ يبأ نب ةمرص كلذ يف لاقف «عيبر نم تضم ةرشع يتنثل
 :ةكمب

 ايتاوم اًقيدص ىقلي ول ركذي ةجح ةرشع عضب ةكمب ىوث

 "'”يظيف نب يفيص ]6 ١[

 .راصنألا نم دحأ موي اعيمج التق « يظيق نب بابحلا وخأ ©

 دمحأ انث «يزورملا ناميلس نب ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 5-75
 موي دهشتسا نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع .دعس نب ميهاربإ ان «بويأ نب دمحم نبا

 . يظبق نب يفيص : هني هللا لوسر عم راصنألا نم دحأ

 5 ع .
 تي و 2و

 (”يراصنألا ةدابع نب داوس نب ىفيص [ ]/481 ١

 نب ةورع نع «نيرخأتملا ضعب هركذ اميف اردب دهش «ةبلعث نب منغ نب داوس ينب نم

 . رييزلا

 "'عقرملا وبأ يفيص[١ )]

 نع «يفيص نب عقرملا نب ورمع نع «مانغ نب قلط دنع هثيدح «هئبأ هنع ىور 60

 . نيرخأتملا ضعب هركذ اذك «ةلمنلا لتق نع ىهن ُهْنلَي يبنلا نأ هدج نع ء«هيبأ

 ف
 32 4 :3 ني 5 0

 )١( /")دسألا ,(588 /؟) باعيتسالا 5١(« /؟) ةباصإلا /191(.

 /”)دسألا «(7581/ /؟) باعيتسالا (؟) 5١(. /؟) ةباصإلا ١195(.

 )"( /")دسألا 81١(. ةباصإلا )؟/5١0(.



 "”ثراحلا نب نالجع نب يدص ]١44[

 ينب نم نطب ةبلعث نب ورمع نب مهس ينب نم بهو نب ورمع نب نالجع نبا : ليقو

 «نينامثو تس ةنس ءاّتوم اهب ةباحصلارخآ «ماشلاب يفوت . يلهابلا ةمامأ ابأ : ىنكي «ةبيتق

|98| 

 صمح نكس .هتيحل رفصي ناك ةنس نوعستو ىدحإ هلو

 ةيقب انث «ديشر نب دواد انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح -7

 ينب دحأ ناكو «نالجع نب يدص نع «يبأ ينثدح «ينيقلا ديزي نب ريغ نع «ديلولا نبا

 . صمحب هلزنم ناكو ءمهس

 انث ءديشر نب دواد انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انئدح -

 . هتيح رفصي ةمامأ ابأ تيأر :لاق ملسم نب ليبحرش ينثدح . شايع نب ليعامسإ

 انث ء.بويأ نب ىيحي انث «ينيدملا يلع نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح -8

 نالجع نب يدص ةمامأ ابأ تعمس :لاق ملسم نب ليبحرش ينثدح « شايع نب ليعامسإ

 . بهو نب ورمع نبا

 ةمامأ وبأ يفوت : لاق ريكب نب ىبحي انث «عابنزلا وبأ انث .دمحأ نب ناميلس انئدح لل

 .نوعستو ىدحإ هّنسو «نينامثو تس ةنس نالجع نب يدص : همساو- يلهابلا

 نسحلا وبأ انث ء.ناسغ نب لضفملا انث .قاحسإ نب دمحم انث «دماح وبأ انثدح 0١

 .نينامثو تس ةنس ةمامأ وبأ تام : لاق ينئادملا

 «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث :لاق نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح "7

 ناميلس نأ هللا ديبع نب ليعامسإ نب زيزعلا دبع ينثدح «ملسم نب ديلولا انث «يبأ ينثدح

 :لاق هَ هللا لوسر نع « «يلهابلا ةمامأ يبأ نع « مهثدح [ب /7717 ]١/ بيبح نبا

 اهيلت يتلاب سائلا ثبشت ةورع تضقتنا املكف ,ةورع ةورع مالسإلا ىرع نضقنتل»

 .(ةالصلا نهرخآو .مكحلا اًضقن نهلوأف

 )١( /")دسألا ((5894 /؟) باعيتسالا ١15(« /؟) ةباصإلا 187(.



 ١57 . ةباحصلا ةفرعم

 موثلك انث ا فسر يلا ديعات ءلهس نيركي ان دمحأ نب نامي اند 1
 ءصمحب تررم املف اًيزاغ تجرخ :لاق «يبراحملا بيبح نب ناميلس نع «دايز نبا

 : تلق «دجسملا باب ىلإ ترظن املف «هنع رفاسملل ىنغ الام يرتشأل قوسلا ىلإ تجرخ

 ءايركز يبأ نباو «دبعم نب تباث ىلإ ترظن تلخد املف «نيتعكر تعكرو تلخد ينأ ول

 مث ءاًنيش اوثدحتف .مهيلإ تسلجف مهتيتأ مهتيأر املف ,قشمد لهأ نم رفن يف لوحكمو

 قردق خيش اذإف «هيلع انلخدف مهعم تمقو اوماقف «يلهابلا ةمامأ ابأ ديرن انإ :اولاق

 نإ :لاق نأ انثدح ام لوأ ناكف «هرظنم نم ىرن امم لضفأ هقطنمو هلقع اذإو ءربكو

 هب لسرأ ام غلب دق هي هللا لوسر نأ مكيلع هتجحو «مكايإ هللا غالب نم اذه مكسلجم

 لجر : هللا ىلع نماض مهلك ةثالث «نوعمست ام اوغلبف ءاوعمس ام اوغلب دق هباحصأ نأو

 وأ رجأ نم لان امب هعجري وأ ةنجلا هلخخدي ىتح هللا ىلع نماض وهف هللا ليبس يف جرخ

 .ثلاثلا ركذو «مالسب هتيب لخد لجرو «ةمينغ

 نب لهس نب نسحلا انث «يرتستلا صفح نب هللا دبع نب لهس نسحلا وبأ انثدح "7
 يلهابلا ةمامأ يبأ نع «نادعم نب دلاخ انث «ديزي نب روث نع «مصاع وبأ انث ءزيزعلا دبع

 :ريغ ,هيف اًكرابم اًبيط ريفك هلل دمحلا» :لاق هيدي نيب نم ءاشعلا عفر اذإ ناك هيي يبنلا نأ

 .«لجو زع انبر هنع ىنغتسم الو :عدوم الو ,يفكم

 .هلثم روث نع .عيكوو «ديعس نب ىيحيو «يروثلا هاور #

 نع «بيبح نب رماع نع «ينالبجلا معني نب يرسلاو .حلاص نب ةيواعم هاورو *
 . هلثم ُهَلَِع يبنلا نع «ةمامأ يبأ نع «نادعم نب دلاخ

6 
 2م 3 25

 ©0يدزألا هللا دبع نب درص [14]
 . شرج ىلإ ةيرس يف ثعبو «همالسإ نسحو ملسأف هّليَع يبنلا ىلع مدق

 )١( /؟) باعيتسالا 59٠(, /؟) ةباصإلا .(15 /")دسألا 187(.



 انث ءدمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح -0

 هللا دبع نب درص هي هللا لوسر ىلع مدقو :لاق قاحسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ
 نم ملسأ نم ىلع هّنكَي هللا لوسر هرّمأف دزألا نم دفو يف همالسإ نسحف ملسأف يدزألا

 درص جرخف نميلا لئابق نم كرشلا لهأ نم هيلي ناك نم ملسأ نمب دهاجي نأ هرمأو «هموق

 ةنيدم ذئموي يهو .شرجب لزن ىتح « شيج يف هَ هللا لوسر رمأب ريسي هللا دبع نبا
 و

 00 2 تي

 ""سمش دبع نب ةيمأ نب "'"صاعلا يبأ ىلوم حيبص ]١541[

 : هلي هللا لوسر عم دهاشملاو اردب دهش

 «بويأ نب دمحأ نب دمحم انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح "81/5

 ةيمأ نب صاعلا يبأ ىلوم احيبص نأ اومعزو : لاق قاحسإ نبا نع «دعس نب ميهاربإ انث انث

 ةملس وبأ : هريعب ىلع هلمحف ضرم مث هلع هللا لوسر عم جورخلل زهجت «ءسمش دبع نبا

 . هع هللا لوسر عم اهلك دهاشملا حيبص دهش مث ءدسألا دبع نبا

7 2 104 7-1 2 0-1 2 

 "لاقع نب ةيجان نب ةعصْغص [4945١؟]

 «ةرصبيلا نكس ءرعاشلا قدزرفلا دج « مراد نب عشاجم نب نايفس نب دمحم نبأ

 .ورمع نب ليفطلا :هنع ثّدح

 ينثدح يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انث ءناسيك نب دمحم نب نسحلا انثدح "77

 نب ليفطلا ينثدح بيسك نب دابع ينثدح «ليذهلا وبأ ةيوس يبأ نب لضفلا نب ءالعلا

 ةمجرتلا رداصم يف امك باوصلا وهو ««صاعلا» :ةمجرتلا ضرعم يفو ««ساعلا» : لصألا يف )١(

 ْ ْ . ىرخألا
 .( ١/5 /7) ةباصإلا 2017 /") دسألا «.(73848 /7) باعيتسالا (؟)
 .(185 /5) ةباصإلا «(57 /9)دسألا «(77/5 /؟) باعيتسالا (؟)



 ةباحصلا ةفرعمإ

 ىلع تمدق :لاق بلاغ نب قدزرفلا دج وهو « يعشاجملا ةيجان نب ةعصعص نع ءورمع

 :تلقف «نآرقلا نم تايآ ينملعو تملسأف مالسإلا يلع ضرعف ةنيدملا هَ هللا لوسر

 امو»د :لاقف ؟رجأ نم اهيف يل لهف ةيلهاجلا يف ًالامعأ تلمع ينإ : هللا لوسراي

 يل عفرف يل لمج ىلع امهيغبأ تجرخف نيوارشع يل نيتقان تللضأ : تلقف «؟ تلمع

 له :تلقف ءاريبك اًخيش امهدحأ يف تدجوف ءامهدصق تدصقف ضرألا ءاضف يف ناتيب

 اندجو :لاق «مراد ينب مسيم :تلق ءامهارانام :لاق ؟نيوارشع نيتقان يل تسسحأ '

 تيب لهأ امهب هللا شعن دقو ءامهدالوأ ىلع امهانرأظو [أ /78 /1] امهاّنجتنو كيتقان

 .رضم نم برعلا نم كموق نم

 ام :لاقف ء,تدلو دق تدلو دق رخآلا تيبلا نم ةأرما تدان اذإ ينبطاخي وه انيبف

 «ةيراج :تلاقف ءاهانفداف ةيراج ناك نإو ءانتوق يف انكراش دقف ؛امالغ ناك نإ ؟تدلو

 ميت ينب اخأ اي :لاقف «كنم اهيرتشأ ينإ :تلقف «يل ةنبا :لاق ؟ةدولوملا هذه ام :تلقف

 يرتشأ ال ينإ :تلقف !رضم نم برعلا نم لجر ينأ كتربخأ دقو «كتنبا عيبتأ يل لوقت
 نيتاه يتقانب :تلق ؟يرتشت مب :لاقف اهلتقت الأ اهحور كنم يرتشأ افإ ءاهتبقر كنم

 تغلب اذإف «الوسر يعم ثعبت نأ ىلع معن :تلقف ؟اذه كريعب ينديزت :لاقف امهيدلوبو

 ضعب يف ناك املف . ريعبلا هيلع تددر يلهأ تغلب املف «لعفف ريعبلا كيلإ تددر يلهأ

 رهظف «برعلا نم دحأ اهب ينقبس ام ةمركمل هذه ّنإ هللاو :تلقف يسفن يف تركف ليللا

 نيتقانب نهنم ةدحاو لك يرتشأ «ةدوءوملا نم نيتسو ةئامثلث تييحأ دقو مالسإلا

 ربلا نم باب اذه» : هلي هللا لوسر لاق ؟رجأ نم كلذ يف يل لهف لمجو «نيوارشع

 .«مالسإلاب كيلع هللا نم ذإ ءرجأ كلو

 : قدزرفلا لوق .,ةعصعص لوق قادصمو :دابع لاق نت

 دؤي ملو ديئولا ايحأو تادئاولا عنم يذلا يدجو

 . لضفلا نب ءالعلا نع «رادنبو «ىنثملا نب دمحم ىسوم وبأ هب ثدح *

 . هب ءالعلا انث « ىسوم وبأ انث «ىمرضحلا انث ءدمحم نب دمحم هانثدح -



 . هب ءالعلا انث «رادنب انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ هانثدحو 848

 هللا دبع انث «مركم نب ةبقع انث «ميهاربإ نب بوقعي انث ءديمح نب دمحم انئدح

 نب لاقع نب ةبش نب لاقع ينثدح «ينزملا ةحاد نب قاحسإ نب ميهاربإ انث «برح نبا

 تلخد : لاق «ةعصعص هيبأ نع «يدج نع « يبأ ينثدح « يعشاجملا ةيجان نب ةعصعص

 : ليَ يبنلا لاقف «ليبسلا نباو ةبئانلل اهتأبخ ةلضفلا تلضفأ امبر : تلقف هيَ يبنلا ىلع

 . (كاندأ كاندأ ,كاخأو « كتخأو ,كابأو .كمأو

 . هلثم ةبقع نع «ءالعلا نب لاله هب ثدح *

 . هلثم برح نب هللا ديبع نع «قوزرم نب دمحم هب ثذحو *

 7 انزن 7 ِ كَ 2

 "'نيصح نب ةيواعم نب ةعصعص ]*١494[

 5 مو

 ميم نب ةانم ديز نب دعس نب ورمع نب ثراحلا نب ديبع نب ةرم نب لازن نب ةدابع نبا [

 5 1 1 وع

 . ةرصبلا لزن . سيق نب فنحأللا معرم نبا

 انث ءجارسلا قاحسإ نب ليعامسإ انث ءناسيك نب دمحم نب نسحلا انثدح -0

 دلاخ نب ةبده ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث .دمحأ نب ناميلس انثدحو

 تمدق :لاق فنحألا مع ةيواعم نب ةعصعص نع «نسحلا نع «مزاح نب ريرج انث :الاق

 لمعي نمو (©) هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نَمَف © :ةيألا هذه أرقي هتعمسف هيَ يبنلا ىلع

 : ةبده لاق . يبسح يبسح ءاهريغ عمسأ نأ يلابأ ال هللاو :تلقف 4 هري ارش ةّرذ لاقفم

 نب دوسألاو كرابملا نبا لاق كلذكو «قدزرفلا مع :برح نب ناميلس لاقو «فنحألا مع

 .قدزرفلا مع :رماع

 2 جام خ6 14

 )١( /؟) ةباصإلا «(751 /”)دسألا «(7”7“ /؟) باعيتسالا ١88(.



 "'ىزعلا دبع نب بطيوح ىلوم حيبص ]١44[

 .رايس نب قاحسإ نب دمحم دج م

 رامع انث ءايركز نب يرصن انث .قاحسإ نب هللا دبع انث :لاق دمحم هانثدح -

 «حيبص نب هللا دبع هلاخ نع «قاحسإ نب دمحم نع « لضفلا نب ةملس انث «نسحلا نبا
 باتكلا تلأسف بطيوحل اًكولمم تنك :لاق همأ وبأ قاحسإ نب دمحم دج ناكو «هيبأ نع

 .ةيآلا 4 ... تكلم امم باّتكلا نوغتبي نيذّلاو 9 : تلزن يفو

 ("'يرافغلا ثراحلا نب ةلص[595١]

 نب رشب انث :الاق دمحأ نب ناميلسو «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح "887

 يناعنصلا دشار نب جاجا انث «حيرش نب ةويح انث «ئرقملا نمحرلا دبع وبأ انث ءىسوم

 رتع نب ميلس نأ هربخأ يرافغلا نمحرلا دبع نب ديعس حلاص ابأ نأ [ب /"7813

 باحصأ نم وهو : ثراحلا نب ةلص هل لاقف مئاق وهو سانلا ىلع صقي ناك «يبيجتلا

 نيب كباحصأو تنأ تمق ىتح انماحرأ انعطق الو ءاننيب ًدهع انكرت ام هللاو « هلي يبنلا
 ِِع

 .انرهظأ

0 + 
 بز

 0 2 بل ل 7١ 2 5 و

 "””نامنع نب نابهص[١ 6]

 . نيطسلف لهأ نم نييماشلا يف هدادع « ىسدحلا ةسالط وبأ

 أنث «ىبالودلا دامح نب دمحأ نب دمحم رشب وبأ انث «نمؤملا دبع نبا انربخأ -14

 روك نم يسدحلا دمحم نب ملاس نب فيرطغلا نب ميهاربإ انثدح «يلمرلا ديوس نب قاحسإ

 : لاق هيبأ نع «ريبكلا دبع نب هللا دبع نع «ثدحي هابأ عمس هنأ يبأ ينثدح « سدقملا تيب

 )١( /؟) ةباصإلا ء(8 /") ءدسألا ١9/5(.

 )١( /؟) ةباصإلا ء(5”7 /؟)دسألا 197(.

 )5( /؟) ةباصإلا «”5 /")دسألا 194(.



 مث هلع يبنلا هتعيابم دعب ثراحلا نب رابجلا دبع انيلع مدق :لاق ةسالط ابأ نابهص تعمس

 هلي هللا لوسر يدي نيب ىبأو دهشتساف «ةازغ هعم ازغف هَ يبنلا ىلإ عجر

 . قاحسإ : دانسإلا اذه هريغبو هب درفت *

 ظ1 تو داع تو 32 8#

 (”باوص [1]

 . يعينملا هركذ اميف ةرصبلا نكس .ركذ هل «ةباحصلا نم لجر

 انث ءملسم نب يلع انث . يوغبلا انث .فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح -6

 باحصأ نم لجر انهاه ناك : لاق بوقعي ابأ : ىنكي- انل راج انث ؛مامه انث ءدمصلا دبع

 - .نيميتي وأ اًميتي اعد الإ ةناوخ عضي ال ناك بأوُص هل لاقي هل 2 يبنلا

 ال

 نب ورمع انث .كلملا ديع نب دمحم انث «يبارعألا نبا انث «دمحم هانثدح <65

 هنيَع يبنلا باحصأ نم لجر انهاه ناك : لاق بوقعي يبأ نب زرحم نع مامه انن ءمصاع

3 

 ("”عوبري نب مرّصلا ]١3

 .ديعس همسأ نميف هثيدح مدقت « هلي ىبنلا ديعس هامس ه

 دمحم نب دمحأ انثدح .كامسلا نسحلا نب مساقلا نب دمحأ ركب وبأ انثدح "17

 نب رمع ينثدح «بابحلا نب ديز انث «ناطقلا ىيحي نب دمحم نب دمحأ انث «دعجلا نبا

 انيأ» : هل لاق ُهِْكَم هللا لوسر نأ هيبأ نع « يدج ينثدح «مرصلا نب نمحرلا دبع نب نامثع

 :لاقو اديعس هامسف ءائس مدقأ انأو ءريخأو «ينم ربكأ تنأ :لاقف «؟تنأ وأ انأ ربكأ

 . بهذ دق مرصلا

 دنع داع دع

 )١( /")دسألا «(597 /؟) باعيتسالا 5٠(. ةباصإلا )5/ 197(.

 /؟) ةباصإلا «(17/9) دسألا (؟)  0١(ديعس همسا نميف- .



 ©” امج نب سمهلدلا نب لاصلملا 041

 لقنم نب ةليجب نب ةلدنج نب لمج نب سمهلدلا نب لاصلصلا وهو ءرفنضَعلا وبأ ص

 . رازن نب ةعيبر نب ميت نب رفنضغلا نب رغألا نب بجتحملا نب رماع نبا

 دمحم انث ءيركسعلا ديعس نب ىلع انث «دمحأ نب دمحم نب هللا دبع انثدح -

 نب رماع نب لقنم نب ةليجب نب ةلدنج نب لمج نب سمهلد نب لاصلصلا نب ءوضلا نبا
 هيبأ نع ءءوضلا يبأ ينثدح :لاق رازن نب ةعيبر نب ميت نب رفنضغلا نب رغألا نب بجتحملا

 : انل لاقف هباحصأ نم دشح يف وهو هَ هللا لوسر دنع انك :لاق سمهلد نب لاصلصلا
 يف زاتجاف «هانعبتاو انمأف هِيَ بثوو «هدوعن ادب اوموقف ليلع تماصلا نب ةدابع نإ»

 مكدنع ينودحت له يدوهي اي» : لاقف هيلإ لامف هل نبا يضقي دوهيلا نم لجرب هقيرط
 هللاو ىلب يدوهيلا نبا لاقف .ال يأ هسأرب هيلإ يدوهيلا أموأف « ؟ةاروتلا يف اًبوتكم

 هيف أرقي ''[ 1 تعلط نيح تعلط دقلو ءاّبوتكم مهدنع كنودجيل مهنإ هللا لوسر اي
 كنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاقف كنع هرتس كآر املف « كركذو كباحصأ ةفصو كتفص

 ىلع اوميقأ» : ُهّليَي هللا لوسر لاقف هبحن ىضق ىتح اهريغب ملكت ام هلوسرو هدبع دمحم
 .انفرصناو هانيراوو هنيبو يدوهيلا نيب انلحف :لاق «هقح نم اوضقت ىتح مكيخأ

 .[أ /779 ]١/ ثيداحأ ةرشع وحن ةخسن يهو دانسإلا اذهب الإ فرعي ال بيرغ

 دج دع دع

 .(19*/؟) ةباصإلا .(7* /#)دسألا )١(

 . لصألاب طشك (؟)



 داضلا باب

0056 
 روزألا نب ررض[(5]

 نب دعس نب ةميزخ نب سوأ نب كلام :روزألا مساو ,ةيزخ ''”[نب] دسأ يدسأ ه

 كلام لتاق وهو ءرضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب دسأ نب نادوذ نب ةبلعث نب كلام

 رمع ةفالخ يف لتق لب : ليقو «ةمليسم موي لتق : ليقو «ةريون نب ممتم يخأ «ةريون نبا
 مدق «"”دلاخ عم اًضيأ دهشو «حيحصلا وه «نيدانجأ ىلإ ديلولا نب دلاخ عم هئثعب نيح

 مالسإلل اضغبم ناك نأ دعب «هل اًيدتهم هيف بغار مالسإلا ىلع هعيابف ةنيدملا هيَ يبنلا ىلع
 . ملسأو ءاهتاعرو ريعب فلأ فلخو ءهنع اًبغار

 نأل مهو وهو «نارح لزن ًارارض نأ : ينارحلا ةبورع يبأ نع نيرخأتملا ضعب ىكحو

 . ةريزجلا لزن نميف ًارارض ركذي ملو «نييرزجلل تاقبطلا عمج ةبورع ابأ

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -4

 نيصحلا يبأ نع ءدسأ ينب نم لجر ينثدح «فسوي نب ميهاربإ انث .ثراحلا نب باجنم

 ءاهتاعرب ريعب فلأ فلخ دقو « هلع يبنلا ىلإ روزألا نب رارض لبقأ :لاق ناقريزلا نبا

 : هللا لوسر اي :لاقو «مالسإلا هيلإ بّبحو هاده هللا نإ مث «مالسإلا هضغببو فلخ امب هربخأف

 : تلق :لاق «هيه» : هَِف يبنلا لاقف «هعمساف ارعش تلق دق ينإ

 الامئلااهبرشأ رمخملاو . نايقلا فزعو حادقلا تكرت

 الاتقلا نيملسملا ىلع يرك و ةرمغ يف ربحملا يدشو

 الالسش ىتش كلمهأ تددبو انتتش ةليمج تلاقو

 الادب يلهأو يلام ترعب دقف يتنج هب ينقل برايف

 . ةمليسم موي لتقف اًنالث وأ نيترم «عيبلا بجو» ': هلي هللا لوسر لاقف

 نب دمحأ ىنثدح :لاق قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح

 5١8(. /؟) ةباصإلا «(637 /") دسألا ,.(5948 /7”) باعيتسالا )١(

 )١( ةمجرتلا رداصم نم بيوصتلاو لصألا نم ةطقاس .

 )*( طقس انهاه لعل .



 ةباحصلا ةفرعم

 نيب فقو هنأ روزألا نب رارض نع «هدج نع « هللا دبع يدسألا ناورم نب دجام ينثدح

 :دشنأف «دشنا» :لاقف «دشنأ هللا لوسر اي :لاقف هِي هللا لوسر يدي

 الاتقلا نيملسملا ىلع يرك و ةرمغ يف رّبحملا ىدشو

 الادب ىلا مو ىلهأ تعب دقو ىتعيب نبغأال برايف

 .«عيبلا حبر «عيبلا حبر ؛عيبلا حبر»: هلم هللا لوسر لاقف

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 0١--

 :لاق «روزألا نب رارض نع هموق خايشأ نع «ةلدهب نب مصاع نع سيق انث «دايز نب ةدابع

 :تلق مث تملسأف 2 هلع يبنلا تعيابف ةنيدملا هّنيَع يبنلا ىلع تمدق

 الامثلاو اهبرشأ رمخلاو نايقلا فزعو ءانغلا تكرت

 :مصاع لاق .«رارض اي كتقفص هللا سخبأ ام» : هَ هللا لوسر لاقف «تايبألا

 . ةمليسم موي رارض لتقو

 . هلثم رارض نع «لئاو يبأ نع ءمصاع نع ءرذنملاوبأ مالس هاورو *

 ديعس نب دمحم انث «رامتلا دمحم نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح -1

 .هوحن رارض نع «لئاو يبأ نع ءمصاعانث ءرذنملا وبأ مالس انث .مرثألا

 نب دمحأ انث «يناولحلا ىيحي نب دمحأ انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح

 : لاق روزألا نب رارض نع «ىيحي نب بوقعي نع «شمعألا انث «ريهز انث «سنوي
 عد لعفت ال» :لاق اهدهجأل تذخأ املف هل اهتبلحف ةحقل هلك هللا لوسرل تيدهأ

 .«نبللا يعاد

 باحصأ ةماعو ةيواعم وأو «صفحو «سيقو «عيكوو «ريرجو «كرابملا نبا هاور #

 . هلثم هنع شمعألا



 . روزألا نب رارض نع نانس نب هللا دبع نع ءشمعألا نع :لاقف يروثلا مهفلاخو
 ريثك نب دمحم انث «يعازخلا دمحم نب دمحأ انث «نايح نب دمحم وبأ هانثدح -4

 هلَع هللا لوسر رم :لاق روزألا نب رارض نع «نانس نب هللا دبع نع «شمعألا نع «نايفس انث

 .(نبللا يعاود عدو :لاقف «بلحي لجرب وأ ىب

 . يدهم نب :محرلا دبع نع ةبعشو '')[نايفس] هاور #

 09و
4 5 0 

 "'"باطخلا نبرارض ]١6[

 .نيرخأتملا ضعب هركذ . باطنخلا نب رمع هنع هاكح اميفركذ هل . ثيدح هل سيل 5

 .هريغ ملسأ نميف الو «ةباحصلا يف دحأ هركذي ملو

 دم ف
 بز 3 52 6 2و

 "'عاقعقلا نبرررض[(©/ 1

 ال

 نب رارض نب ماطسب نب ديز نع ؛قوزرم نب دمحم انث : لاق 9[ . . .] انثدح 06

 «ريثك لاجر انعمو «هعم انأو هْلِلَع ىبنلا ىلإ ىبأ دفو :لاق هدج نع «هيبأ نع .عاقعقل ملأ

 . نيدربب انم لجر لكل هيَ يبنلا رمأف

 قوزرم نب دمحم ىور :لاقو هيلع دزي ملو اذكه «نيرخأتملا ضعب هركذ

 .[ب/95/1]

 د65 هما

 يف دمحأ هاور ثيدحلاو .باوصلا وه تبثأ ام لعلو «حضاو ريغ لصألا يف طشك[ 1نيبام )١(

 يف مكاحلاو 8172١(.« ىلإ 41719) ريبكلا يف يناربطلاو ,(73724 7537 ءا"١1 الا /5) هدنسم

 57٠١(. ,اا"ال /*) كردتسملا

 5١9(. /؟) ةباصإلا «(ه“ /) دسألا ى(#*٠٠ /؟) باعيتسالا (؟١)
 5٠١(. /؟) ةباصإلا «(05 /") دسألا (")

 . لصألا يف ضايب [ ]نيب ام (5)



 ةباحصلا ةفرعم

 "”يرهفلا سيق نب كاحضلا[ ]*١6٠

 .«ةنانك نب رضنلا نب كلام نب رهف نب براحم نب نابيش نب ورمع نب ةلئاو نب ةبلعت

 ال

 . ةنانك نب ةعيبر تنب ةميمأ :امهمأ « سيق تنب ةمطاف وخأ

 . نيتسو عبرأ ةنس .مكحلا نب ناورمل عيوب امل ةيواعم نب ديزي ةافو دعب طهار جرمب لتق

 نب كلملا دبعو رخشلا نب ب ءالعلا وبأو نسحلاو نايفس يبأ نب , ةيواعم : هنع ثّدح ن

 «جاجحلا انث «يبأ انثدح ءدواد نب دينس نب رفعج انث .دمحأ نب ناميلس انثدح --7

 «ربنملا ىلع وهو لاق هنأ نايفس يبأ نب ب ةيواعم نع ع .ةحلط نب دمحم ينثدح ءربج نبا نع

 نم لاو لازي ال» :لاق ُهْقَ# يبنلا نأ هسفن ىلع لدع وهو «سيق نب كاحضلا ينثدح

 .ح ةبده انث «نايفنس نب نسحملا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 17

 هللا دبع انث ءانيدب نب نوراه نب نسحلا نب دمحم انث «ةزمح نب قاحسإ وبأ انثدحو
 كاحضلا نأ نسحلا نع «ديز نب ىلع نع ةملس نب دامح انث :الاق يحمجلا ةيواعم نب
 ينإف دعب امأ كيلع مالس ةيواعم نب ديزي تام نيح سيق نب مثمهلا ىلإ بنك سيف نب

 يف توم ناخدلا عفت اف ةعاسلا يب ب : لوقي هل هي هللا لوسر تعمس

 " .,ارفاك حبصير

 انث «يقرلا دبعم نب يلع انثدح ءدواد نب مادقملا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 10
 نب كاحضلا نع ريمع نب كلملا دبع نع «ةفوكلا لهأ نم لجر نع ءورمع نب هللا ديبع'

 هلل هللا لوسر اهل لاقف «ةيطع مأ :اهل لاقي ءاسنلا ضفخت ةأرما ةنيدملاب تناك : لاق سيق

 )١( /؟) ةباصإلا «(54 /”)دسألا ,.(591/ /؟) باعيتسالا /7١10(.



 ةباحصلا ةفرعم ش ١578 رعي
 ااا ا ا

 .«جوزلا دنع ىظحأو ,هجولل رضنأ هنإف ,يكهنت الو يضفخا»

 ملو ؛هلثم ريمع نب كلملا دبع نع ءورمع نب هللا ديبع نع ءريقص نب روصنم هاور #

 .امهنيب يفوكلا لجرلا ركذي

 مدآ نب دمحأ انث .نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ هانثدح -8

 نب كلملا دبع نع ءرمع نب هللا ديبع نع «ريقص نب روصنم رضنلا وبأ انث .يناجرجلا

 . هلثم كاحضلا نع «ريمع

 خام ماع خد“
 او ممن و

 "'يبالكلا نايفس نب كاحضلا 13

 ركب نب ةيواعم نب ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بالك نب بعك نب فوع نبا وهو ©
 1 . 7 . 3 2 2 50 .٠

 ع

 ميشأ ةأرما ثرو هنأ باطخلا نب رمع هربخأ « ةرصبلا ةيحانب ةيدابلا لزني ناك «بارعألا

 . هلوقب ذخأف يبابضلا

 . نسحلا يبأ نب نسحلاو «بيسملا نب ديعس :هنع ىور ©

 .ح نوراه نب ىسوم انث ناسيك نب دمحم نب نسحلا انثدح

 انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث :الاق نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 "”[رمع] ماق :لاق بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع «ديعس نب ىيحي نع «ةدئاز يبأ نبا

 نايفس نب كاحضلا ماقف ءاهجوز لقع نم ةأرملا ثاريم نع ملع هدنع نم سانلا لأسف ىنمب

 : هلع هللا لوسر ّيلإ بتك :لاقف هاتأف لخدف «كربخأ ىتح كتبق لخدا :لاق يبالكلا

 .«اهجوز لقع نم يبابضلا ميشأ ةأرما ثروأ نأ

 . يرهزلا نع «نيرخآ يف نيسح نب نايفسو .ءرمعمو «ةنيبع نب نآيفس هأور

 جم عع 0
 تي تق 3

 )١( /؟) ةباصإلا «(5ا/ /9) دسألا «(75940 /؟) باعيتسالا 7١5(.
 يناربطلا مجعم نم اهتبثأف «لصألاب تسيل ةدايز (؟) )8/ 0509 .



 ةباحصلا ةفرعم

 «”ةريبج يبأ نب كاحضلا 1

 . يبعشلا : هلع ىور ٠ حيحصلا وهو «كاحضلا نب ب ةريبج وبأ : ليقو «هيف فلتخم ه

 انث «زيزعلا دبع نب دمحم نب هللا دبع انث «فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح ١

 «يبعشلا نع ءدنه يب أ نب دواد نع «؛ثايغ نب صفح انث «يزورملا ميهاربإ نب قاحسإ

 لعجف ُهَنكَي هللا لوسر انيلع مدق :اولاق هتمومعو «هيبأ نع .كاحضلا نب ةريبج يبأ نع

 . 4 باقلألاب اوُرباَنَت الو :تلزتف ههركي هنإ هللا لوسر اي لاقيف هزبني لجرلا وعدي لجرلا
 . ح دلاخ نب ةبده انث ءدمحم نب هللا دبع انث ء«فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح .-5

 نب دواد نع «ةملس نب دامح انث «ةبده انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو
 [أ ٠// /1١]راصنألا تناك :لاق ةريبج يبأ نب كاحضلا نع « يبعشلا نع «دنه يبأ

 اوقفنأو !» : لجو زع هللا لزنأف اوكسمأف «ةنس مهتذخأف هللا ءاش ام نومعطيو نوقدصتي
 امهظفل 4َنيِدسْحُمْلا بحي هللا نإ اوُئسَحَأو ةَكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو هللا ليبس يف
 ظ .ءاوس

- 

 د داع

 («”يراصنألا دوعسم نب ورمع دبع نب كاحضلاا ]

 . اردب دهش راجنلا نب رانيد ينب نم ه

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح "07

 نب رانيد ينب نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا
 .امهل بقعال «نامعنلا وخأ ورمع دبع نب كاحضلا : راجنلا

 دقي

 )١( /؟) ةباصإلا «(56 /) دسألا .(5945 /؟) باعيتسالا 5١6(.

 /؟) ةباصإلا .(58 /؟")دسألا ,(7597 /5) باعيتسالا (؟) /7١1(,



معنلا نب كاحضلا[67١]
 ("”دعس نب نا

 .نادحولا يف مصاع يبأ نبا هركذ

 نب ةيقب انث «ديبع نب ريثك انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح

 دعس نب نامعنلا نب كاحضلا نع ءرمع نب ناميلس نع «ميكح يبأ نب ةبتع نع «ديلولا
 بحأ :لاقو «همالسإ نسحف ملسأف قيقعلا هِي هللا لوسر ىلع مدق لئاو نب قورسم نأ

 نأ هللا ىسع اًباتك يموق ىلإ بتكت نأو «مالسإلا ىلإ مهنوعدي الاجر يموق ىلإ ثعبت نأ
 .رشع ثلاثلا يف وهو ثيدحلا ركذف . .هب مهيدهي

0000 

 (”ديز نب ةثراح نب كاحضلا 0

 .اردب دهش «يجرزخلا يراصنألا ديبع نب ةبلعث نبا ن

 نبا انث يبأ انث «دلاخ نب ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثئدح 6

 نسم هني هللا لوسر ةعيبل ةبقعلا دهش نم ةيمست يف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل
 . اردب دهش دقو «ةبلعث نب ديز نب ةثراح نب كاحضلا :ديبع نب ةبلعث ينب نم مث راصنألا

 دمحيم انث «رذنحلا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «ىباطخلا قوراف انثدح ه5

 . ةبلعث نب ديز نب ةثراح نب كاحضلا :سوألا

 و 0
5 2 5 

 ””يراصنألا كاحض[ ]

 ..بوسنم ريغ ا

 5١8(. /؟) ةباصإلا م٠6 /؟)دسألا )١(

 7١(. 8 /؟) ةباصإلا «(55 /”) دسألا ,.(595 /7؟) باعيتسالا (؟)

 05١4 /؟) ةباصإلا .( 50 /")دسألا (5)



 ةباحصلا ةفرعم

 نب ةرامع نب دمحم انث «رازبلا ورمع نب دمحأ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 5-7

 ريشب نب ميهاربإ نع دايز نب ليعامسإ نع « يلع نب لدنم انث «محازم نب رصن انث « حيبص

 ىلع اًيلع لعج ربيخ ىلإ هلي هللا لوسر راس امل :لاق يراصنألا كاحضلا نأ يراصنألا

 رظنف .يلع اهب ىدان ُهّْلْكَع يبنلا اهب ملكت املف «نمآ وهف لخنلا لخد نم» :لاقف هتمدقم

 هبحأ ينإ :لاقف (؟ ككحضي ام» : هلع هللا لوسر لاقف .كحضي ليربج ىلإ هِي يبنلا

 نأ تغلبو :لاق «كبحأ ىنإ : لوقي مالسلا هيلع ليربج نإ» : ىلعل ُهْيَِي ىبنلا لاقف

 .(لجو زع هللا ؛ ليربج نم ريخ وه نمو ؛ معن» : لاق ! ليربج ينبحي

 "”ينهجلا لّمز نب كاحض ([]
 هئيدح . ةبحص هل .لمز نبهللا دبع : ليقو ؛همجعم يف دمحأ نب ناميلس هلاق اد

 يعبر نب ةعجشم يبأ دنع

 نب ديلولا انث «يبايرفلا رفعج انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انئدح 4

 يشرقلا ءاطع نب ناميلس انثدح :لاق ينارحلا بهو وبأ حرسم نب هللا ديبع نب كلملا دبع

 لمز نبا نع « يعبر نب ةعجشم يبأ همع نع ينهجلا هللا دبع نب ةملسم نع ؛ينارحلا
 هللا ناحبس» : هلجر ناث وهو لاق ٠ ؛حبصلا ىلص اذإ هيَ هللا لوسر ناك : :لاق ينهجلا

 ال :ةئامعبسب نيعبس» : لوقي مث« ةرم نيعبس (اًباوت ناك هللا نإ هللا رفغتسأ ,هدمحبو

 مث «نيترم كلذ لوقي مث «ةئامعبس نم رثكأ دحاو موي يف هبونذ تناك نميف ريخ
 .هلوطب ثيدحلا ركذف . .ايؤرلا هبجعت ُهلْقَع ناكو .ههجوب سانلا لبقتسي

 (”دحب وبأ كاحضلا 73
 .[ب ]١/ ٠*/ فلألا باب يف هركذ مدقت « سيق نب فنحألا 0

1: 0 . 
2 

 )١( ةباصإلا ء(2ا/ /دسألا )59/ 5١5(.

 /؟) ةباصإلا .( 60 /")دسألا «7171 /؟) باعيتسالا (؟) 515(.



 ©)ةجفرَع نب كاحضلا[ 6

 نع «ةدارع نبا هلاق :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ . ”بالكلا موي هفنأ بيصأ م

 وهو «ةجفرع نب كاحضلا نب نمحرلا دبع :لاقو «ةجفرع نب ةفرط نب نمحرلا دبع
 .دعسأ نب ةجفرع : هباوصو .مهو

20 

 ”يِدْرَأْلا ةبلعث نب دامض ]١81[

 . ركب نب دعس ينب نم : ليقو «ةءونش دزأ

 نب ىيحي انث «يعداولا نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدح -8

 نب ورمع نع «دنه يبأ نب دواد نع «ةدئاز يبأ نباو «عيرز نب ديزي انث ءديمحلا دبع

 ناك دامض هل لاقي «ةءونش دزأ نم الجر نأ سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع ديعس

 .نونجمو «نهاكو ءرحاس : ُهْتِيَي يبنلل نولوقي مهعمسف ةكم مدقف «حاورألا نم جلاعي

 هللا نإ دمحم اي: تلقف «هتيقلف يدي ىلع هيفاعي نأ هللا لعل لجرلا اذه تيتأ ول :لاقف

 لكوتنو ,هب نمؤنو .هنيعتسنو ؛هدمحن هلل دمحلا» : ُهتِيَي يبنلا لاقف «يدي ىلع يفشي
 هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ,هل يداه الف للضي نمو .هل لضم الف هللا هدهي نم ,هيلع

 هلع يبنلا داعأف :كلوق يلع دعأ :لاقف .«دعب امأ .هلوسرو هدبع دمحم نأو هل كيرش ال

 لوق تعمسو «ةرحسلا لوق تعمسو «ةنهكلا لوق تعمس دقل هللاو :لاقف ءاّنالث هلوق

 «ينعيابف كدي دمف ءرحبلا سوماق نغلب دقلو «تاملكلا ءالؤه لثم تعمس امف ءارعشلا

 . يموق ىلعو :لاق (؟كموق ىلعو» : ُهلْيَع يبنلا لاقف «هعيابف هدي ُهّنِيَع يبنلا دمف

 .هوحن ديعس نب ورمع نع «ديبع نب سنويو «بويأو « نوع نبا هأور *

 نو حي . 0 ل

 )١( /؟) ةباصإلا «(5/8 /7) دسألا ((597 /؟) باعيتسالا ١17؟(.

 /7)دسألا يف امك تبثأ امو ««مالكلا» : لصألا يف (؟) 59(.
 )9( /7؟) باعيتسالا ٠7(« /؟) ةباصإلا 65 /”)دسألا 59١(.



 ١0 | ةباحصلا ةفرعم
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 "”'يدعسلا مامض[ 1]

 نب سنأو سابع نباو رمع نبا : هنع ىور ركب نب دعس ينب نم ةبلعتث نبا : ليقو
 . مهنع هللا يضر كلام

 ىيحي انثدح :لاق ناحلم نب ميهاربإ نب دمحأ انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح 5

 نب هللا دبع نب ليحرش نع «يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نع ءدعس نب ثيللا ينثدح «ريكب نبا
 ىتأ ىتح هل ريعب ىلع لبقأ ركب نب دعس ينب نم ًالجر نأ هثدح كلام نب سنأ نأ رمن يبأ

 ؟بلطملا دبع يَنْب مكيفأ : مهلأسف «سانأب ٌرمف دجسملا لخدف ءهلقع مث ,هخانأف دجسملا

 لاقف «كتبجأ دق» : هل لاقف ؟بلطملا دبع نبا تنأ :لاقف هاتأف ُهْتيَع يبنلا ىلإ هل اوراشأف

 امع لس» :لاق .كسفن يف يلع دجت الف «ةلأسملا يف كيلع ددشمف كلئاس ينإ : لجرلا

 :لاق ؟ةفاك سانلا ىلإ كلسرأ هللآ « كلبق "”[نم] برو كبرب كدشنأ :لاق «كل ادب
 نم رهشلا اذه موصت نأ كرمأ هللآ ءكلبق نم برو كبرب كدشنأف :لاق (معن مهللا»

 هذه ذخأت نأ كرمأ هللآ «ءكلبق نم برو كبرب كدشنأف :لاق «معن مهللا» :لاق ؟ةنسلا
 ؛هتبجأ دق ينإ مهللا :لاق «معن مهللا» :لاق ؟انئارقف ىلع اهدرتو انئاينغأ نم ةقدصلا

 .ركب نب دعس وخأ ةبلعث نب مامض انأو «يموق نم يفلخ نم لوسر ينإو

 نع «عفيون نب ديلولا نب دمحمو «ليهك نب ةملس نع .قاحسإ نب دمحم هأور
 ٠ . سابع نبا نع «بيرك

 نع .دعجلا يبأ نب ملاس نع ءرفعج يبأ نب ىسوم نع «يروثلا نايفس هاورو #
 . سابع نبا نع «بيرك

 . سابع نبا نع .دعجلا يبأ نب ملاس نع «بتئاسلا نب ءاطع هاورو *#

 مادق نب كلملا دبع انث « يرازفلا دمحم نب قاحسإ هاورو

 ميم ينب نم لجر نع رمع نبا نع «هيبأ نع «رانيد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع «يحمجلا

 )١( /؟) ةباصإلا (ه17/ /")دسألا ,(70 15 /؟) باعيتسالا 53١(.

 لصألا نم طقس[ 1نيبام (؟) .



 ةباحصلا ةفرعم

 نبا مكيأ :لاقف هباحصأ نم ألم يف وهو 2 هلع يبنلا ىتأ هنأ «ةبلعث نب مامض :هل لاقي

 . هلوطب هركذف ؟بلطملا دبع

 .هب قاحسإ انث «زيزعلا ديع نب ىلع نع هانثدح 05

 .هوحن ةريره يبأ نع « يربقملا ديعس نع «رمع نب هللا ديبع هاورو *

 . ريمع نب ثراحلا نب ةزمح : هنع هآور

 "'يرهبلا مث يملسلا ةبلعث نب ةرمض ]١6١15[

 باهولا دبع انث ينارحلا دامح نب دمحم نب نيسحلا انث « يلع نب دمحم انثدح 5

 نع ]1١/ 77١/[[« ةعرز نب مضمض ينثدح «شايع نب ليعامسإ انث ءكاحضلا نبا

 ال» :لاق هَ هللا لوسر نأ يزهبلا ةبلعث نب ةرمض نع «ةيرحب يبأ نع «ديبع نب حيرش
 .«اودساحت مل ام ريخب نولازت

 نب ناميلس انث ءيركسعلا رضنلا نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح <

 نع «رباج نب ىيحي نع ميلس نب ناميلس ةملس وبأ انث «ديلولا نب ةيقب انث «يرئابخلا ةملس
 : هلي هللا لوسر لاقف «نميلا للح نم ناتلح هيلعو ليي هللا لوسر ىتأ هنأ ةبلعث نب ةرمض

 ىتح دعقأو يل ترفغتسا نإ هللا لوسر اي :لاق (؟ةنجلا كيلخْدُم نيذه كيبوث ىرتأ»

 ىتح اًعرسم قلطناف «ةبلعث نب ةرمضل رفغا مهللا» : هَ هللا لوسر لاقف ؟امهعزنأ

 .امهعزن
 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءرفعج نب دمحأ هانثدح -4

 . هلثم ةيقب انث « ""[نامعنلا نب جيرس]

 و 2
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 )١( /؟) باعيتسالا 70١(« /؟) ةباصإلا «.(09 /")دسألا 531١(.

 عناق نبال ةباحصلا مجعمو 07728 /5) دمحأل دنسملا نم تبثأ امو « لصألا يف [ 1نيبام (؟)

 يا



 ةباحصلا ةفرعم

 (”ورمع نب بعك نب ةرمض[[ 71

 . اردب دهش يراصنألا يدع نباص

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح 65

 نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا

 . ةنيهج نب رماع نب ب يدع نب ورمع نب بعك نب ةرمض : بعك نب ةدعاس ينب نم جرزخلا
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 "”ينهجلا ةرمض [16110]

 . دحأ موي هلع هع هللا لوسر عم دهشتسا ءراصنألا فيلح

0 2 32 08 

 نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 5

 عم دحأب دهشتسا نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع دعس نب ميهاربإ انث :لاق بويأ

 نب دعس طهر نم ةنيهج نم مهل فيلح ةرمض : مهئافلح نم راصنألا نم هك هلع هللا لوسر

 . ةدايع

0 
 93 001 ازل

 ماء 3 1

 "يللا دبع وبأ ةرمض []

 .نادحولا يف يزارلا ةعرز وبأ هركذ ح

 نايفس نب لضفلا نع ؛ةبعش نب دواد نب ناميلس انث «ةعرز وبأ ثدح ١7

 نب هللا دبع نع لاهنم وبأ ينثدح :لاق رامع نب ةمركع نع «رباج نب دمحم نع «يماميلا

 :تلق «ةماميلاب راهنأ نيب ةيرورح جرخي» : هلع هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «ةرمض

 .(نوكتس اهنإ» :لاق راهنأ اهب سيل

 ف يت

 )١( /؟) ةباصإلا ,.(57؟ /")دسألا 95171(.

 /؟) باعيتسالا (؟) 70١(( /؟) ةباصإلا ,(50 /")دسألا 71(.

 )*( ةباصإلا «.(50 /”) دسألا )9/ 71(.



000 
 ]١١9[ضمرة

 بوسنم ريغ [

 انث ءدقاو نب نمحرلا دبع انث ءدهف نب ميهاربإ انث :لاق "”[. . .]انثدح 4

 ةرمض نع «بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا نع «نيسح نب نايفس نع «ةيواعم نب ناورم
 .(ديهش وهف هلام نود لتُق نم» : هِيَ هللا لوسر لاق :لاق

 . يرهزلا ثيدح نم بيرغ *
1 1 2 

 "'يملسلا دعس نب ةرمض[670١]

 . ةبحص هييأل و هل . ةريمض :ليقو

 2 101 ع

 دلاخ وبأ انث ءركب وبأ يمع انث ءنامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انثدح 84

 ينثدح :لاق ةريمض نب ديز نع رفعج نب دمحم ينثدح «قاحسإ نب دمحم انث «رمحألا

 . ح يمعو « يبأ
 نب ميهاربإ انث ءدمحم نب دمحم انث « ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدحو

 ةرمض نب دايز تعمس :لاق ريبزلا نب رفعج نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم نع «دعس
 عم اًنينح ادهش اناكو :لاق هدجو هيبأ نع «ريبزلا نب ةورع ثدحي يملسلا دعس نبا

 سلجف ةرجشلا لظ ىلإ دمع مث ءرهظلا هَ هللا لوسر انب ىلص :لاق هيي هللا لوسر
 نب رماع يف نامصتخي نصح نب ةنييعو سباح نب عرقألا هيلإ ماقف «نينحب وهو «هيف

 نع عفدي عرقألاو «نافطغ ديس ذئموي وهو «رماع مدب بلطي ةنييع «يعجشألا طبضألا

 ش .ثيدحلا . .ةموصخلا الوادتف «قدنخلا نم هناكمل ةماثج نب ملحم

 نع «ةملس نب دامح هاورو «قاحسإ نيا نع «ديزي نب سنوي نع «ةعيهل نبا هاور *

 . 0117 /1) ةباصإلا «(98 /6) دسألا (1)
 . لصألا يف ضايب[ 1نيبام (؟)

 .(5117 /؟) ةباصإلا دو /؟)دسألا (7)



 010 ةباحصلا ةفرعم

 .هوحن قاحسإ نبا

 ءدعاص نب دمحم نب ىيحي انث «ةزاجإ بوقعي نب دمحم نب دمحم انربخأ ١>

 نب دومحم نب ثراحلا نب مكحلا انث .يسيوألا زيزعلا دبع انث «نابأ نب ديلولا نب دمحأ انث

 نب ةرمض نع «نايفس هيبأ نع .دومحم هدج نع «يملسلا دعس نب ةريمض نب نايفس
 ("”[ةرمض راد اهل لاقي يتلا رادلا : هترجه ةيادب ةيقراوسلا هعطقأ] هيي يبنلا نأ دعس

 .[ب 7" /1]

 "”صيعلا يبأ نب ةرمض ]١1911[

 تلزنف «هقيرط يف تامف « هلي هللا لوسر ىلإ ارجاهم جرخ . صيعلا نبا :ليقو |
 . 4 هلوُسَوو هللا ىَلِإ ارجاهم هتيب نم جرخي نمو 9 :هيف |

 انث «بويأ نب دايز انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نبدماح وبأ انثدح 5957

 نب ةرمض هل لاقي ةعازخ نم لجر ناك :لاق ريبج نب ديعس نع «ريشب يبأ نع «ميشه |
 ىلع هل اوشرعي نأ لهأ رم ءاضيرم تاكو « ةرجسهلاب اورمأ ا عابز نب ةرمض نب صيعلا
 هذه هيف تلزنف «ميعنتلاب وهو توملا هاتأف اولعفف :لاق هيَ م هللا لوسر ىلإ هولمحيو ريرس

 .ةيآل كلا « ..هلوُسَرو هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم جَرخَي نمو ط : ةيآلا هَ

 . صيعلا يبأ نب ةرمض :لاقو « سابع نبا نع «ةمركع نع «نابأ نب مكحلا هاور # ظ

 نع «رانيد نب ورمع نع ؛كيرش نب دمحم نع «يريبزلا دمحأ وبأ هاورو * ظ
 ..ةرمض نبا وأ ةرمض : : لاقو « سابع نبا نع «ةمركع

 «سابع نبا نع ةمركع نغ ءراوس نب ثعشأ نع «ناميلس نب ميحرلا دبع هاورو # ؤ

 . بيبح نب ةرمض جرخ : :لاق

 .(517 /؟) ةباصإلا نم ةدايزلاو ءلصألا نم طشك : تلق 00(
 عناق نبال ةباحصلا مجعم يفو . (؟7١ /؟) ةباصإلا 7١(« /*)دسألا )١/ 70١( باعيتسالا قل

 .«صاعلا نيا»(١9/5)»



 صاعلا نب ةرمض نع «طيسق نب ديزي نع «ريثك نب ديلولا نع .ةماسأ وبأ هاورو *

 . ىعدنجل ا

 نب لهس انث «يزارلا ملس نب نمحرلا دبع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح -7

 ١ سابع نبا نع ةمركع نع «راوس نب ثعشأ نع «ناميلس نب ميحرلا دبع انث «نامثع

 . ثيدحلا . . . ارجاهم هتيب نم بيبح نب ةرمض جرخ :لاق

 دع دم دع

 ©"!ةريمض ىبأ نب ةريمض[ ]١671١

 ظ . هل هللا لوسر ىلوم
 نب : زي مع نبإ يي نب دامي :رب نيسح انث «ىبنعقلا انث «زيزعلا دبع ٠ انث ءدمحأ مب ناميلس انثدح 7897

 هللا لوسر اي :لاقف « هِيَ ىبنلا ىلإ ءاج ًالجر نأ هدج نع «هيبأ نع «ةريمض نب هللا دبع

 :لاق «ءيش يعم ام :لاق (؟اهيطعت وأ هايإ اهقدصت كعم ام » :لاق «ةنالف ينحكنأ

 ةروس ىلع رخآ حكنأو «هحكنأو .هايإ اهطعأف '"[:لاق] «يل :لاق «؟متاخلا اذه نمل

 .ءيش هدنع نكي مل ةرقبلا

 انث «ىيحي نب ةلمرح انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح 5

 هدج نع «هيبأ نع ةريمض نب هللا دبع نب نيسح نع « بئذ ىبأ نبا ىنربخأ «بهو نبا

 ةعئاجأ ؟كيكبي ام » :لاقف «يكبت يهو ةريمض مأب رم هلي هللا لوسر نأ ةريمض

 : هلك هللا لوسر لاق «ينبا نيبو ينيب قرفت هللا لوسر اي :تلاق «؟تنأ ةيراع مأ ؟ تنأ

 . ةركبب هنم هعاتباف هاعدف ةريمض هدنع يذلا ىلإ لسرأ مث «اهدلوو ةدلاولا نيب قرفي الد

 نم باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :هدنع اًباتك ينأرقأ مث : بئذ يبأ نبا لاق

 تيب لهأ مهنأو مهقتعأ هَ هللا لوسر نأ هتيب لهأو ةريمض يبأل [ ُهَع] هللا لوسر دمحم

 ضرعي الف ,مهموق ىلإ اوعجر اوبحأ نإو , هيَ هللا لوسر دنع اوماقأ اوبحأ نإ برعلا نم

 . بعك نب يبأ بتكو (ًاريخ مهب صوتسيلف نيملسملا نم مهيقل نمو «قحب الإ مهل

 )١( باعيتسالا )١/  7١/؟) ةباصإلا 255 /")دسألا 751١4(.

 يناربطلا مجعم نم بيوصتلاو لصألا نم تطقس (؟) )8/ 0774 .



 أ
 ةباحصلا ةقرعم |

 .هوحن نيسح نع «بابحلا نب ديز هاور **

 تو د 2 24 ا

 '"'يعازخلا ورمع نب مضمض ]*١67[

 انث ءديعس نب ينغلا دبع انث «لهس نب ركبانث .دمحأ نب ناميلس انثدح 06 ظ

 . ح سابع نبا نع ؛ءاطع نع «جيرج نبا نع ؛نمحرلا دبع نب ىسوم

 لهأ ىلإ بتك فوع نب نمحرلا دبع نأ سابع نبا نع .كاحضلا نع «لتاقم نعو
 لاق نوملسملا اهأرق املف 4 مهسفنأ يملاظ ةكئالُملا مهاَفَوَت َنيِذَلا نإ :تلزن امل ةكم

 لاقو ءاّضيرم ناكو ,نجرخأل هللاو  ةرمض : مهضعب لاقو  يعازخلا ورمع نب مضمض
 جرخف ءرحلا اهيف يناذآ دقف ةكم نم ينوجرخأ : لاقف «جرخيل ادمع ضرامت : :نورخآ

 ىلإ ارجاهم هتيب نم جرخي نمو : لجو زع هللا لزنأف «يفوتف ميعنتلا ىلإ هب اوهتنا ىتح
 . [أ /1500 /7] ةيآلا 4 هلوّسَرو هللا

00 1 7 

 ني بي 03

 )١( ةباصإلا 77 /)دسألا )9/ 717(.



 ءاطلا باب

 ةحلط همسا نم

 © ميتلا هللا ديبع نب ةحلط ]١874[

 . ةرشعلا يف هركذ مدقت «دمحم وبأ «شيرق ميت ل

 نب ناميلس انث ,.حلاص نب نامثع نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -5

 نع «يبأ ينثدح :لاق هللا ديبع نب ةحلط نب ىسوم نب ىسيع نب ناميلس نب بويأ

 نم : هلع هللا لوسر لاق : لاق هللا ديبع نب ةحلط هيبأ نع .ةحلط نب ىسوم نع «يدج

 .(هرفك دقف همتك نمو ,هركش دقف هركذ نمف .هركذيلف اًفورعم ىلوأ

 «ةبيش يبأ نب نامثع انث «يرطتفلا يرسلا نب دمحم انث ءديمح نب دمحم انثدح 17

 دي تيأر :لاق مزاح يبأ نب سيق نع «دلاح يبأ نب ليعامسإ نع «رهسم نب يلع انث
 .تلش دق دحأ موي هلع يبنلا اهب ىقو يتلا ةحلط

 . هلثم سيق نع «نايب نع «ةدئاز هاور #

 دع دع د

 "”يعازخلا كلام نب ةحلط [5١؟6]

 نب دمحم :ذنع هثيدح .ريرحلا مأ :لاقيو «نيزحلا مأ ىلوم «يثيللا :لاقيو ت

 . نيزر يبأ

 . حملا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 8478

 «برح نب ناميلس انث :الاق ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدحو

 نم لجر تام اذإ نيزحلا مأ تناك :تلاق يمأ ينتثدح :لاق نيزر يبأ نب دمحم انثدح

 دتشا برعلا نم لجر تام اذإ كارن انإ نيزحلا مأ اي :اهل ليقف ءاهيلع دتشا بارعألا

 )١( /؟) ةباصإلا «(86 /")دسألا 20717 /؟) باعيتسالا 579(.

 /؟) باعيتسالا (؟) 35١(, دسألا )/  2)4١.(؟79 /؟) ةباصإلا



 رك ١6١ ةباحصلا ةفرعم |

 تدب ٠
 بارتقا نم :لوقي هلل هللا لوسر تعم :لوقي يالوم ت :تلاقف «كيل ظ

 .(برعلا كاله ةعاسلا 0

 . كلام نب ةحلط اهالوم ناكو : نيزر يبأ نب دمحم لاق

 . هلثم برح نب ناميلس نع «ةبيش ىبأ انبا نامثعو ركب وبأ هاور

 "”يرّصَنلا ورمع نب ةحلط ]
 . ةيواعم نب رصن ينب نم [

 «ةيقب نب بهو انث ,نايفس نب نسحلا انث ,.نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح 4

 . ح دنه يبأ نب دواد نع «دلاخ انث

 نب صفح انث يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث .كلام نب ركب وبأ انثدحو

 يرصنلا ورمع نب ةحلط نع دوسألا يبأ نب برح يبأ نع «دنه يبأ نب , دواد نع «ثايغ

 اهب نكي مل نإف «هفيرع ىلع لزن فيرع اهب هل ناكف «ةنيدملا مدق اذإ لجرلا ناك : :لاق

 نم انيلع يرجي ناكو ًالجر تقفارف « ءةفصلا لزن نميف تلكف « ةّفّصلا لزن .فيرع

 انف لجر هادانف ةالصلا نم موي تاذ ملسف «نيلجر نيب رمت نم دم موي لك هلي هللا لوسر

 هبشي درب بايث :فنخلاو فنخلا انع تقرختو ءرمتلا اننوطب قرحأ دق هللا لوسر اي :لاق
 .هموق يقل ام ركذ مث «هيلع ىنثأو هللا دمحف هدعصف هربنل هع يبنلا لامف :لاق  ةيناميلا
 ,كارألا رمث ريربلا الإ ماعط انلام ءاّموي رشع ةعضب يبحاصو انأ تثكم ىتح» :لاقف
 مكل دجأ ول هللاو ,هيف انوساوف ءرمتلا مهماعط مظعو ,راصنألا نم انناوخإ ىلع انمدقف
 هيف نوسبلت ,مكنم هكردأ نم وأ ءانامز نوكردت مكلعل نكلو :مكتمعطأل محللاو زبخلا
 .«فافخلاب مكيلع حاريو ىدغيو ,ةبعكلا راتسأ لثم

 نب ةملسمو ديعس نب ثراولا دبعو «ةدئاز يبأ نب ايركزو «ليضف نبا هاور # ْ

 )١( /؟) ةباصإلا «(40 /) دسألا «(791 /؟) باعيتسالا 59(.
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 .دوأاد نع «نيرخآ يف مصاع نب يلعو .ةمقلع

 ("”ءاربلا نب ةحلط [6١؟17]

 نييزاجحلا يف دعي . ةبحص هل ©

 نب ورمع انث «نوراه نب ىسوم انث .ناسيك نب دمحم نب نيسحلا انثدح

 ديعس نب ةورع نع «يولبلا نامثع نب ديعس انث «سنوي نب ىسيع انث «ةرارز

 لعج هلي يبنلا يقل امل ءاربلا نب ةحلط نأ حوحو نب نيصح نع ءهيبأ نع ؛يراصنألا

 ال تببحأ امب ينم هللا لوسر اي : لاقف هيمدق [ب ٠77/ /1١]لبقيو هَ هللا لوسرب قصلي

 بهذا» : كلذ دنع هل لاقف «مالغ وهو . ُهََ هللا لوسر كلذل كحضف ءارمأ كل يصعأ

 ةعيطقب ثعبأ مل ينإ» :لاقف « هِيَ يبنلا هاعدف «لعفيل اًيلوم جرخف : لاق (كابأ لتقاف

 .(محر

 فرصنا املف «ميغو درب يف ءاتشلا يف هدوعي هيي يبنلا هاتأف كلذ دعب ةحلط ضرمو

 (هولجعو هيلع يلصأ ىتح ينونذآ ؛توملا هيلع ثدح دق ةحلط ىرأ ينإ» :هلهأل لاق

 لاق اميف ناكف «ليللا هيلع نجو يفوت ىتح فوع نب ملاس ينب هِي يبنلا غلبي ملف

 نأ دوهيلا هيلع فاخأ ينإف ٠ ُهّنَْع هلي هللا لوسر اوعدت الو «يبرب ينوقحلأو ينونفدا : ةحلط

 سانلا فصق ؛هربق ىلع فقو ىتح ءاجف « حبصأ نيح ُهّْنقَع يبنلا ربخأف « يببس يف باصي

 .(كيلإ كحضيو .هيلإ كحضت .ةحلط قلا مهللا» :لاقف «هيدي عفر مث .هعم

 يلع انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ١

 ءاربلا نب ةحلط نع بعك نب دمحم نع ءرشعم وبأ انث ءمساقلا نب مشاه انث «ينيدملا نب

 .(كيلإ كحضيو .هيلإ كحضت ةحلط قلا مهللا» : لاق ُهّنَْع هللَع يبنلا نأ

 ءاربلا نب ةحلط نع «نيكسم يبأ نع « يور نب ةورع نع ءحلاص نب هبر دبع هاور #

 .هوحن ركذف ُهَليَع يبنلا ىتأ هنأ

 .(5؟5 /؟) ةباصإلا م7 /")دسألا .(716 /؟) باعيتسالا )١(



 م ١ 0+ ةباحصلا ةفرعم |
0 

 نم ءاربلا نب ةحلط مع ينب نم لجر ينثدح : : لاق ركب يبأ نع ؛ .ميعن وبأ هاورو *

 .هوحن ركذف هلي هي يبا ىنأ ةحلط نأ ىلب

 اذن ظن ةيزب ٌ ع د

 "”يملسألا دردح يبأ نب ةحلط ]

 ضعب هركذ . هللا ءاشام :اولاقف دوهيلا نم رفنب رم هنأ ركذف ُهّتلَ# يبنلا يتأ
 نيرخأتما

 نب ثيل نع « بيبشو "و «تاميلس نب لمحم الح : لاق 1٠ .] انثدح 5-55 ٠

 . هيلع دزي ملو .رمتعم نع هاور اذك *

 "”ةمهاج نب ةيواعم نب ةحلط ١ ] د

 يلع انث «باجنم انث «ةبيش يبأ نب , نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انثدح

 .حرهسم
 ميحرلا دبع انث «ركب وبأ يمع انث «نامثع نب دمحم انث : لاق دمحم انثدحو "93535 ظ

 نب ةحلط هيبأ نع « «ةحلط نب دمحم نع ؛قاحسإ نب دمحم نع ؛ مهلك ناميلس نبا

 داهجلا ديرأ ينإ هللا لوسر اي : تلقف هلي هللا لوسر تيتأ :لاق يملسلا ةمهاج نب ةيواعم
 : تلق :لاق (؟كمأ ةَّيَخأ» :لاق ةرخآلا رادلاو هللا هجو كلذب يغتبأ هللا ليبس يف كعم

 ةيحان نم هتئج مث :لاق ينع مهف هلي هللا لوسر ىرأ ام :تلق (اهمزلا» :لاق معن

| 

 .(17107 /؟) ةباصإلا ء(8 /)دسألا ,(317 /؟) باعيتسالا )١(
 . لصألا يف ضايب [ 1نيبام ()
 .(؟9 /9) ةباصإلا .(41 /”)دسألا ,(377 /؟) باعيتسالا (”)



 :لاق (اهمزلا» : لاق «معن .: تلق :لاق («؟كمأ ةيحأ» :لاقف ؟كلذ لثم هل تلقف ىرخأ

 لثم هل تلقف «ىرخأ ةيحان نم هتئج مث :لاق « ينع مهف هَ هللا لوسر ىرأ ام :تلق

 .(ةنجلا مثف اهلجر مزلاف» :لاق «معن :تلقف (؟كمأ ةيحأ» :لاقف «كلذ

 دع داع

 "0يراصنألا ةحلط ]١6٠[

 . بوسنم ريغ

 ء«دمحم نب مساقلا يمع انث ,نامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب دمحم انثدح ١

 «يراصنألا ةملسم نب دمحم نب ليعامسإ نع «ىماشلا رذنملا وبأ انث «نابأ نب نارمع انث

 ,سراف لهأ مالسإلاب مجعلا دعسأ نإ» : هِي هللا لوسر لاق :لاق هدج نع «هيبأ نع

 ش .(«بلغت وأ زهب نم يحلا اذه هب برعلا ىقشأو

 د د

 ””دواد نب ةحلط [ ]1" ١5

 نبا انأ «قازرلا دبع انأ «ميهازبإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح "0

 لاق :لوقي دواد نب ةحلط عمس هنأ دواد نب ةحلط ىلوم «ةسبنع ينربخأ «جيرج

 . [أ /8#9 ١/ ] دزألا ينعي «نامع لهأ نوعضرملا معن» : ُهْلِلَع هللا لوسر

 ا اك

 ”يملّسلا ليقع وبأ ةحلط [1*5]

 .دنسي ملو «ليقع هنبا : هنع ىور . ةبحص هل نإ : ليق ص

 «ريهز نب دمحأ ىنثدح :لاق يوغبلا انث ءفسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح "5

 .(7757 /؟) ةباصإلا ما /")دسألا )١(

 )١( /؟) ةباصإلا «(485 /")دسألا 774(.
 )"( دسألا ,(777 /7؟) باعيتسالا )"/ 4١((« /؟) ةباصإلا 73177(.



 :لاق ةحلط نب ليقع نع «بذوش نبا نع ؛ةرخص انث .فورعم نب نوراه انث

 . ةبحص هل هابأ ىنعي  ةحلطل

6 6 3 

 .يملسلا ةحلط نب ليقع ينثدح «نيكسم نب مالس نع : يسلايطلا ديلولا وبأ لاقو

 . ةبحص هيبأل ناكو

 ©”ىقرزلا ةحلط ]" ١[

 .دردح يبأ نبا وه : ليقو ءةرجشلا باحصأ نم ناكو

 ريثك نب ىيحي انث «ءسنوي نب دمحم انث «؛كلام نب رفعج نب دمحأ انثدح 37

 نب ديبع نع «رانيد نب ورمع نع ينانهلا نصح نب نمحرلا دبع انث «يربنعلا ناسغ وبأ ْ

 ىأر اذإ هتيم هللا لوسر ناك :لاق ةرجشلا باحصأ نم ناكو «هيبأ نع «يقرزلا ةحلط

 ش . هلل كبرو يبر ءمالسإلاو ةمالسلاو .ناميإلاو نمألاب انيلع هّلهأ مهللا» : لاق لالهلا ٠

 ماد .؟ 00
 نتي تدق 3

 ”يفوكلا يبراحما هللا دبع نب قراط [ 4]

 .دادش نب عماجو « شارح نب ىعبر : دنع هثيدح ل

 .ةبعش انث ,دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث هرفعج نب هللا دبع انثدح -
 يبراحملا هللا دبع نب قراط نع « يعبر نع « روصنم نع ءمهلك سيقو «مالسو .ءاقروو

 نكلو ,كنيمي نع الو .كهجو هاجت قزبت الف .ةالص يف تنك اذإ»:لاق هم يبنلا نأ
 .«كمدق تحتف الإو ءاًغراف ناك نإ كراسي هاجت قزبا |

 .«يرسيلا» : هثيدح يف سيق لاقو

 .(50 /؟) ةباصإلا «( 6 /)دسألا | )١(
 77١(. /؟) ةباصإلا ,.(721 /") دسألا .(509 /؟) باعيتسالا ()
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 ةباحصلا ةفرعم ١55١ رعد
00 

 « لهلهم نب لضفمو «عماج نب ناليغو «ةدئازو ءيروثلاو .شمعألا هاور *

 . روصنم نع نيرخآ يف ينوكسلا ةزمح وبأو «ثراحلا نب رفعج بهشألا وبأو ريرجو

 قراط نع «يعبر نع «ريمع نب كلملا دبع هاورو *:

 نب ديعس انث «يناولحلا ىبحي نب دمحأ انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح .-4

 .ح ناميلس

 ىيحي نب ايركز انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 وبأ ينربخأ :لاق دعجلا يبأ نب دايز نب ديزي نع «ءنوراه نب نانس انث :الاق هيومحز

 نيترم هي هللا لوسر تيأر :لاق قراط هل لاقي انم لجر ناك :لاق دادش نب عماج ةرمض

 اهيأ اي»:لوقي وهو هابوقرع يمد دقو «هتباد ىلع وهو ءزاجملا يذ قوسب هتيأرف ؛ةرم امأ

 اذه :لوقيو ةراجحلاب هيمري هفلخ نم لجرو «اوحلفت هللا الإ هلإ ال اولوق : سانلا
 يذلا اذه امأو .دمحمف مدقملا اذه امأ :ليقف «هنع تلأسف هنم اوعمست الف «باذكلا

 . هيمري همع بهل وبأف هفلخ

 .نيأ نم :لاقف لجر انيلع جرخف «ةنيدملا برق انلزنف «كلذ دعب انمدق مث :لاق

 ريعبلا اذه معن :انلق ,نوعيبت ءيش مكعم :لاقف ءاهبونج نم وأ ةذبرلا نم :انلق ؟متلبقأ

 يأ :انلقف «ةنيدملا لخدف هماطخب ذخأف :لاق ءرمت نم اًمسو اذكو اذكب :انلق ؟مّكب :لاق

 «ءابخلا بناج يف ةئيعظ انعمو :لاق ؟وه نم يردن ال لجر نم انريعب انعب ؟انعنص ءيش

 سيخيي ال ءردبلا ةليل رمقلا لثم لجر هجو تيأر دقل ريعبلا نمثل هنماض انأ :'"تلاقف

 هنإو ءرمت هعم ناكو «مكيلإ هَ هللا لوسر لوسر ينإ :لاقف لجر اناتأ انحبصأ املف «مكل

 انلخد مث انلعفف :لاق ءاوفوتست ىتح اولاتكت نأو اوعبشت ىتح رمتلا اولكأت نأ مكرمأي

 :لوقي وهو [أ /قا“7 5 /1١]ربنملا ىلع َهَّتِكَي هللا لوسر تيأرف «ةنيدملا

 ,كابأو .كمأ : لوعت نمب أدباو .ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا : سانلا اهيأ ايد

 هلا هلا لوسر اي :لاقف ربنملا لفسأ نم راصنألا نم سان جضف .«كاندأ كاندأ ,كاخأو , كتتخأو

 ع م هللا لوسر تيأرف انرأثب انل ذخف «ةيلهاجلا يف امد اوباصأ عوبري نب ةبلعت ينب نم سان ءالؤه

 . ؟لاقف» : لصألا يف 000



 ”ةباحصلا ةفرعم

 .«اهدلو ىلع دلو مأ ىنجت ال الأ » :لوقي وهو « هيطبإ ضايب تيأر ىتح هيدي اًعفار

 . ارصتخم يناولحلا ظفلو «هيومحزل ظفللا *

 نب ديزي نع ريكب نب سنويو ءريمث نباو «ينانيسلا ىسوم نب لضفلا هاورو 4
 . هلثم دايز

 « هللا دبع نب قراط يموق نم لجر ينثدح :لاق ةرخص يبأ نع ,«بانج وبأ هاورو *

 اهيأ ايد :لوقيوهو «رمحأ درب نم ةلح هيلع باش لجر رم ذإ زاجملا يذ قوسب ينإ :لاق

 : لوقي «هيقاسو هيبوقرع ىمدأ دق هيمري هفلخ لجرو «اوحلفت هللا الإ هلإ ال اولوق : سانلا
 . هلوطب هلثم ركذو «هوعيطت الف باذك هنإ سانلا اهيأ اي

 '"”ىعّجشألا مّيشأ نب قراط 56 ١
 . كلام يبأ دعس هنبا :دنع هثيدح .نييفوكلا يف هدادع

 «نوراه نب ديزي انث ,ةماسأ "”[يبأ] نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 0١
 ملل دحو نم :لوقي هلل هللا لوسر تعمس :لاق ىبأ ىنثدح «ىعجشألا كلام وبأ انأ

 .«لجو زع هللا ىلع هباسحو .همدو هلام مرح هنود نم دبعي امب رفكو

 .يرازفلا ناورمو «ناميلس نب ليضفو ءرمحألا دلاخ وبأو «ةدئاز يبأ نبا هاور *

 . هلثم كلام يبأ نع ؛ينزملا كلام نب مساقلاو «ةفيلخ نب فلخو
 ىتثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح- 15

 :لاق ىعجشألا كلام يبأ نع «ةناوع وبأ انث «ىبسارلا رشب وبأ سبع نب ركب انث , يبأ ا

 .نارفعزلاو سرولا هلي هللا لوسر عم انباضخ ناك :لاقف هتلأسو يبأ تعمس ظ

 : دام عمد
2 

 .(519 /؟) ةباصإلا .(54 /”)دسألا ,("030 /؟)باعيتسالا | )١(
 . لصألا نم طقس[ 1نيبام (؟)



 '"”يسمحألا باهش نب قراط [ ]3

 .هنع يورو 4 هلع يبنلا كردأ ءيفوكلا هللا دبع وبأ ح

 قراط :ديبع وبأ :لاقو ءامهريغو «دئرم نب ةمقلعو «ملسم نب سيق :دنع هثيدح

 . يلجبلا سمحأ نب ملسأ نب ةيواعم دلو نم باهش نبا

 رصن نب فوع نب لاله نب ةملس نب سمش دبع نب باهش نب قراط :هريغ لاقو ل

 . سمحأ نب ملسأ نب ةيواعم نب مهلد نب يؤل نب ورمع نبا

 نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 79 4

 ةفالخ يف توزغو ؛« هِلَع هللا لوسر تيأر : لاق باهش نب قراط نع ءملسم نب سيق

 .هريغو ايارسلا يف ركب يبأ

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 64

 نب سيق نع «نابزرملا نب ديعس انث : لاق ينزملا كلام نب مساقلا انث «ءارفملا يبأ نب ةورف

 يف» :لاق ىلعألا الملا مصتخي ميف هني هللا لوسر لكس :لاق باهش نب قراط نع «ملسم

 ليللاب ةالصلاو ,مالسلا ءاشفإو ,ماعطلا ماعطإف : تاجردلا امأف ,تارافكلاو تاجردلا

 ىلإ مادقألا لقنو «تاربسلا يف ءوضولا غابسإف : تارافكلا امأو ,ماين سانلاو

 . (ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو ,تاعمجلا

 انث «ريمغ نبا انث ءنايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح 6

 رمأ ركذي لازي ال هيو هللا لوسر ناك :لاق باهش نب قراط نع ليعامسإ انث «عيكو

 . 4 اهاهتنم كّبر ىَلِإ 69 اهاركذ نم تنأ ميف 9 : تلزن ىتح ةعاسلا

 باهش نب قراط نع ليعامسإ نع «ديلولا نب يلع نع «ةيواعم نب تاورم هاور #*

 . هلثم

 2 71 رو 00
1 
92 

 )١( /؟) ةباصإلا «(70 /؟)دسألا ,(708 /7) باعيتسالا 57١(.



 ةباحصلا ةفرعم

 ""”يمرضحلا ديوس نب قراط 61]

 . ةمقلع هنباو «رجح نب لئاو : هنع ىور د

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 5

 قراط نع «لتاو نب ةمقلع نع ,برح نب كامس نع «عيبرلا نب سيق انث «دايز نب ةدابع
 اهرصتعن [أ 775 ]١/ اًبانعأ انضرأب نإ هللا لوسر اي :تلق :لاق يمرضحلا ديوس نبا

 سيل كلذ نإ» :لاق ضيرملا هب يقستسن :تلقف «هتعجارف :لاق (ال» :لاق ؟اهنم برشنفأ

 .«ءاد هنكلو ءافش

 نع «ةمقلع نب كامس نع : كيرش لاقو «هلثم كامس نع «ةملس نب دامح هأور *

 .. قراط نب دايز وأ «دايز نب قراط

 نع :روث يبأ نب ديلولا لاقو «قراط نب ديوس نع «كامس نع :ليئارسإ لاقو
 . رسب وأ رمش نب قراط نع «ةمقلع نع «كامس

 قراط وأ «قراط نب ديوس نع «لئاو هيبأ نع «لئاو نب ةمقلع نع «ةبعش هاورو *:

 .ديوس نبا

 2 د د 0 ؟

 "”عفار يبأ نب ةمقلع : نب قراط [ ]" ١١

 . نمحرلا دبع هنبأ :هنع ىور 6

 نب دامح نب نيسحلا انث .دامح نب نسحلا انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح 1

 .ح يلع نب ورمع انث «ةلاضف

 نمحرلا دبع نب ةريغم انث ءرشعم يبأ نب نسحلا انث «ميهاربإ نب دمحم انثدحو

 نب نمحرلا دبع نع «ديزي يبأ نب هللا ديبع نع « جيرج نبا نع «مصاع وبأ انث :الاق ناميلسو

 )١( /؟) ةباصإلا .(594 /")دسألا 7017(2 /؟) باعيتسالا 719(.

 ةباصإلا 177” /")دسألا (؟) )9/ 771(.



 نجرخيو وعديو تيبلا لبقتسيف ىلعي راد يف اًناكم يتأي ناك هّنَِع يبنلا نأ هيبأ نع «قراط
 . تاملسم نحنو نوعدي هعم

 نبا نع : هثيدح يف يناسربلا لاقو « جيرج نبا نع «حورو ءمصاع وبأ هاور اذك

 . هيبأ ناكم همأ نع ١ جيرج نبا نع :قازرلا دبع لاقو «هيبأ ناكم همع نع «جيرج

2 

 "'عقرملا نب قراط [ "]

 ىف ركذ هلو «ةباحصلا ىف هدعو «يزاجح هنأ معزو «نيرخأتملا ضعب هركذ ح

 . مدرك تنب ةنوميم ثيدح

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث .كلام نب ركب وبأ انثدح -4

 نع ء؛مسقم تنب ةراس يتمع ينتثدح :لاق مسقم نب ديزي نب هللا دبع انث «نوراه نب ديزي

 اندف «يبأ عم انأو هل ةقان ىلع وهو «ةكمب هلو هللا لوسر تيأر :تلاق مدرك تنب ةنوميم

 كلذ هِي هللا لوسر فرعف : تلاق نارثع شيج تدهش ينإ :لاقو همدقب ذخأف « يبأ هنم

 :لاق ؟هباوث ام :تلقف :لاق ؟هباوثب احمر ينيطعي نم : عقرملا نب قراط لاقف «شيجلا

 . ثيدحلا . . يحمر هتيطعأف : لاق «يل نوكت تنب لوأ هجوزأ

 ىورو «حابر يبأ نب ءاطع : هنع ثدح . يعبات وهف اًيمالسإ ناك نإ عقرملا نب قراطو

 .ةيمأ نب ناوفص : نع

 «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ هانثدح -

 قراط نع ءاطع نع ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس انث «رفعج نب دمحم انث يبأ ينثدح

 ءهعطقب رمأف ليَ يبنلا ىلإ هعفرف هدرب قرس ًالجر نأ ةيمأ نب ناوفص نع «عقرملا نبا

 ابأ اي هب ينيتأت نأ لبق اذه ناك الولف» :لاق .هنع تزواجت دق : هللا لوسر اي :لاقف
٠ 

 . هلي هللا لوسر هعطقف (بهو

 )١( /؟) ةباصإلا «(777 /7)دسألا ,(709 /؟) باعيتسالا 571(.



 ةباحصلا ةفرعم

 فرعيالو « مدرك نم جوزملاو «نيعباتلا يف هدادع «يمالسإ اذه قراط : خيشلا لاق

 . ؟ةباحصلا يف فيكف «ركذاالو رثأ مالسإلا يف هل

 تي تي 3 دام منع دب

 ("”دوعسم نب ديبع نب قراط[ 2 ]

 تلزن «لفنلا هلق يبنلا مهنم نمضو ردب موي رسألا يف اولتق نيذلا رفتلا دحأ

 دمحم انث «ئرقملا رمع وبأ انث ءجرف نب دمحأ انث ءدمحأ نب ميهاربإ انثدح -9

 نب بعك رسبيلا وبأ لاق :لاق سابع نبا نع .حلاص يبأ نع «يبلكلا نع «ناورم نبا
 « جرزخلا نب فوع ينب نم يراصنألا مشخدلا نب كلامو مشج ينب نم يراصنألا ورمع

 اذك هلف ريسأب ءاج نم» :تلق ءانتلفن يذلا كليفنت : هللا لوسر اي «ديبع نب "”قراطو

 ماقف نيعبس انرسأو نيعبس انلتق دقو. «اذكو اذك هلف ًاليتق لتق نمو [ب /774 /١]اذكو

 ىلع ءاضرح نوكتن الإ ءالؤه لعف امك لعفن نأ انعنم ام بر اي: لاقف ذاعم نب دعس

 مهنم باصي نأ مهتئارو نمو «نيملسملل اءدر انك انكلو «ودعلا ىلع نيرصنتسم داهجلا

 سانلا ىقبي مهتلفن يذلا مهيطعت ىتمف «ريثك سانلاو «ليلق مئانغلا : هللا يبن اي «ةروع

 الو ملكتي ال تكاس هِي هللا لوسرو «مهنيب اميف ةعجارم كلذ يف ناكف «ءيش مهل سيل
 .ةيآلا 4 لاقنألا نع كنوُلَأسُي 9 :قراطو كلامو رسيلا يبأ يف تلزنف ءاًئيش لوقي

 تي ني حد 0 هب 2

 ”ىيسؤوّدلا ورمع نب ليفطلا 1

 سيرف ةهنر وعدلا لو 3 يبل ارعاس « مهيف س *يرق هترذحف ةوعدلا لوأ ةكم مدق «ابيبل ارعاش «مهيف اعاطم ء سود ديس ناك ح

 عقي نأ نم اًقوخ فسرُكلاب هنذأ دسف ؛همالك ىلإ ءاغصإلاو هلي يبنلا نم عامتسالا نع

 )١( /؟) ةباصإلا «ىالا /؟)دسألا 757١(.

 .«قراع» : لصألا يف (؟)

 )*( /؟) باعيتسالا 3"31١(( /؟) ةباصإلا 78 /”) دسألا 7786(.



 ىلع هعيابو «ةكمب ملسأف هادهف «هيدهي نأ "7[الإ]ىلاعت هللا ىبأف هعماسم يف همالك

 ةكم ىلإ داع مث .هتجوزو هوبأ ملسأو «مالسإلا ىلإ مهاعدف هموق ىلإ عجرو «مالسإلا

 قدنخلا دعب ةنيدملا هعم اومدقو ءاودتهاف «ىدهلاب مهل اعدف « هلع يبنلا ىلإ اسود ىكشف

 .هقرحأف .ةكم حتف دعب  ةممح نب ورمعل منص  نيفكلا يذ ىلإ هِيَ يبنلا هثعبف ربيخ ماع
 ىلإ راسو . هلي هللا لوسر يفوت ىتح ةنيدملا نطوتساو هلي هللا لوسر ىلإ عجر مث
 ءرمع ةفالخ يف كومريلاب دهشتسا :ليقو «ءارقلا عم ةماميلا موي دهشتساف «ةماميلا

 «ةريره وبأ :هنع ىور .كومريلاب ليفطلا نب ورمع هنباو « ةماميلاب لتق هنأ : حيحصلاو

 .رباجو

 انث .يديمحلا انث ءىسوم نب رشب انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 0١

 يسودلا ورمع نب ليفطلا ءاج :لاق ةريره يبأ نع «جرعألا نع «دانزلا وبأ انث .نايفس

 ءاهيلع هللا عداف ءتبأو تصع دق اسود نإ : هللا لوسر اي :لاقف «٠ هلع هللا لوسر ىلإ

 : هللَع يبنلا لاقف سود تكله : سانلا لاقف هيدي عفرو ةلبقلا هع هللا لوسر لبقتساف

 .نيترم (مهب تئاو اسود دها مهللا»

 «دانزلا يبأ نب نمحرلا دبعو «سيوأ وبأو «نمحرلا دبع نب ةريغملاو «يروثلا هاور *

 نع «نيرخآ يف نامهط نب ميهاربإو ءاقروو «ميعن يبأ نب عفانو «ةزمح يبأ نب بيشعو
 .هوحن دانزلا يبأ

 نع «ةملس يبأ نع «ورمع نب دمحم نع .ةعامجو .ةملس نب دامح هاورو

 . ةريره يبأ

 بويأ نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح -5

 ناك :لاق يسودلا ورمع نب ليفطلا ةصق يف قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث

 «شيرق نم لاجر هيلإ ىشمف ءاهب هَ هللا لوسرو ةكم مدق هنأ ثدحي ورمع نب ليفطلا
 نيب لجرلا اذهو اندالب تمدق كنإ ليفط اي : هل لاقف ءاّبيبل [ارعاش اعيرس ليفطلا ناكو

 )١( لصألا نم طقس .



 نيبو هيبأ نيبو لجرلا نيب قرفي ءرحسلاك هلوق امنإو ءانتعامج قرفو انب لضع دق ءانرهظأ

 لخد نإف «كموق ىلعو كيلع ىشخأ انأو «هتجوز نيبو لجرلا نيبو «هيخأ نيبو لجرلا

 هنم عمسأ ال نأ تعمجأ ىتح يب اولاز ام هللاوف :لاق «هنم عمست الو هملكت الف كيلع
 هما
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 نم ينغلبي نأ نم اًقرف اًمسرك دجسملا ىلإ تودغ نيح ينذأ توشح ىتح ءهملكأ الو اًنيش

 .هعمسأ نأ ديرأ ال انأو «هلوق

 تمقف :لاق ةبعكلا دنع يلصي مئاق هلي هللا لوسر اذإف ءدجسملا ىلإ تودغف :لاق

 يف تلقف :لاق اًنسح اًمالك تعمس :لاق «هلوق ضعب ينعَمْسُي نأ الإ هللا ىبأف ءاّبيرق هنم

 ينعنمي امف «حيبقلاو نسحلا ىفخي ام ءرعاش بيبل لجرل ينإ هللاو «يمأ لكثاو : يسفن

 أ /؟10 /1] هتلبق انسح هب ينأي يذلا ناك اذإ ؟لوقي ام لجرلا اذه نم عمسأ نأ نم

 اذإ ىتح هتعبتاف هتيب ىلإ هم هللا لوسر فرصنا ىتح تثكمف :لاق . هتكرت اًحيبق ناك نإو

 ام هللاوف ؛اولاق يذلا اذكو اذك يل اولاق كموق نإ دمحم اي : تلقف هيلع تلخد هتيب لخد

 نأ الإ هللا ىبأ مث ءكلوق عمسأ ال نأل فسرُكب ينذأ تددس ىتح كرمأ ينوفوخي اوحرب

 ىلتو «مالسإلا يلع ضرعف :لاق . كرمأ ىلع ضرعأف اًنسح الوق تعمسف «هينعمسي

 تملسأف :لاق «هنم لدعأ ارمأ الو ,نسحأ طق ًالوق تعمس ام هللاوف :لاق .نآرقلا يلع

 .قحلا ةداهش تدهشو

 «مالسإلا ىلإ مهيعادو مهيلإ عجار انأو «يموق يف عاطم ؤرما ينإ هللا يبن اي :تلقو

 مهللا» :لاق :لاقف «هيلإ مهوعدأ اميف انوع مهيلع يل نوكت ةيآ يل لعجي نأ هللا عداف

 عقو «رضاحلا ىلع ينعلطت ةينثب تنك اذإ ىتح يموق ىلإ تجرخف :لاق .«ةيآ هل لعجا

  اهنأ اونظي نأ ىشخأ ينإف «يهجو ريغ يف مهللا :تلقف :لاق . حابصلا لثم ينيع نيب رون

 رضاحلا لعجف يطوس سأر يف عقوف ؛لوحتف :لاق «مهنيد قارفل يهجو يف تعقو ةلثم
 . ةينثلا نم مهيلإ طبهأ انأو «قلعملا ليدنقلاك يطوس يف رونلا كلذ نمو :لوقي

 :لاق اريبك اًخيش ناكو «يبأ يناتأ ؟تلزن املف «مهيف تحبصأف مهتئج ىتح :لاق

 :تلق :لاق ؟ينب ايملو :لاق . ينم تسلو ؛كنم تسلف بأ اي ينع كيلإ : تلقف



 «هبايث رهطف لستغاف «كنيد ينيدف ينب اي : يبأ لاق « هلو دمحم نيد تعباتو .تملسأ

 «ينع كيلإ :اهل تلقف «يتبحاص ينتتأ مث :لاق ملسأف مالسإلا هيلع تضرعف ءاج مث

 كنيبو ينيب قرف :تلق :لاق ؟يمأو تنأ يبأب مل :تلاسق . ينم تسلو كنم تسلف

 ىلإ يبهذاف : تلق :لاق كنيد ينيدف :تلاق « هِّيَع دمحم نيد تعباتو تملسأ «مالسإلا

 «ةيومح هلامح ىمحلا لكو سودل اًمئص ىرشلا وذ ناكو هنم يرهطتف ىرشلا يذ ىمح

 يذ نم ةنتفلا يلع ىشختأ يمأو تنأ يبأب :تلاق :لاق لبجلا نم طبهي ءام نم لشو

 تءاجف «تلستغاف تبهذف :لاق «ءكلذك نماض انأ ال :تلق :لاق ؟اًئيش ىرشلا

 تنج مث « اوئطبتف مالسإلا ىلإ اسود توعد مث "٠ تملسأف «مالسإلا اهيلع تضرعف

 مهللا عداف ءريدلا سود ىلع ينبلغ دق هنإ : هللا يبن اي : تلقف «ةكمب هلي هللا لوسر

 .(مهب قفراو ,.مهعداف كموق ىلإ عجرا ءاسود دها مهللا» :لاقف «مهيلع

 لَ هللا لوسر رجاه ىتح مالسإلا ىلإ مهوعدأ سود ضرأب لزأ ملف تعجرف :لاق
 يعم ملسأ نمب هَ هللا لوسر ىلع تمدق مث «قدننلاو دحأو اردب ىضقو ؛ةنيدلا ىلإ

 مث « سود نم اب نينامث وأ نيعبسب ةنيدملا تلزن ىتح «ربيخب لل م هللا لوسرو يموق نم
 اذإ ىتح هلع هَ هللا لوسر عم انأ مث «٠ «نيملسملا عم انل مهسأف «ربيخب هَل هني هللا لوسرب انقحل

  ةممح نب ورمع منص نيفكلا يذ ىلإ ينثعبا : هللا لوسر اي : تلق ؛ةكم هيلع هللا حتف

 :بشخ نم ناكو «رانلا هيلع ٌدقوُي وهو لوقي ورمع نب ليفط لعجف هيل ! جرخف

 اكداليم نم مدقأ انداليم اكدابع ]نم تسل نيفكلا اذاي

 ("”[اكداؤف يف رانلا توشح ينإ

 هللا ضبق ىتح ةنيدملاب هعم ناكف ٠ هَ هللا لوسر ىلإ ورمع نب ليفط عجر مث
 يف اوغرف ىتح «ةدرلا لهأ مهعم دهاجف نيملسملا عم جرخ برعلا تدترا املف ءهلوسر

 هعم ةماميلا ىلإ نيملسملا عم راسف [ب /8 60 /١]اهلك دجن ضرأ نمو «يدسألا ةحلط

 تيأر دق ينإ :هباحصأل لاقف «ةماميلا ىلإ هجوم وهو ايؤر ىأرف «ليفطلا نب ورمع هنبا

 . نيترم لصألا يف ترركت تملسأو )010

 8١(. /") دسألا نم تبثأ امو «لصألا نم طشك [ 1نيب ام (؟)



 ةباحصلا ةفرعم

 هنأو ءقلح يسأر نأك تيأر «يلاهوربعأف ايؤر

 ءاريخ :اولاق «ينع سنخ هتيأر مث اًئيثح اًبلط ينبلطي ينبا ىرأو ءاهجرف يف ينتلخدأف

 رئاطلا امأو ءهعضوف ؛ يسأر قلح امأ :لاق ؟تلوأ اذام :اولاق اهتلوأ هللاو دقف انأ امأ : لاق

 ببجتأف يل رفحت ضرألاف اهجرف ينتلخدأ يتلا ةأرملا امأو «يحورف .؛ يمف نم جرخ يذلا

 لتقف «ينباصأ ام هبيصي نأ دهجيس هارأ ينإف ؛ينع هسنخ مث يايإ ينبا بلط امأو ءاهيف

 مث «ةديدش ةحارج ليفطلا نب ورمع هنبا حرجو ءديهش ةماميلاب هنع هللا يضر ليفطلا

 . ديهش هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةفالخ يف كومريلا ماع لتق ىتح اهنم لبقتسا

 انث «يديمحملا انث .ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح <40

 ةأرما ينتتأ هنأو رئاط يمف نم جرخي
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 . هلوطب ثيدحلا هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع «جرعألا نع «دانزلا وبأ انث « تايفس

 "!ةربخس نب ليفطلاا © 1]

 نب ةربخس نب ثراحلا نب هللا دبع نب ليفطلا وهو « ُهَِيَي يبنلا جوز ةشئاع وخأ م

 . ةنيدملاب نكس . دزألا نب ب نامثع نب رمنلا نب سوأ نب مشج نب ةرم نب ةدابع نب ةموُثرَج

 . ةنانك تنب ثريوحلا مأ همأ : ليقو ءركب يبأ ينبا هللا دبعو ةشئاع مأ نامور مأ : همأ

 دامح انث «لاهنم نب جاجح انث «يشكلا ملسم وبأ انث «يباطخلا قراف انثدح 4

 ةشئاع يخأ ةربخس نب ليفط نع شارح نب يعبر نع «ريمع نب كلملا دبع انث «ةملس نبا

 :اولاق ؟متنأ نم :تلقف ءدوهيلا نم طهرب تررم ينأك مئانلا ىري اميف تيأر :لاق اهمأل

 متنأل :اولاقف هللا نبا ريزع :نولوقت مكنأ الول «موقلا متنأل مكنإ :تلقف دوهيلا نحن

 .دمحم ءاشيامو « هللا ءاش ام : نولوقت 7 مكنأ الول موقلا

 ولوقت مكنأ الول موقلا متنأل مكنإ : تلقف ةف «ىراصنلا نم طهرب تررم مث :لاق

 املف ءدمحم ءاشو هللا ءاشام : نولوقت مكنأ الول موقلا متن هنأو : اولاقف « هللا نبا حيسمملا

 (؟ ادحأ اهب تربخأ له» : لاقف «هتربخأف هلع يبنلا تيت تيتأ مث اًناسنإ اهب تربخأ تحبصأ

 .(؟5714 /؟) ةباصإلا .(ا/ا/ل /")دسألا 7٠١(( /؟) باعيتسالا )١(



 ًاليفط نإ» :لاق مث هيلع ىنثأو « هللا دمحف اًبيطخ ماق رهظلا ىلص املف «معن :تلقف
 ءايحلا ينعنمي ناك ,ةملك نولوقت  متنك مكنإو ,مكنم ربخأ نم اهب ربخأف ءايؤر ىأر

 .(دمحم ءاشو هللا ءاش ام : اولوقت الف اهنع مكاهنأ نأ مكنم

 نب دحاولا دبع انث : الاق « عينم نباو « ةيجان نبا انث «نالع نب نسحلا انثدح .-06

 نب ليفط نع « شارح نب يعبر نع ريمع نب كلملا دبع نع ؛ةملس نب دامح انث «ثايغ
 هلي هللا لوسر ماقف : لاقو «هلثم ركذف مئانلا ىري اميف تيأر : :لاق اهمأل ةشئ ةشئاع يخأ ةربخس

 اهب ربخأف ايؤر ىأر ًاليفط نإف : دعب امأ» : لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف دجسملاب اًبيطخ

 . هلثم ركذف (مكنم ربخأ نم

 يعبر نع «ريمع نب كلملا دبع نع «ةسينأ يبأ نب ديزو «ةناوع وبأو «ةبعش هاور *
 .دعب امأ :اوركذي ملو ءهوحن

 . ةفيذح نع «ريمع نب كلملا دبع نع «ةنييع نبا هاورو *

 .ةرمس نب رباج نع :لاقف ريمع نب كلملا دبع نع رمعم هأورو #

 (7بلطملا نب ثراحلا نب ليفطلا ]١

 .[أ /75 ]١/ ردب دهش . فانم دبع نب بلطملا دبع ينب نم

 نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا ريبكلا دبع نب قوراف انثدح .-17

 اًردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نب دمحم انث «رذنملا
 . بلطملا نب ثراحلا نب ليفطلا : فانم دبع نب بلطملا ينب نم

 « بويأ نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح "1

 : بلطملا ينب نم شيرق نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع ؛دعس نب ميهأربإ انث
 . بلطملا نب ثراحلا نب ليفطلا

 :هاور ثيدح هلو

 دمحم نب بوقعي نع دحاولا دبع نب رفعج انث :لاق 1[. . .] انثدح .-

 )١( /؟) باعيتسالا 51١(, /؟) ةباصإلا ,(76 /)دسألا 574(.

 ) )1لصألا يف ضايب [ ]نيب ام .



 ةباحصلا ةفرعم

 نع «دابع نب ميكح نب ميكح نع «قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ نع «يرهزلا
 .ًاليوط اًنيدح ركذو « هّليَف يبنلا انب ىلص :لاق ثراحلا نب ليفطلا نع ءاهمع نع ءهمأ

 دع داع د

 '""ةيريوج يخأ نب ليفطلا © 1

 .ريرح لا سبل نميف ُهّتَْع يبنلا نع ىور 0

 . ليفطلا نع نامثع مأ هتلاخ نع «رباج نع «كيرش انث ءراوس نب نسحلا هاور *

 . نيرخأتملا ضعب هركذ

 "'ءاسنخ نب كلام نب ليفطلا ] 

 .ةياور هل فرعي الو ءركذ هل .اردب دهش

 ىسوم انث «حيلف نب دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «دايز انث «قوراف انثدح -6

 نب ليفطلا : جرزخلا نم راصنألا نم ًاردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نبا

 7+ داع خ؟
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 ””ءاسنخ نب نامعنلا نب ليفطلا 0 ]

 . قدنخلا موي دهشتسا هنإ : ليق . يبقع يردب «ديبع نب نانس نبا

 «حيلف نب دمحم انث .رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «قوراف انثدح 5.6

 نم جرزخلا نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث

 . ءاسنخ نب نامعنلا نب ليفطلا : يدع نب ديبع ينب

 )١( /؟) ةباصإلا «(75 /")دسألا 712( .

 ,(؟575 /؟) ةباصإلا 8١(.« /")دسألا .(9316 /؟) باعيتسالا (؟)

 .(775 /؟) ةباصإلا «(7 /")دسألا (9)



 نبا انث «يبأ انث «دلاخ نيب ورمع نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 0١

 ينب نم ُهّْكَي هللا لوسر ةعيبل ةبقعلا دهش نم ةيمست يف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل
 . اردب دهش دقو «ءاسنخ نب نامعنلا نب ليفط : مشج نب ديز نب ةملس

 « بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح -57

 نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ انث

 . ءاسنخ نب نامعنلا نب ليفطلا : ديبع

0 . 2 
 ني حي دف

 "”يراصنألا دعس نب ليفطلا ]41 ١6

 دمحم انث .رذنملا نب ميهاربإ انث .ليلخلا نب دايز انث «ىباطخلا قوراف انثدح "5

 . "”دعس نب ليفطلا : راجنلا ىنب نم راصنألا

 0 2 ند 010

 "'سيق نب رذنملا نب يلع نب قلط[ 7]

 دلو نم يميحسلا يفنحلا يلع وبأ ىزعلا دبع نب رمع نب هللا دبع نب ورمع نبا
 «ةنيدملا لَم هللا لوسر ىلع اودفو نيذلا دفولا دحأ .ةماميلا نكس . ةفينح نب لؤدلا

 . هذجسم ءانب ىف هعم لمعو

 .ردب نب هللا دبعو «نابيش نب يلع نب نمحرلا دبعو « سيق : هنبا هنع ىور

 )١( /7؟) باعيتسالا 711١(« /؟) ةباصإلا «(ا/ا/ /") دسألا 776(.

 .ةديعسا : لصألا يف (؟)
 )"( ةباصإلا ,(97 /7) دسألا 207717 /7؟) باعيتسالا )7579( .



 26 !: 2 عو ٠8 -  ةباحصلا ةفرعم

 ماشه انث «ةدابع نب حور انث ءسنوي نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -64

 هِي هللا لوسر لجر لأس :لاق هيبأ نع «قلط نب سيق نع «رباج نب دمحم انث ءناسح نبا

 .«هنم وه» :لاق ؟هركذ سميف أضوتي لجرلا تيأرأ وأ ءيركذ سمأف أضوتأ ينإ

 انث ءراشب نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ انثدح -65

 : لاق هيبأ نع «قلط نب سيق نع «يفنحلا رباج نب دمحم نع «ةبعش انث «رفعج نب دمحم
 ؟اضوتيأ ةالصلا يف وهو «هنيميب هركذ سمي لجرلا نع عمسأ انأو لفي يبنلا لجر لأس

 .«ةدسج ضعبك وه اغغإال» :لاق

 .يروشلا نايفسو ءنوع نباو «ينايتخسلا بويأو .ةداحج نب دمحم هاور#

 نب نايفسو «ديز نب دامحو «يفنحلا رباج نب بويأو «ىيحي نب مامهو «يرملا حلاصو

 .هوحن رباج نب دمحم نع «ةيواعم نب ريهزو « ةنييع

 . ليئارسإ يبأ نب قاحسإ : نيرخأتملا نمو *

 يبأ نب قاحسإ انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم هانثدح 65

 دنع تنك :لاق هيبأ نع «قلط نب سيق انثدح :لاق انثدح «رباج نب دمحم :لاق ليئارسإ

 :لاق وأ ةالصلا يف انأو يركذ تسسم : هللا لوسر اي :لاقف «لجر هاتأف اسلاج ُهّنَع يبنلا
 .(«كنم وه امنإ» :لاق «ةالصلا يف وهو هركذ لجرلا سمي

 . هلثم قلط نب سيق نع «ةبتع نب بويأو ردب نب هللا دبع هاورو *

 دامح نب فسوي انث .قاحسإ نب نيسحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح "17

 «قلط نب سيق نع «رباج نب دمحم نع «ناسح نب ماشه نع «ىلعألا دبع انث «ىنعملا
 مكيلع مغ نإف ءاورطفأف هومعيأر اذإو ءاوموصف هومتيأر اذإ» :لاق ُهلفَع يبنلا نأ هيبأ نع

 . «نيثالث ةدعلا اومتأف

 رباج نب دمحم نع « ليئارسإ يبأ نب قاحسإو «نيول ناميلس نب دمحم هاور #

 . هلثم



 انث .يوطسلا ناميلس نب دمحم نب نسحلا انث « نسحلا نب بيبح هانثدلح 4

 لاق :لاق .هيبأ نع « قلط نب سيق نع «رباج نب دمحم انث ؛نيول ناميلس نب دمحم

 . هلثم ركذف هنكَع م هللا لوسر

 انث يوسفلا ديلولا نب يلع نب نسحلا انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح .-8

 نم ناكو قلط هيبأ نع «قلط نب سيق نع «ةبتع نب بويأ انث «يلجبلا دمحم نب دامح

 :همتكف ملع نع لكس نم» : هتيم هللا لوسر :لاق :لاق هِيَ بع يبنلا ىلإ اودفو نيذلا دفولا

 .«ران نم ماجلب مجلأ

 دمحم نب دامح انث «ديلولا نب يلع نب نيسحلا انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 141

 هركذ سم نم» :لاق هَلْ هلع يبنلا نأ هيبأ نع «قلط نب سيق نع «ةبتع نب بويأ انث « يفنحلا

 .(ًاضوتيلف

 ثيدحلا عمس قلط نوكي نأ هبشيو « حيحص يدنع ثيدحلا اذهو :ناميلس لاق *

 خسانلا عمسف «ركذلا سم نم ءوضولاب رمأي هعمس مث اذه لبق هِيَ يبنلا نم لوألا

 .[أ /”37 ]١/ خوسنملاو

 نب نيسحلا انث .ةملس نب قاحسإ انث ءمسقم نب دمحم نب دمحأ انثدح 0١

 «هيبأ نع «قلط نب سيق نع رامع نب ةمركع انث «يلصوملا بويأ نب هللا دبع انث «نكسلا
 .«سانلا نم يأرلاو هللا نم نيدلا نإف ءيأرلاو كايإ» : يلعل هّلِكَي هللا لوسر لاق :لاق

 "”يِدهّنلا ريهز يبأ نب ةيبهَط 3
 يف هركذ . ُهّنكَع يبنلا ىلع اومدق نيح دهن ينب دفو بيطخ ءديز نب دهن ينب نم ان

 انث ءدايز نب دمحم نب دمحأ انث « ىكزم ا قاحسإ يبأ نب نمحرلا دبع انثدح 7

 )١( /")دسألا (7375 /؟) باعيتسالا ٠٠١(« /؟) ةباصإلا 778(.

 [يدهنلا ريهز نب ةفهط] باعيتسالا يف .



 ديعس نب ىيحي نب ىيحي نب نمحرلا دبع انث ,ديعس وبأ يثراحلا دمحم نب نمحرلا دبع
 يبأ نب نسحلا نع «بشوح نب ماوعلا نع «يعخنلا هللا دبع نب كيرش انث ,يرذعلا .

 هلع هللا لوسر ىلع ديز نب دهن ينب دفو مدق :لاق نيصح نب نارمع نع «يرصبلا نسحلا
 يروغ نم كانيتأ : هللا لوسر اي :لاقف ُهّلفَع يبنلا يدي نيب يدهنلا ريهز يبأ نب ةيهط ماقف

 ,'"”[ريبحلا] بلجتسنو «ريبصلا بلحتسن «سيعلا انب يقرت «سيملا راوكأ ىلع ةماهت

 ءاطنملا يف ةلئاغ ضرأ نم ؛ماهجلا ليحتسنو «'"”ماهرلا ليحتسنو « ديربلا دضعتسنو

 تامو «ةراكبلا نم جولمألا طقسو «نثعمجلا سبيو «نهدملا فشن دق ءاطوملا ةظيلغ

 امو «نتفلاو نثولا نم هللا لوسر ايانئرب ءيدولا تامو ءيدهلا كلهو ؛جوُلسَعلا

 معن انلو « راعت ماقو رحبلا امط امو «مالسإلا ةعيرشو نيملسملا ةوعد انل «نمزلا ثدحي

 «ةلزؤم ءارمح ةنس انتباصأ «لسرلا ليلق لسّرلا ريثك ريقوو «لالبب ضِبَت ال «لافغأ لَمَه

 : هلع هللا لوسر لاقف «لهن الو للع اهل سيل

 ىلع اهيعار سبحاو ءاهقرفو اهقذمو ءاهضخمو اهضْحَم يف مهل كراب مهللا»
 ءانمؤم ناك ةالصلا ماقأ نم دلولا يف مهل كرابو .دمفلا مهل رجفاو .رمشلا عنايو .نثّدلا

 دهن ينب اي-مكل ءاّملسم ناك هللا الإ هلإ ال نأ دهش نمو ًالفاغ نكي مل ةاكزلا ىدأ نمو
 ططلت الو ,ةالصلا نع لقافت الو تدعوم الو دهع نكي مل كلملا عئاضوو كرشلا عئادو

 ةيزجلاب َرقأ ن نمو ؛باتكلا يف ام هلف مالسإلاب َرقأ نم «ةايحا يف دحلت الو ,ةاكزلا يف

 ةيهط عم هل هللا لوسر بتكو «ةمذلاو دهعلاب ءافولا هللا لوسر نم هلو . ةوبّرلا هيلعف

 . ريهز يبأ نب
 ىلع مالسلا ,ديز نب دهن ينب ىلإ هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسبب

 ضيرفلا ضراقلا مكلو ةضيرفلا ةعيضولا مكيلع هلوسرو للاب نمآو ىدهلا عبتا نم
 الو مكرد سبحني الو .مكحرس عنمي الو مكلك لكؤي الو .سيبضلا بوكرلا نانعلا وذ
 ' .«قابرلا اولكأتو اورهطت ملام مكحلط دضعي

 راوكأ ىلع دري "”[ ]يرذعلا هضعب ثيدحلا اذه رسف :ثراحلا ديعس وبأ لاق

 . ةباصإلا نم ةدايزلاو « لصألا نم تطقس 60

 )١( ةيهانتملا للعلا يف بيوصتلاو .«مار» لصألا يف 17/ 144[.
 )"( هنيبتي مل لصألا يف طشك [ 1نيب ام .



 ةباحصلا ةفرعم
0 

 «قرفتملا باحسلا :ريبصلا بلحتسن «لبإلا : سيعلا انب يمترت «ةلاجرلا ينعي : سيملا

 ءال برطضا دق يذلا باحسلا ينعي : ماهجلا ليحتسنو  حادقلا ينعي ماهرلا : ليجتسنو

 فشن دق ءاهدعبو ضرألا ةفاسم :اطنملا ةلئانغ «ضرأ يف ءامسلا نم رئاس وهف رخ

 نم جولمألا طقس «رجشلا قورع ينعي :نئثعجلا سبيو «ريدغلا سبي : ينعي : نهدملا

 دوع ينعي [ب /777 ]١1/ :جولسعلا تامو «لازهلا هكردأ نيمسلا ركبلا ينعي :ةراكبلا

 :نتفلاو نثولا نم انئرب «ليسفنلا ينعي : يدولا تامو «قرولا هب بعشتت يذلا رجشلا
 ةمرصلا ينعي : لسرلا ليلق ريقوو «نبل اهل سيل : ينعي :لالبب ضبت ام «فالخلا : ينعي

 اهضحسم «يناعرملا بلط يف ديدش :لوقي :لسرلا ريثك «دالوأ اهل سيل منغلا نم
 «بصخلا لاق : نثدلا ىلع اهيعار سبحا «نبللا يف هلك اذه :اهقذمو اهقرفو اهضخمو

 : ةاكزلا يف ططلت الو «ءاملا ةليلق ضرألا نم جرخي ام :رمثلاو جضنلا ينعي :رمثلا عنايو

 «قاضألا اورمضت ملام بعصلا : سيبضلاو «ةايحلا يف دحلت الو ددرت ال :لوقي

 .ابرلا ينعي :قابرلا اولكأتو «قافثلا :قاضألاو

 «مجليف بكريال نانعلاب لولذلاو بوكرلا سرفلا :نانعلا وذ : يبارعألا نبا لاقو

 . منغلا هب قبري يذلا لبحلا وهو «ةقبر عمج قابرلا : ةبيتق نبا لاقو

 . ةيهط يرذعلا هاور اذك

 .ريهز يبأ نب ةفهط :لاقو «هلثم ةفيذح نع ينرعلا ةبح نع ثيل هاورو #

 دع دع

 (”يرافغلا سيق نب ةفّهط [ 66٠

 . ةفصلا لهأ نم ناكو «ةنيدملا لزن «ةفخط : ليقو

 انث ءيشكلا ملسم وبأ انث :الاق نسحلا نب بيبحو يباطخلا قوراف انثدح 77

 .(؟96 /؟) ةباصإلا .(48 /؟")دسألا ,(" 506 /؟) باعيتسالا )١(



 ةباحصلا ةفرعم

 ةسمخ سماخ تيقب ىتح :لاق نيلجرلاب بهذي لجرلاو « لجرلاب بهذي لجرلا لعجف

 «انيمعطأ : ةشئاع اي) :لاقف ةشئاع ىلإ هعم انقلطناف «اوقلطنا» : هَ هللا لوسر انل لاقف

 «انيقسا :ةشئاع اي» :لاق مث انلكأف ةاطقلا لثم ةسبحب تءاج مث ءانلكأف ةشيشجب تءاجف

 ىلإ متقلطنا متعش نإو .منن متئش نإ» :لاق مث انبرشف نبل نم ريغص حدقب تءاجف

 لجر اذإ «ينطب ىلع دجسملا يف عجطضم انأ امنيبف :لاق «دجسملا ىلإ قلطنن :انلقف «دجسملا

 . هللَع هللا لوسر وه اذإف ترظنف :لاق (هللا اهضغبي ةعجض هذه نإ» : لاقف هلجرب ىنكرحي

 «ريرج نب بهوو .ماشه نبذاعمو «ثراحلا نب دلاخو «نامهط نب ميهاربإ هاور *

 ليعامسإ وبأو ءفلخ نب ىسومو ءزيزعلا دبع نب ىيحيو «نابيشو «يعازوألا هاورو *

 . ةملس ىبأ نب ىيحي نع دانقلا

 . هيبأ نع «ةفخط نب هللا دبع نع «ةملس ىبأ نع «نمحرلا دبع نب ثراحلا هاورو #*

 نب ميهاربإ نب دمحم نع ١ ىيحي نع .يعازوألا نع «ءارشعلا يبأ نبا هاورو #

 . هيبأ نع «ةفخط نب سيق نع «ثراحلا

 . هيبأ نع «ةفخط نبا نع «ءاطع نب ورمع نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم هاورو #

 نبا نع ءرمجملا ميعن نع «ءاطع نب ورمع نب دمحيم نع «دمحم نب ريهز هاورو #

 نب دمحم نع «ورمع نب زيزعلا دبع نع دقاو نبا نع يلع نب ةملسم هاورو *

 . هيبأ نع « ةفهط نبا نع «ءاطع

 نبا نع هيبأ نع ءرمجما ميعن نب دمحم نع : ىقارخملا دواد نب ناميلس لاقو *

 .[أ /"78 ]١/ رذ ىبأ نع ةفخط

0 



 '"'يدهنلا ريهز يبأ نب ةفهط ]١1561[
 ظوفحم انث ,دمحأ نب رافغلا دبع انث ءهلصأ نم نابح نب دمحم وبأ انثدح -46

 ةبح نع ثيل نع «ةيواعم نب ريهز ينربخأ «يميتلا دحاولا دبع نب ديلولا انث ءرحب نبا
 مهل ماق هلع هللا لوسر ىلإ برعلا دوفو تعمتجا امل :لاق ناميلا نب ةفيذح نع «ينرعلا

 «سيملا راوكأب «ةماهت يروغ نم هللا لوسر اي كانيتأ :لاقف يدهنلا ريهز يبأ نب ةفهط
 ليحتسنو ؛ماهرلا ليجتسنو «ريبحلا بلحتسنو ريبصلا بلحتسن «سيعلا انب يمترت
 طقسو «نثعجلا سبيو «نهدملا سبي دق ءاطوملا ةظيلغ ءاطنملا ةلئاغ ضرأ نم «ماهجلا

 نثولا نم هللا لوسر ايانئرب «يدولا تامو .ءيدهلا كلهو «جولسعلا تامف «جولمألا

 لمه معن انل ءاوراعت ماقو رحبلا ىمطأب مالسإلا ةوعدانل «نمزلا ثدحُي امو «ننعلاو

 سيل «ةلزؤم ءارمح ةنس اهتباصأ ءلسرلا ليلق لسرلا ريثك ريقوو «لالبب ضبت ام «لاقعأ

 ثعباو ءاهقزمو اهضخم يف هل كراب مهللا» : هّلكَي هللا لوسر لاقف لهن الو للع اهل

 ناك ةالصلا ماقأ نم ءدلولا يف هل كرابو .دمفلا هل رجفاو ءرمشلا عنايو رثدلاب اهيعار

 اي مكل ءاصلخم ناك هللا الإ هلإ ال نأ دهش نمو ءاتسحم ناك ةاكزلا ىتآ نمو ءاّملسم

 .(ةالصلا نع لفاغت الو .ةاكزلا يف ططلت إل ,كرشلا عئادو دهن ينب

 "هلع ىبنلا ىلوم نامهط [6؟]

 انث .ءباجنم انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثدح .-.-06

 .هتربخأف رفعج ابأ تيتأف :لاق مشاه ينبل ءيشب يلإ ىصوأ :لاق ءاطع نع «كيرش

 هيي هللا لوسرل ىلوم ينثدح :تلاقف ةريبك هنع هللا يضر يلعل ةنبا مهنم ةأرما ىلإ ينثعبف

 نإ ناوكذ اي-وأ_نامهط اي» : هّلِقَع هللا لوسر لاق :لاق ناوكذ وأ نامهط هل لاقي

 . «مهسفنأ نم موقلا ىلوم نإو ,يتيب لهأل الو يل لحت ال ةقدصلا

 )١( /؟) ةباصإلا «(47 /")دسألا 7(2 55 /؟) باعيتسالا 0"71(.

 ) )0(؟70 /؟) ةباصإلا «(49 /7) دسألا «(9750 /؟) باعيتسالا .



 1 ةباحصلا ةفرعم مي 0 ظ _ ةباحصلا ةفرعم

 رمع ابنأ «قازرلا دبع ابنأ « ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 هل لاقي مهل مالغ ناك :لاق هدج نع ءهيبأ نع «ةيمأ نب ليعامسإ ينربخأ ءبشوح نبا

 قتسعلا» : ُهْتِكَع يبنلا هل لاقف ُهّْلْكَي يبنلا دبعلا ءاجف .هفصن هدج قتعأف ,.ناوكذ وأ نامهط

 . تام ىتح هديس مدخي ناكف «(كقر يف قرتو .كقنع يف

 داما د

 "”ريمع نب بيلط [ 68 ]
 : همأ .«كومريلا موي لتق «يردب ىرجاهم « يصق دبع نب بهو نب ورمع : ليقو

 . مشاه نب بلطملا دبع تنب ىورأ

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطنخلا قوراف انثدح "017

 نم ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا

 موي لتق نم ةيمست يفو « يصق دبع نب بهو نب ريمع نب بيلط : يصق نب رادلا دبع ينب
 . [ب /778 ]١/ بهو نب ورمع نب بيلط : يصق نب دبع ينب نم كومريلاب نيدانجأ

 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح -

 يف ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث
 نب دبع نب ريثك يبأ نب بهو نب ريمع نب بيلط : يصق نب دبع ينب نم ىلوألا ةرجهلا
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 (”يرادلا هللا دبع نب بيطلاا 1]

 . نمحرلا دبع ُهلْكَي هللا لوسر هامسف هلع يبنلا ىلع مدق هيخأ عم مدق «دنه ىبأ وخأ 7

 ٠ نب ديعس انث «ىنذألا ىقابلا دبع نب ىيحي انث «ملس نب رفعج نب دمحأ انثدح -6

 )١( /؟) ةباصإلا 45(2 /") دسألا ,(”357 /7؟) باعيتسالا 788#( .

 )0( دسألا .(7358 /؟) باعيتسالا )"/ ٠٠١(« /؟) ةياصإلا 575(.



 هدج نع «دئاف هيبأ نع «دئاف نب دايز ىنثدح «يرادلا دنه ىبأ نب دايز نب دئاف نب دايز

 هوخأو سوأ نب ميمت :رفن ةتس نحنو ةكمب هلي هللا لوسر ىلع انمدق : لاق يرادلا دنه يبأ

 هوخأو ثيدحلا بحاص وهو « هللا دبع نب دبع وبأو « سيق نب ديزيو «سوأ نب ميعن
 انلأسو انملسأف نامعنلا نب هكافو نمحرلا دبع هي هللا لوسر ءامسف ؛ هللا دبع نب بيطلا

 . اًباتك هَ هللا لوسر انل بتكو اناطعأف «ماشلا ضرأ نم اضرأ انيطعي نأ ِهليَي هللا لوسر

 0 2 010 2 ع 007

 يفقنلا ةبقع نب ديعس نب حّيرط ]١508[ 200

 نب دمحم نع هاكحو «ةباحصلا يف نيرخأتملا ضعب هركذ . ىلهاج . ليعامسإ وبأ

 . ىصمحلا فوع

 «ةيوس يبأ نب لضفلا نب ءالعلا انث « يلع نب ورمع انث :لاق "”[. . .] انثدح

 نب ةيمأ ترضح :لاق يدج نع «يبأ ينثدح «يفقثلا حيرط نب ليعامسإ نب دمحم انث

 باب ىلإ رظنف هسأر عفرف «قافأ مث هيلع يمغأف ةافولا هترضح نيح يفقثلا تلصلا يبأ

 .امكيدل اذنأه امكيبل امكيبل :لاقف تيبلا

 هللا دبع انث «فوع نب دمحم انث ؛ يصمحلا ديزي حرب ديعس انث «دمحمم انثدج 601

 000 حيرط نب ليعامسإ نبل مث «ورم لهأ نم بشوح نب

 تدر هلل توعد تعش إو :لامف للا ليس يف تبيصأ دق يي ذه : هلا لوس

 .(ةنجا يف نيعف تعش نإو , كيلع

 . ةنحلا ىف نيع :لاق

 )١( /؟) ةباصإلا ء(74 /”)دسألا 778(.

 لصألا يف ضايب [ ]1 نيبام (؟) .



 ءاظلا باب

 ©”ديز نب يدع نب عفار نب ريهظ ]١585[
 نب ةبلعث نب ةثراح نب سوألا نب كلام نب ورمع نب ثراحلا نب ةثراح نب مشج نبا ت

 .ةفوكلا نكس . جيدخ نب عفار مع ''اوهو .«يردب «يبقع «رماع نب ورمع

 نبا انث «يبأ انث «دلاخ نب ورمع نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح .-

 نب ةثراح ينب نم راصنألا نم ةبقعلا دهش نم ةيمست يف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع ةعيهل
 . عفار نب ريهظ : ثراحلا

 دمحم انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث ,يباطخلا قوراف انثدحو 487

 نب ةثراح ينب نم ةبقعلا دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع حيلف نبا
 . عفار نب ريهظ : ثراحلا

 نع ريثك نب دمحم انث «مثيهلا نب ميهاربإ انث ءدلخم نب يلع نب دمحم انئدح .-4

 :لاق عفار نب ريهظ همع نع «جيدخ نب عفار تعمس يشاجنلا وبأ انث :لاق يعازوألا

 وهف ُهَّتَي هللا لوسر لاق ام :لاقف [أ /"*9 /1] اًقفار انب ناك رمأ نع ُهََّي هللا لوسر اناهن

 «عبرلا ىلع اهرجاؤن :اولاق «؟ مكلقاحمب نوعنصت امد : هني هللا لوسر لاق :لاق قح
 .«اهوكسمأ وأ اَهَوَعد نإ اولعفت ال» :لاقف ءريعشلاو رمتلا نم قسوألا ىلعو

 نب هللا دبع انث ءنابح انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح .-5
 نع .ثدحي جيدخ نب عفار تعمس عفار ىلوم يشاجنلا يبأ نع «يعازوألا نع «كرابملا

 ام :تلقف ءاّقفار انب ناك رمأ نع ُهَلِكَم هللا لوسر اناهن دقل : ريهظ لاق عفار نب ريهظ همع
 . ثيدحلا .قح وهف ُهَتَع هللا لوسر لاق

 مصاع انث «يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح 7

 ريهظ يمع ينيقل :لاق عفار ينثدح :لاق يشاجنلا يبأ نع «ةبتع نب بويأ انث « يلع نبا

 .(؟151 /؟) ةباصإلا 3١5(« /*) دسألا ,(7 59 /؟) باعيتسالا )١(

 .قايسلل قفاوملا باوصلا وه تبثأ امو ؛«مهو» : لصألا يف )١(



  0هضا/4 ١

5 
 . انلقاحم يركن نأ اناهن ءاعفان انل ناك رمأ نع هيَ هللا لوسر اناهن دقل يخأ نبا اي :لاقف

 هلع يبنلا نأ هاربخأ اردب ادهش دق اناكو هيمع نأ عفار نع «ملاس نع «يرهزلا هاور #

 . عرازملا يرك نع ىهن

 نب دمحم نب وللا ديبع انث ءيضاقلا فسوي انث ءرمعم نب دمحم هانثدح 107

 نع هلأسو هربخأ هللا دبع نب ملاس نأ يرهزلا نع «كلام نع «ةيريوج انث ءءامسأ

 نأ اردب دهش دق اناكو هيمع نأ رمع نب هللا دبع جيدخ نب عفار ربخأ : لاقف عرازملا يرك

 لبق اهيركي ناك دقو ءاهءارك هللا دبع كرتف : لاق عرازملا يرك نع ىهن هني هللا لوسر

 . كلذ

 اهيركي هللا دبع ناك دق «معن :لاق ؟تنأ اهيركتف :ملاسل تلقف :يرهزلا لاق *

 . هسفن ىلع رثكأ اعفار نإ : ملاس لاق ؟عفار ثيدح نيأف :تلق

 عفار نع سيق نب ةلظنح نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع «دعس نب ثيللا هاورو
 .هوحن ركذف عفار نب ريهظ وهو : لاق يمع ينثدح : لاق جيدخ نبا

 نب عفار نع راسي نب ناميلس نع «ميكح نب ىلعي نع «ينايتخسلا بويأ هاورو #

 .هوحن ىهن هَل هللا لوسر نأ هتمومع ضعب نع جيدخ

 اج د يع 17 0 :

 "'يدّسألا نانس نب ريهظ ]/١661[
 . يدسألا ةداق ثيدح يف ركذ هل «نييزاجحلا يف هدادع م

 نامثع نب دمحم انث «تايزلا حيبص نب دمحم نب ديبعانث ؛ «يحلطلا انثدح 0

 نادبع نب ةدامُن نب ءاطع انث ءيرهزلا دمحم نب بوقعي انث «يطساولا دلاخ نبا

 لاق :لاق ةداقن نع «هيبأ نع « يبأ انث «ةداقن نب رعس نب مضاع نب ةئييع ينثدح «يدسألا

 .«اهدلو نع دلو تاذ هلوت ال نأ ريغ .ةنابكر ةنابلح ةقان غبا» : : هِي هللا لوسر

 )١( /؟")دسألا  1٠١6/؟) ةباصإلا 205517



 رك 0 ةباحصلا ةفرعم

 تمدقف «يل مع نبا معن يف اهتدجوو ءاهدجأ ملف يمعن يف اهتيغبف تجرخف :لاق

 . هلِلَع هللا لوسر ىلع اهب

 يف :لاقف يرهزلا بوقعي نع «ةرسم يبأ نبا ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هامس #*

 . هلم يبنلا ىلع اهب تمدقف نانس نب ريهظ :هل لاقي يل مع نبا معن

 انث .يسوطلا بويأ نب نسحلا يبأ نب نيسحلا انربخأ :لاق دمحم هانثدح -8

 .هب بوقعي انث .ةرسم يبأ نب ىبحي وبأ

 نيرحخأتملا ضعب هاورو .همسي ملف بوقعي نع «فالعلا بهو نب قاحسإ هاورو

 يذلا هخيش نع .ةداقن ةمجرت يف هاورو .ريهظ ةمجرت يف ةداقن نب دعس :لاقف ءافحصم

 .[ب / ]١1/ ةداقن نب رعس فحصم ريغ دانسإلا اذهب هنع ىور

 و
2 3 38 

 (”ةرامُع نب نايبَظ[

 هنأ هركذ يراخبلاو « نيرخأتملا ضعب هنع هاكح اميف ةباحصلا يف يراخبلا هركذ

 تي ني ع

 ]١5604[ 20[ةداذك] نب نايبظ 0

 .«لوزي ايندلا ميعن نإ» : هِي يبنلا هل لاق .ةدادك : ليقو

 - نع «ناليغ نب ريكب نع «برح نب هللا دبع انثدح لاق ''”[. . .] انثدح

 .لسرم هنع ىناسارخلا ءاطع نع «بانجلا نب سنوي 7

 )١( /؟)دسألا  2٠١5/؟) ةباصإلا 711(.

 لصألا يف ضايب [ ]1نيبام (؟) .

 ٌىفو ؛لصألا يفاذك :تلق 55١(: /؟) ةباصإلا 223١5.« /؟)دسألا .(759 /؟5) باعيتسالا ()
 0 . ءارلاب «ةدارك» : ةباصإلا



 . هيلع دزي ملو «نيرخأتملا ضعب هركذ اذك تن

 نتف بو

 "'قراس نب قراط[ ]55 

 . اًئيش هل جرخي ملو «ةباحصلا يف دمحأ نب ناميلس هركذ . يدزألا ةرفص وبأ ت

 ا

 )١( ةباصإلا )٠١8/5(« ةباغلا دسأ )*/ ١١7(.



 ةباحصلا ةفرعم

 نيعلا باب

 «”قيدصلا ركب وبأ نامفع نب هللا دبع ]١551[

 . ةرشغلا يف باتكلا لوأ يف هركذ مدقت . هنع هللا يضر

 نب دمحم انث ءيوحنلا بلعث ىيحي نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 0١<

 ةعافر ابأ تعمس هيبأ نع ؛ةيطع نب كلام نع «ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ انث .يحمجلا مالس

 : لاق هلي هللا لوسر نع ثدحبي هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ تعمس :لوقي يمهفلا

 .(هينعي الام هكرت ءرملا مالسإ نسح نمو

 ريبكلا دبع انث ,دلاخ نب مثيهلا انث ءيصيصملا يلع نب دمحأ نب يلع انئدح -5

 «ةحلط تنب ةشئاع نع «قاحسإ نب ةيواعم انث «يحلطلا ىسوم نب حلاص انث ءافاعملا نبا

 رظني نأ دارأ نم» : هباحصأل هلي هللا لوسر لاقف ىبأ لبقأ : تلاق نينمؤملا مأ ةشئاع نع

 .«ركب يبأ ىلإ رظنيلف رانلا نم قيتع ىلإ

 قيدصلا مسا هيلع بلغف نامشع نب هللا دبع :دلو موي هلهأ هب هامس يذلا همساو

 . هنع هللا يضر

7 0 

 يري تي حي كنب

 )١(. مقر رظنا .مدقت (1)



 نيعلا باب نم فلألا باب

 "'هقرأ نب هللا دبع ©

 باطخلا نب رمع هلعج . يشرقلا ةرهز نب فانم دبع نب بهو نب ثوغي دبع نبا ان
 . فانم دبع نب مشاه نب مقرألا تنب ةرمع :همأو «هتفالخ يف لاملا تيب ىلع

 لبق يمع .امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأل بتكو . ُهّتَْت يبنلا باتك دحأ ناك

 . هتافو

 نب هللا ديبع نب دمحم انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 417

 اذإ»:لاق هلت يبنلا نع «مقرأ نب هللا دبع نع هيبأ نع «ةورع نب ماشه انث .ةسانك

 .«ءالخلاب أدب ءالخلا لجرلا دارأو ةالصلا ترضح

 « جيرج نبا نع «قازرلا دبع نع «قاحسإ انث : لاق دمحأ نب ناميلس انئدح 4

 . ح ماشه نع «ىسوم نب بويأ نع

 .يحلفملا سابعلا نب يلع نب دمحم انث «ةرمج نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ انثدحو

 مقرأ نب هللا دبع عم انجرخ :لاق ريبزلا نب ةورع نع «هربخأ «ةورع نب ماشه نأ ىسوم

 عجراملف .هتجاحل بهذو ءاولص :لاق ةالصلا تماقف[أ 5٠ /١]ةرمع وأ جح يف

 .«طئاغلاب ادبيلف طئاغلا مكدحأ دارأو ,ةالصلا تميقأ اذإ» : لاق هني هللا لوسر نإ :لاق

 .ةدبعو ءرشب نب دمحمو «ةبعشو «يروثلا نايفسو «ينايتخسلا بويأ هاور *

 ريهزو ءمامهو .نادامحملاو «جيرج نباو «قاحسإ نب دمحمو « ةنييع نباو (رمعمو

 ءعيكوو ءرهسم نياو ءريمث نباو .صفحو «ةيوؤاعم وبأو «ءاجر نب ءاجرمو «ةدئازو

 . هلثم ةرمض وبأو «ةماسأ وبأو

 )١( /؟) ةباصإلا ؛ء(09/7١ /")دسألا ء(* /") باعيتسالا 7107/7(.



 مق _ ١547 ةباخصلا ةفرعم

 نع .لجر نع :هيبأ نع اولاقف «قاحسإ نب بيعشو «جيرج نباو .بيهو هأورو #
 . مقرأ نب هللا دبع

 . ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ءرشعم وبأ هاورو *

 : ("'ةورع نع ءدؤسألا وبأ هاورو #

 نبا انث ءىسوم نب دسأ انث .دواد نب مادقملا انث .دمحأ نب ناميلس انثدح "05

 ترضحو يرهزلا مقرألا نب هللا دبع عم انك :لوقي ةورع عمس هنأ دوسألا وبأ انث «ةعيهل

 ؟تجرخ مث تيلص ول :هل ليقف طئاغلا ىلإ جرخف انل نذأف ءانمدقتي وه ناكو ةالصلا
 أدبيلف طئاغلا مكدحأب ناكو ةالصلا ترضح اذإ» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لاقف

 .«عفادي وهو ؛ةالصلا يتأي الو . دعب لصيل مث هب

 ا ال ع

 ”يعازخلا مّرْفَأ نب هللا دبع 5 ]

 . هللا ديبع هنبا : دنع هثيدح «دبعم وبأ

 نب دواد انث «يبنعقلا انث «زيزعلا دبع نب يلع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح .7

 . ح سيق

 :لاق سيق نب دواد نع «قازرلا دبع نع ءقاحسإ انث ,دمحأ نب ناميلس انثدحو

 نم عاقلاب هيبأ عم ناك هنأ هيبأ نع .ثدحي يعازخلا مرقأ نب هللا دبع نب هللا ديبع تعمس

 ءالؤه نم وندأ ىتح انمهب يف نك : يبأ يل لاقف قيرطلا ةيحانب اوخانأف .بكر رمف ةرمت
 تنكف .مهيف هيي هللا لوسر اذإف ةالصلا تميقأف «هعم توندو مهنم اندف :لاق «بكرلا

 . دجس املك هلم هللا لوسر يطبإ ةرفع ىلإ رظنأ

 .تبثأ ام باوصلاو ««ةرع» : لصألا يف )١(

 .(71771 /؟) ةباصإلا ١7776(« /7)دسألا 40 /) باعيتسالا (؟)



 « كرابملا نباو «ةنييع نباو «يدهم نباو «بهو نباو «ةماسأ وبأو « عيكو هاور *

 يفنحلا ركب وبأو «رمع نب نامثعو «رماع وبأو « يكمو «ةدابع نب حورو «كيدف يبأ نباو

 . هلثم دواد نع «نيرخأ ىف

 هدج نع هيبأ نع «مرقأ ينب نم لجر نع «دواد نع ناميلس نب ديمحلا دبع هاورو *

 . هلثم

 نام منع عع
 كتر ميت بى

 (7شفو نب سوأ نب هللا دبع ]١554[

 نب سوأ نب قحأ نبا :ليقو «قح نب هللا دبع :ليقو .ردب دهش .جرزخلا نبا
500 

 . شفو

 نب دمحأ انث ءناميلس نب ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح "17

 نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع «دعس نب ميهاربإ انث «بويأ نب دمحم

 نب شقو نب سوأ نب قح نب هللا دبع : جرزفلا نب فيرط ينب نم جرزخلا نم راصنألا

 .ةدعاس نب جرزخلا نب فيرط نب ةبلعت

 نب ميهاربإ انث .باجنملا انث .نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انثدح .-4

 نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع « هللا دبع نب دايز انث ءفسوي

 نب فيرط نب ةبلعث نب شيقو نب سوأ نب قحأ نب هللا دبع : فيرط ينب نم جرزخلا

 . جرزخلا

 : قاحسإ نبا نع «ريكب نب سنوي نع «يدراطعلا ةياور نم نيرخأتملا ضعب هاورو

 . اًمحأ وأ اًقمح هابأ طقسأو سوأ نب هللا دبع

57 32 
 32 52 و م

 )١( /؟) ةباصإلا ء(١181١ /؟)دسألا 71/4(.



 رو 101 ةباحصلا ةفرعم
 كا

 '”ينهجلا مارح نب سينأ نب هللا دبع ]١818[

 يبقع «ةداوس نب ورمع نب يبان ينب فيلح ءراصنألا يف هدادع راصنألا فيلح

 جين نب دلامخ ىلإ هدحو ةيرس هم ينلا هثعب «ىبحي اب : ىنكي [ب 81٠/ /11 يردب

 ىتح هذهب رصخت» : لاقو هرصخم هلع يبنلا هاطعأو هلتقف يلذهلا نايفس : ليقو .يلذهلا

 نبا اولتق نيذلا رفنلا دحأ هنإ : ليقو «نفد موي هعم تنفدف (ةمايقلا موي اهب يناقلت

 ديرب ىلع ةنيدملا نم لزني ناك «ةملس ينب ةهلآ اورسك نيذلا دحأ وهو «قيقحلا يبأ

 اهب ذأتي ملف اهيف لفتف ٠ ُهّللَع يبنلا ىتأف .ههجو يف دوهيلا ضعب هجشو

 هللا دبع : ينيدملا نب يلع لاقو ءيراصنألا ةمامأ وبأو « هللا دبع نب رباج :هنع ىور ت

 وه يراصنألا :لاقف ءامهنيب قرفو ينهجلا سينأ نب هللا دبع ريغ ؛«يراصنألا سينأ نبا
 يف هدالوأ هنع ىور يذلا ينهجلا سيلو ءصاصقلا يف هللا دبع نب رباج :هنع ىور يذلا
 .ردقلا ةليل لوزن

 . جرخ ام امهنع انجرخو امهنيب انعمجو «نيتمجرت امهلعجف امهنيب نيرخأتملا ضعب قرفو
 . ح نوراه نب ديزي انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 8

 انث :الاق ءاجر نب هللا دبع انث ءيشكلا ملسم وبأ انثدح :لاق يباطخلا قوراف انثدحو

 نع + ليقع نب دمحم نبل دبع نع يكل حاولا دبع نب ساقلا نع ٠ ىبحي نب مامه

 باقل تمدق يح ارهش ترسف يلح

 رباج : هل لاقف هاتأف «بابلا ىلع رباج :هل لق :باوبلل تلقف سينأ نب هللا دبع تيتأف
 ماقف .هربخأف عجرف معن :تلقف ؛ يل لاقف يناتأف « هللا دبع نب رباج :لاقف «بابلا ىلع

 مل هي هللا لوسر نم هتعمس كنع ينغلب اًيدح : : تلقف ينقنتعاف ينيقل ىتح هبوث أطي

 :لوقي هلع هلع هللا لوسر تعمس : لاق هعمسأ ملو تومأ وأ .تومت نأ تيشحخ هعمسأ

 مهعم سيل» :لاق ؟اًمهب امو :انلق ءامهُب ًالرغ ةارع سانلا لاق وأ  دابعلا هللارشحي»

 )١( دسألا ,(79/ /؟) باعيتسالا )/ ١7/4(« /؟) ةباصإلا 77/8(.



 ءاحصلا ةفرعم اهد> جيو ةباحصلا ةف

 ال «ناّيدلا كلملا انأ : برق نم هعمسي امك دعب نم هعمسي توصب مهيداني مث ءءىش

 يغبني الو ,ةملظم هدنع رانلا لهأ نم دحألو ةنجلا لخدي نأ ةنجلا لهأ نم دحأل ىغبني

 هنم هصتقأ ىتح ةملظم هدنع ةنجلا لهأ نم دحألو رانلا لخدي نأ رانلا لهأ نم دحأل

 .«تائيسلاو تانسحلاب» :لاق ؟امهب ًالرغ ةارع هللا يتأن امإو فيك : ليق «ةمطللا ىتح

 . هلثم نوراه نب ديزي نع «ةبيش ىبأ انبا نامثعو ركب وبأ هاور

 . هلثم مساقلا نع «لاله يبأ نع ءرماع نب دوسألا هاورو

 رمع نب دمحم انث ءدمحم نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح

 نب هللا دبع نع ؛ديعس نب رسب نع رضنلا يبأ نع «نامثع نب كاحضلا انث يدقاولا

 رثأ نإو «فرصناو هي هللا لوسر انب ىلصف «نيرشعو ثالث ةليل انرطمف «نيطو ءام يف

 . نيرشعو ثالث ةليل لزني سينأ نب هللا دبع ناكو «هتهبجو هفنأ ىفل نيطلاو ءاملا

 .هلثم كاحضلا نع «نيرخآ يف ةرمض وبأو «يدرواردلا هاور *#

 انث .ىبأ ىنثدح «ةزمح نب ميهاربإ نب بعصم انث «دمحأ نب ناميلس انثدلح 1١

 نع ؛مزح نب رمع نب دمحم نب ركب يبأ نع «ءاهلا نب ديزي نع ءدمحم نب زيزعلا دبع

 « مهثدحأ تنكو ينولسرأف «ةليللا هذه انتوفت نأ [أ 75١/ /1]هركنو ءناضمر ىف أرادتن

 ةليل اولزنا» :لاقف اهلزنن ةليلب انرمأي نأ هتلأسو «كلذ هل تركذف هلم هللا لوسر تجف

 . عجر حبصأ اذإف «ةليللا كلت لزني هللا دبع ناكف «نيرشعو ثالث

 امهنأ بعك نب نمحرلا دبعو ء«سينأ نب هللا دبع نب ةرمض نع «يرهزلا هاور **

 .هوحن لوقي سينأ نب هللا دبع اعمس

 . هلثم داهلا نبا نع . يمرخملا رفعج نب هللا دبع هاور *#

 هيبأ نع «ةرمض اهيخأ ةياورك ءامسأ نع «سينأ نب هللا دبع انبا ورمعو لالب هاورو #

 .هوحن



 ١ ةهما/ ةباحصلا ةفرعم

 .هوحن اهيبأ نع «سينأ نب هللا دبعل ةئبا هتورو #

 . هوحن سينأ نب هّللا دبع نع «بيبخ نب هللا دبع نب ذاعمو «ريرج نب عفان هاورو #

 تود حق د . . 01

 ©”ينزاملا روعألا نب هللا دبع 8

 . ”ةورذ نب نيمأ : دنع هثيدح . فلألا باب يف هثيدح مدقت .رعاشلا ىشعألا وهو ت

 دع دع

 «”يراصنألا ةرارز نب دعسأ نب هللا دبع ]١851[

 . ةبحص هيبألو هل ن

 ركب وبأ انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم نب دمحم انثدح . 71

 «يفريصلا بويأ يبأ لاله نع ءرمحألا رفعج انثدح 2« لضفم نب دمحأ انث «ةبيش يبأ نبا

 ةليل تيهتنا» : هيلي هللا لوسر لاق :لاق دعسأ نب هللا دبع نع «يراصنألا ريثك يبأ نع

  ديسو ,نيقتملا مامإ هنأ : ثالشثب يلع يف ىلإ يحوأف ,ىهسنملا ةردسلا ىلإ يب يرسأ

 1 .(ميعنلا تانج ىلإ نيلجحملا رغلا دئاقو ,نيملسملا

 .هلثم رمحألا رفعج نع «ريثك يبأ نب ىيحيو «دلاخ نب حابر هاور *

 نع ءراصنألا نم لجر نع «نازولا لاله نع «ليئارسإ نع .ناسغ وبأ هاورو * ظ

 نع «ءالعلا نب ىيحي نع :نيسحلا نب ورمع لاقو «دعسأ نب نمحرلا دبع نب دمحم

 . هيبأ نع ؛ةرارز نب دعسأ نب هللا دبع نع «نازولا لاله

 ىف حي حي . . .

 )١( دسألا «(5 /7) باعيتسالا )١77 /5(« /؟) ةباصإلا 775(.

 ةيقبو «ةبلعث نب نعم قيرط نم نيتياور هل ظفاحلا دروأ ةباصإلا يفو «هفرعأ ملو «لصألا يف اذكه ةفإ
 . فيحصت انهاه ام لعلف ةبلعت نبا

 .(77/4 /؟) ةباصإلا 175 /")دسألا (9)



 '0ج رعألا قاحسإ نب هللا دبع 3

 عم هلجر تبيصأو ؛جرعألا نابأ نب بجاح دج هنأ معزو «نيرخأتملا ضعب هركذ ن

 . هلع هللا لوسر

 انثدح :لاق حاضولا نب نسحلا نب نيسحلا انثدح «يرسلا نب لهس هب ثدح 60

 ناك :لاق رمع نب بجاح ينربخأ :لاق ميهاربإ نب كلملا دبع انث «كلملا دبع نب دمحم

 جرعألا هامسف هَ هللا لوسر عم هلجر تبيصأ ناكو «قاحسإ نب هللا دبع يدج مسا

 .[ب /” 4 ]١/ رمع نب بجاح :ثيدحلا ىفو «نابأ نب بجاح ةمجرتلا ىف ركذف

 هم ع 5
9 3 3 2 

 "”يسودسلا دوسألا نب هللا دبع ©6]

 ملسم هنع ىور اميف ةداتق لاقو «ىدالوأ دنع هئيدح «سودس ينب نم دفولا دحأ ن

 هللا دبعو ؛ةيصاصخلا نب ريشب :ةعيبر نم ةعبرأ رجاه :لاق نزح نب قعصلا نع «ميهاربإ نبا

 .بلغت نب ورمعو «نايح نب تارفو ءدوسألا نبا

 نيكسم نب دمحم انث «قاحسإ نب نيسحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح. 4

 ديمحلا دبع انث «ةماميلا لهأ نم لجر ةبلعث نب سيق ينب ىلوم شيشخ نب دمحم انث يماميلا
 : لاق دوسألا نب هللا دبع هدج يبأ نع هدج نع «هيبأ نع «ورمع نب دمحم نع «ةبقع نبا

 انجرخ هيلإ ةيده يماذج رمت انعمو «ةيرقلا نم سودس ينب دفو يف ُهْيَي يبنلا ىلإ انجرخ

 «عطن ىلع هَ هللا لوسر يدي نيب رمتلا انرثنف «ةّيرُقلا نم -ريمع ينب دورب -دوربلا نم هب

 يماذجلا يف هللا كراب» :لاق «يماذجلا :انلق «؟ اذه رمت يأ» :لاق ءرمتلا نم هيفكب ذخأف

 .«اهنم اذه جرخ ةنج وأ ءاهنم اذه جرخ ةقيدح يفو

 نب دمحم :لاقو . شيشخ نب دمحم نع «ةبعش نب ناميلس نع «متاح وبأ هاور *

 .دامح نب شيشخ نبا وهو راطعلا رمع

 د دع

 .(؟75 /؟) ةباصإلا ١7/5(« /؟)دسألا )١(
 .(719/0 /؟) ةباصإلا ء(70١ /") دسألا «(5 /") باعيتسالا (؟)



 ةباحصلا ةفرعم

 ”يموزخما ةيمأ يبأ نب هللا دبع [ ] ١817١

 ةفيذح :ةيمأ يبأ مساو «فئاطلا موي : ليقو «حتفلا ماع همالسإ «ةملس مأ وخأ ن

 . اديهش تامف ةيمر فئاطلا موي يمر «بلطملا دبع تنب ةكتاع :همأ . ةريغملا نبا

 «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انثدح «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح . 0

 . ح حلاص نب ديمحلا دبع انثدح

 :الاق ينامحلا انث .يمرضحلا انث :الاق دمحم نب دمحمو «يحلطلا ركب وبأ انثدحو

 .ةيمأ يبأ نب هللا دبع نع «ريبزلا نب ةورع نع «هيبأ نع «دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع انث
 نيب اًملاخم هب اًمحتلم ءدحاو بوث يف ةملس مأ تيب يف يلصي كي هللا لوسر تيأر :لاق

 . هيفرط
 .هوحن ةيمأ ىبأ نب هللا دبع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع .قاحسإ نب دمحم هأورو #

 .هلثم ةملس يبأ نب رمع نع «هيبأ نع «ماشه باحصأ هاورو *

 دام داع دا
 تو دير ب

 (سينأ نب هللا دبع 3] ١)[

 . فلألا باب يف هثيدح مدقت .ةمطاف وخأ

 يان يزد 2 خلا

 "”يفيللا عقسألا نب هللا دبع ]١977[

 لوحكم نع دايز نب ةريغملا نع باهش وبأ : هثيلح ىور «نيرخأتملا ضعب هركذ
2 

 . السرم

 )١( (؟1/8/ /؟) ةباصإلا ء(1١/ا/ /8) دسألا «(0 /”) باعيتسالا .

 دسألا «(5 /9) باعيتسالا (؟) )"/ ١78(, /؟) ةباصإلا 717/4(.

 )”( (؟0/6 /؟) ةباصإلا ءد1/0 /”) دسألا .



 ةباحصلا ةفرعم .١54 جهد

000 
 ناحلم تب مارح مأ نب هللا دبع [ ] ١81

 [أ /5 47 /1] هلع يبنلا عم نيتلبقلا ىلص . تماصلا نب ةدابع ةأرما نبا يأ وبأ د

 وه :ليقو «ةلبع يبأ نب ميهاربإ :هنع ىور .يراخبلا لاق اذكه «يبأ نب هللا دبع وهو

 . راجنلا نب ورمع نب كلام نب داوس نب ديز نب سيق نب ورمع نب هللا دبع

 نب دمحم انث «كيمدلا يبأ نب ماشه نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح . 7

 ىلص هنأ ينربخأو مارح مأ نب هللا دبع تيأر :لاق ةلبع يبأ نب ميهاربإ انث ءيرهفلا ريثك

 .نيتلبقلا هلع هللا لوسر عم

 انث .دعجلا نب يلع انث ءيزارلا رفعج نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .

 لاق :لوقي يراصنألا مارح مأ نب هللا دبع تعمس ةلبع يبأ نب ميهاربإ انث «ميهاربإ نب ثايغ

 .«ضرألاو تاومسلا تاكرب هب مكل "”[ لزنأ] هللا نإف زبخلا اومركأ» : هلع هللا لوسر

 نب ناورم نب هللا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث :نادمح نب ورمع وبأ انثدح 4

 تعمس سوأ نب دادش دلو نم يراصنألا نمحرلا دبع نب دادش انث «ةفيذح وبأ ةيواعم

 ادسلا» : تل هللا لوسر لاق : يبأ وبأ لاقف يبأ يبأ ىلع انلخد :لاق ةلبع يبأ نب ميهاربإ

 .(ءاد لك نم ءاود امهيف تونسلاو

 نب ةدابع ةأرما ناحلم تنب مارح مأ نب هللا دبع :ّيبأ يبأ مسا نأ تربخأو : ةفيذح وبأ لاق

 ٠ . تماصلا

 "يراصنألا ىلهشألا ةبيبح ىبأ نب هللا دبع ]١81/4[

 ةعيب دهش «ةعيبض نب فاطعلا نب ديز نب رعزألا نب عردألا : ةبيبح يبأ مساو

 . دواد يبأ نب هللا دبع هلاق اميف دهاشلاو ءاردب دهش :ةبيبح وبأو .ناوضرلا

 . (375 /5) ةباصإلا «.(517 /") دسألا «(؟57 /”) باعيتسالا )١(

 .(4”7 /0) دئاوزلا عمجم نم هتبثأ امو «لصألا نم تطقس (؟)
 .(595 /؟) ةباصإلا 5١9(. /”) دسألا ,(؟7 /) باعيتسالا ()



 جو ١ ةباحصلا ةفرعم

 . عمجم نب ليعامسإ نب دمحم : دنع هئيدح

 . ح نوراه نب ىسوم انث «ناسيك نب دمحم نب نسحلا انثدح 8

 بوقعي نب عمجم انث «ديعس نب ةبيتق انثدح :الاق يبايرفلا انث ءرفعج نب دلخم انثدحو

 تكردأ ام : ةبيبح يبأ نب هللا دبعل ليق :لاق عمجم نب ليعامسإ نب دمحم انث «يراصنألا

 لوسر انءاج :لاق «ثدح مالغ وهو مدق هي هللا لوسر ناك دقو ؟ هيي هللا لوسر نم

 . هيلعن يف يلصي هتيأرف «ماق مث سلجي نأ هللا ءاش ام سلجو

 نب هللا دبعو «يبنعقلاو «يظاحولا حلاص نب ىيحيو ءدمحم نب سنوي هاور *#

 . هلثم عمجم نع «نيرخآ يف حلاص

 . هنم تبرشف هنيمي نع انأو «هيناطعأ مث

 سنوي انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث ءيمرضحلا انث ءدمحم نب دمحم هانثدح

 .هب عمجم انث «دمحم نبا

2 
 0 1 0101 3 نب .

 4 09و

 "”شحج نب دمحأ ىبأ نب هللا دبع [ ]6/8 ١

 نيسح : دنع هثيدح .ةيؤر ةيواعم هنبالو هل « هللا دبع هامس دلو امل ِهَتْفَم ىبنلا هب ىتأ ن

 . ةبابل يبأ نبا

 .نارمع نب زيزعلا دبع نع ,«يرهزلا دمحم نب بوقعي انث ''[. . .]انثدح 0١

 شحصج نب دمحأ يبأ نب هللا دبع نع «ةبابل يبأ نب نيسح نع «بوقعي نب عمجم نع

 اهاوخأ جرخ «ةندهلا يف طيعم يبأ نب ةبقع تنب موثلك مأ ترجاه [ب /"47 ١1/ :لاق

 هللا ضقنف ءامهيلإ اهدري نأ اهيف املكف . هِي هللا لوسر ىلع امدق ىتح ديلولاو ةرامع

 .(ها/ /7) ةباصإلا )١(

 . لصألا يف ضايب [ 1نيبام (0)



 ةباحصلا ةفرعم 04

 .ناحتمالا ةيآ هللا لزنأف «نددري نأ نهعنمو «ةصاخ ءاسنلا ىف نيكرشملا نيبو هنيب دهعلا

 . هيلع دزي ملو «نيرخأتملا ضعب هركذ ح

 "”يملسألا ىفوأ يبأ نب هللا دبع ع[ ]

 ةبرض نينح موي هتباصأو «تاوزغ تس ُهّنقَع يبنلا عم ازغ «ةرجشلا باحصأ نم

 هرصب فك «ناتريفض هلو «ءانحلاب هسأرو هتيحل غبصي ناك «ةيواعم ابأ : ىنكي . هعارذ ىف

 .هرمع رخآ يف

 نم اهب تام نم رخآ «ةفوكلاب نينامثو عبس :ليقو «نينامثو تس ةنس يفوت

 . ةباحصلا

 . ةثراح نب ىصفأ نب ملسأ نب نزاوه

 وبأو «ريمع نب كلملادبعو «يبعشلاو «دلاخ يبأ نب ليعامسإ : هلع ثدح 0

 ءيكسكسلا ميهاربإو .«فرصم نب ةحلطو «ةرم نبورمعو «ينابيشلا قاحسإ

 «ينوجلا ميهاربإو «ليهك نب ةملسو «ةبيتع نب مكحلاو «يدبعلا روفعي وبأو «شمعألاو

 . نيرخآ يف نسحلا وبأ ديبعو

 .ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث ءمثيهلا نب رفعج نب دمحم ركب وبا انثدح . 5

 هلي هللا لوسر نأ ىفوأ يبأ نبا نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث ءمساقلا نب ديلولا انث

 .«بصتن الو هيف بخص ال .بصق نم ةئنجلا ىف تيبب ةجيدخ رشبو» : لاق

 . ليعامسإ نع «نيرخآ يف عيكوو «كيرش هاور #

 «مشاه نب ىيحي انث «ةلبج نب دمحم نب يلع انث «قاحسإ نب دمحأ انثدح 4١

 .(؟1/9 /؟) ةباصإلا ١1875(. /؟) دسألا «(0/ /7) باعيتسالا )١(



 ةباحصلا ةفرعم

 ءالولا» : هلي هللا لوسر لاق :لاق ىفوأ ىبأ نب هللا دبع نع «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ انث

 ٠ .«بسنلا ةمحلك ةمحل

 . ليعامسإ نع .مساقلا نب ديبع هاور *#

 نب ةبقع انث ءيمرضحلا نب هللا دبع نب دمحم انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح. 4

 : لاق ىفوأ يبأ نبا نع «دلاخخ يبأ نب ليعامسإ نع «فيس نب رامع انث «يبأ انث .ةصيبق
 يقيفر ناك الإ ينجوزي الو ءاًدلحأ جوزأ ال نأ لجو زع يبر تلأس» : هَْي هللا لوسر لاق

 .«يناطعأف ؛ةنجلا يف

 أبنأ «نوراه نب ديزي انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح . 06

 هاتأف « هتيم هللا لوسر دنع تنك :لاق ىفوأ يبأ نب هللا دبع نع «نمحرلا دبع نب دئاف

 هللا كمعطأ ام انمعطأف ةميتي تخأو «ةلمرأ مأ هل ميتي مالغ هللا لوسر اي :لاقف «مالغ

 ىلإ بهذا !لالب اي ,مالغ اي تلق ام نسحأ امو :لاق « ىضرت ىتح هدنع نم هللا كاطعأ

 اهعضوف ةرمت نيرشعو ةدحاوب ءاجف بهذف (ماعطلا نم مهدنع تدجو امب انتأتلف انلهأ

 مالغ اي» :لاق مث ةكربلاب اهيف اعدف « هلي هللا لوسر اهعفرف ٠ ُهّْيَي هللا لوسر فك يف

 ماقف «مالغلا فرصناف «ىرخأب شعتو ةرمتب دغتف كتخأل عبسو كمأل عبسو كل عبس

 اًقلخ كلعجو «كمتي هللا ربج :مالغ اي :لاقف ءهسأر ىلع هدي عضوف «لبج نب ذاعم هيلإ

 ام ,ذاعم اي كتيأر دق » : هِي هللا لوسر هل لاقف «نيرجاهملا دالوأ نم ناكو «كيبأ نم

 سفن يذلاو» : هللا لوسر لاقف [أ /ق ”57 /1١]هللا لوسر اي هل ةمحر :لاق (؟ تعنص

 هللا عفر الإ .هسأر ىلع هدي عضيف ,هتيالو نسحيف ءاّميتي ملسم يلي ال ؛هديب دمحم

 .(ةئيس ةرعش لكب هنع احمو ؛ةنسح ةرعش لكب هل بتكو ؛ةجرد ةرعش لكب
 انث : لاق ميرم يبأ نب ديعس نب دمحم نب هللا دبع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح .-57

 ناك :لاق ىفوأ يبأ نب هللا دبع انث «دئاف :ءاقرولا وبأ انث .يبايرفلا فسوي نب دمحم

 ,قلخلاو ,ةمظعلاو ,ءايربكلاو ,كلملا حبصأو تحبصأ» : حبصأ اذإ لوقي هلي هللا لوسر

 راهنلا اذه لوأ لعجا مهللا ؛هل كيرش ال هدحو هلل امهيف نكس امو ,راهنلاو «ليللاو
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 محرأ اي ,ةرخآلاو ايندلا ريخ كلأسأ ءاًحاجن هرخآو ءاًحالف هطسوأو ءاًحالص

 ْ .«(نيمحارلا

 .هلثم ءاقرولا ىبأ دئاف نع «نوراه نب ديزي نع «ةبيش ىبأ نب نامثع : هب ثدح

 د
 2 : 98 مَ 272 5 000
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 نيعلا باب نم ءابلا باب

 ©”ينزاملا يملسلا ناوفص وبأ رسب نب هللا دبع ]١8171[

 ىلصو «ةباحصلا نم ماشلاب تام نم رخآ ,ناوفص وبأ :ليقو ءرسب ابأ :ىنكي ن

 .همأو «هوبأو وه بحص هل اعدو هيلع كربو هسأر ىلع هدي هّلْكَع يبنلا عضو «نيتلبقلا

 . لَ يبنلا ءامصلا هتخأو «ةيطع هوخأو

 ةئام هلو نينامثو نامث ةنس : ليقو «ناميلس ةفالخ يف نيعستو تسم ةنس يفوت *

 . هتيح رفصي ناكو «نوعستو عبرأ : ليقو «ةنس

 دايز نب هامحمو «ينوكسلا سيق نب ورصعو ءريمخ نب ديزي : دنع هشيدح
 .نامثع نب زيرحو ءرماع نب ميلسو «ةيرهازلا وبأو «نادعم نب دلاخو «يناهلألا

 هللا دبع يفوت :لاق ريكب نب ىيحي انث «عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 تام «ماشلاب هلي هللا لوسر باحصأ نم تام نم رخآ وهو «نينامثو نامث ةنس رسب نبا

 . نيعستو عبرأ نباوهو

 قاحسإ انث «بيرك وبأ انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح .

 ناكو ُهّليَي يبنلا بحاص رسب نب هللا دبع انيتأ : لاق نامثع نب زيرح تعمس ناميلس نبا

 .ةرفو هل تناكو ءهسأرو هتيحل رفصي

 «قاحسإ نب دمحم انث :الاق ةلبج نب دماح وبأو « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح. 89

 رسب نب هللا دبع نع « هللا دبع نب ذاعم نع «ىسوم نب بويأ نع «ثيللا انث «ةبيتق انث
 . نيتلبقلا هَ هللا لوسر عم ىلص دق ناكو

 انث ءديشر نب دواد انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح_

 هللَع يبنلا نأ رسب نب هللا دبع نع «هيبأ نع «دايز نب دمحم نب ميهاربإ نع «ةويح وبأ
 يف ناكو ةنس ةئام : شامقلا لاق «انرق مالغلا اذه شيعي» :لاقو «هسأر ىلع هدي عضو

 )١( باعيتسالا )7/ ٠١(« /؟")دسألا ١87(. ةباصإلا )5/ 581(.
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 ىتح تمي ملف :لاق (ههجو نم لولأفلا اذه بهذي ىتح توميال» :لاقف لولأث ههجو

 .[ب / 47 /؟]ههجو نم لولأثلا بهذ

 :دنسأ امو

 ١ *  ح دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح .

 .ح برح نب ناميلس انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدحو

 نع «ةبعش انث :اولاق يضوحلا انث .ءيضاقلا فسوي انث ء.نسحلا نب بيبح انثدحو

 ماعطب هاتأف يبأ ىلع لزنف ُهّللَ يبنلا ءاج :لاق رسب نب هللا دبع تعمس :لاق ريمخ نب ديزي

 رمتلا لكأ اذإ ناكو «هنيمي ىلع نم لوانف ءبرشف بارشب هاتأف لكأف «ءسيحو قيوسو

 هلع يبنلا بكر املف  ىطسولاو ةبابسلا ىلع ناميلس انارأو  هعبصأ رهظ ىلع ىونلا ىقلأ
 اميف مهل كراب مهللا» :لاق انل هللا عدا : هللا لوسر اي :لاقف هماجلب ذخأف يبأ ماق

 . برح نب ناميلس ظفل «مهمحراو . مهل رفغاو ,مهتقزر

 :اولاق ةعامج يف يلجبلا حون نب رمعو «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 5

 نب هللا دبع تلأس :لاق نامثع نب زيرح انث ءماشه نب ديلولا انث «بابحلا نب لضفلا انث
 . هتقفنع ىلإ اموأف ؟ هت هللا لوسر باشأ رسب

 نب نوميم انث عطقألا نب دمحأ نب دمحم ىلعي وبأ انث «يحلطلا انثدح ٠

 رسب نب هللا دبع تعمس يسومحألا ورمع نب ورمع انث «ةملس نب ناميلس انث «سابعلا
 هللا لاق ريخلاب همدتخو ,ريخلاب هراهن لوأ حتفتسا نم» : هلي هللا لوسر لاق :لوقي
 .«بونذلا نم كلذ نيب ام هيلع اوبتكت ال اوقلأ هتكئالمل

 "”ىينهجلا ردب نب هللا دبع ]9 ١

 )١( باعيتسالا )١588(« /؟) ةباصإلا «(087 /7)دسألا 58٠(.
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 «يروصلا كرابملا نب دمحم انث «ةعرز وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -. 4

 .ح يضاحولا حلاص نب ىيحيو

 نب ىيحي انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 هللا دبع نب ةجعب نع ريثك يبأ نب ىبحي نع «مالس نب ةيواعم انثدح :اولاق يريرحلا رشب

 نم لجر ماقف «هوموصف ءاروشاع موي اذه» : موي مهل لاق هلع هللا لوسر نأ هربخأ هابأ نأ

 لاقف ءرطفم مهنمو «مئاص مهنم يموق تكرت هللا لوسر اي :لاقف فوع نب ورمع ينب

 .(همايص متيلف ارطفم ناك نمف كموق ىلإ بهذا» : هلع يبنلا

 ديوس انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم نب دمحم انثدح 0

 نع ينهجلا هللا دبع نب ذاعم نع «نامثع نب مارح نع «ةرسيم نب صفح اند «ديعس نبا

 قرس نإف ,هدي اوعطقاف اًعاتم قرس نم» :لاق هلي هللا لوسر نأ ينهجلا ردب نب هللا دبع

 اوبرضاف قرس نإف ,هلجر اوعطقاف قرس نإف :هدي اوعطقاف قرس نإف ,هلجر اوعطقاف
 . (هقنع

 "![مهنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نب هللا دبع 7

 نب نامثع انث «يشكلا ملسم وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 7

 رامع نب دمحم نع «يملسلا دمحم يبأ مثيهلا نع .ثعشألا نب مثيهلا انث «مثيهلا

 نافع نب نامثع نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم نع «ةمهج يبأ نب مهجلا نع يراصنألا

 . [أ / 5 5 /1] هَ هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نب هللا دبع نع

 «نونجلا :ءالبلا نم عاونأ ةثالث هنع هللا فرص ةئس نيعبرأ ملسملا ءرملا غلب اذإ»

 هللا هقزر ةنس نيتس غلب اذإف ,هبونذ هنع هللا ففخ ةنس نيسمخ غلب اذإو ءصربلاو ,ماذجلاو

 ,هتانسح هللا تبثأ ةنس نينامث غلب اذإو ءءامسلا لهأ هّبحأ ةنس نيعبس غلب اذإو «ةبانإلا

 )١( باعيتسالا )"/ ١١(« /؟) ةباصإلا .(188 /")دسألا 5817( .



 ناكو ءرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ ةس نيعست غلب اذإو ,هتائيس تيحمو

 .(هتيب لهأل عفشو «ضرألا يف هللا ريسأ

 ملو . هلثم نامثع انث «زيزعلا دبع نب يلع انث :لاق دمحأ نب ناميلس هانثدح 2 ٠

 .ورمع نب هللا دبع نع :لاقو ءمهجلا ركذي

 . نامثع نع .فلخ نب نمحرلا دبع نع هل خيش نع «نيرخأتملا ضعب هاورو *
 نب هللا دبع نب دمحم نع يملسلا نامثع نع «مهج نع :لاقو «ءثعشألا نب مثيهلا ركذي ملو

 .ورمع

 8 : 0. قفل 5 9
 نب دمحم نع « ةعامج يف دمحم نب رفزو « يرطقلا ىسوم نب دمحم هاورو *

 . كلام نب سنأ نع «نامثع نب ورمع

 نب رفعج نع ءرمع نب هللا دبع نب دمحم نع ,يراجلا هللا دبع نب ميهاربإ هاورو *

 . كلام نب سنأ نع «ةيمأ نب ورمع

 « سنا نع ةيمأ نب ورمع نب رفعج نع ءرذ يبأ نب فسوي نع «ةرمض وبأ هاورو #

 نع «ةيمأ نب ورمع نع «ورمع نب هللا دبع نب دمحم نع «نوميم نب هللا ديبع :لاقو

 ش . ُهلْيَع ىبنلا

 نع «نامثع نب ورمع نب دمحم نع « سوأ نب ورمعو «مدرخ نب نمحرلا دبع لاقو

 . هنع هللا ىضر نافع نب نامثع

 :همسا :لاقو «يرادلا دنه ابأ : نيرخأتملا ضعب ركذ

 (9ربلا نب هّللا دبغ[ا ]

 . ىنكلا ىف هركذن هللا دبع نب ريرب همساو ت

 )١( لصألا يف رركت «يرطقلا» .

 /")دسألا (؟) ١86( /؟) ةباصإلا 78٠9(.



 ةباحصلا ةفرعُم

 (”.دب نب هللا دبع ]١581[

 .ديرافملا يف يمرضحلاو « مجعملا يف دمحأ نب ناميلس هركذ بوسنم ريغ

 ءركب وبأ انث « يمرضحا هللا دبع نب دمحم انث : لاق دمحم نب دمحم انثدح -. 4

 هللَم ىبنلا نع ركذي ردب نب هللا دبع تعمس ةيريوجلا يبأ نع «ةبعش نع «ةماسأ وبأ انث
 .(ةيصعم ىف رذن الد :لاق

 . هلثم ةبعش نع «ةبابشو .« بيبح نب نايفس هاور

 . نيرخأتملا ضعب هركذ ت

 : 9 7 : ل4 2

 (”ةعيبر نب ريرُب نب هللا دبع ©:

 ديعس ىبأ ىلع هب لاحأو «نييرصملا ىف هدادع . ىلبجلا نمحرلا دبع وبأ : هلع ىور

 . ىلعألا دبع نبا

 تق 0 29

 "”ءاقرو نب ليدب نب هللا دبعو ]١88[
 «ينانكلا ليغب نب هللا دبعو ]١584[

 سيل ليدب وهو «نيفخلا ىلع حسملا يف ليدب نب هللا دبع ركذو . ةبحص هل فرعيال
0-0 

 . هللا دبع

 )١( /؟) ةباصإلا 78٠١(., دسألا )"/ 184(.

 نم بيوصتلاو ««نيرب" ىلإ لصألا يف تفحصتو 718١(. /؟) ةباصإلا «(187 /7)دسألا (؟)
 1 . جيرختلا رداصم

 58٠١(. /؟) ةباصإلا ١85(« /*”) دسألا «(9 /9) باعيتسالا (9
 .(7581 /؟) ةباصإلا ء(141 /")دسألا (5)



 ءاتلا باب

 .[ب /"44 ]١/ لمهم ح

 نيعلا باب نم ءاثلا باب

 "”يراصنألا يرفّظلا تباث نب هللا دبع 8]

 ظ . كيتع نب رباج ثيدح يف هركذ . عيبرلا وبأ

 .ح كلام نع «يبنعقلا انث «بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح. 4

 نب ررحم انث ءايركز نب دمحم نب هللا دبع انثدح «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدحو

 نب كيتع نع «كيتع نب رباج نب هللا دبع نب هللا دبع نع «كلام انث «يندعلا ةملس

 دق هدجوف «تباث نب هللا دبع دوعي ءاج هلي هللا لوسر نأ كيتع نب رباج نع «ثراحلا

 كيلع انبلغ» : : لاقو هلع هللا لوسر عجرتساف ءهبجي ملف هللا لوسر هب حاصف «بلغ

 هلع هللا لوسر لاق ٠ «نهتكسي كيتع نبا لعجف ؛ «نيكبو ةوسنلا حاصف «عيبرلا ابأ اي

 . ثيدحلا ركذف (ةيكاب نيكبت الف بجو اذإف نهعد»

 كلما دبع نع ءمهالوم ديز نب ريثك نع «ةزمح نب نايفس نع «رذنملا نب ميهاربإ هاور *
 ٠ . عيبرلا وبأ ىكتشا : لاق همع نع « كيتع نب رباج نبا

 "”يراصنألا تباث نب هللا دبع
 .نييفوكلا ىف دعي . ىبعشلا :دنع هثيدح ح

 نايفس نع «ريثك نب دمحم انث «ىنثملا نب ذاعم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 )١( باعيتسالا )"/ ١7(« /")دسألا ١189(« /؟) ةباصإلا 585(.

 )١؟( الأسد)/١188( /؟) ةباصإلا 5854(.



 ةباحصلا ةفرعم

٠١ 
 | يضر باطخلا نب رمع ءاج :لاق يراصنألا تباث نب هللا دبع نع «يبعشلا نع «رباج نع سس

 عماوج يل بتكف « ةظيرق ينب نم يل خأ ىلع تررم :لاقف ةاروتلا نم عماوج هعم هنع

 هجوب ام ىرت امأ :تلقف ٠ ُهَِي هللا لوسر هجو ريغتف ؟كيلع اهضرعأ الفأ ةاروتلا نم

 ام بهذف ءايبن دمحمبو ءاّئيد مالسإلابو ابر هللاب تيضر :رمع لاقف ؟ هلي هللا لوسر

 مث ,مكيف حبصأ ىسوم نأ ول هديب يسفن يذلاو» 7[ :لاق] مث هيي هللا لوسر هجوب ناك

 .«نييبنلا نم مكظح انأو مألا نم يظح متنأ ,متللضل ينومتكرتو هومتعبتا

 .هوحن رياج نع ءامهريغو ةزمح وبأو ءءاقرو هاور #

 تباث نع يبعشلا نع «ةدئاز يبأ نب ايركزو ءرطم يبأ نب ثيرحو .دلاجم هاورو *

 .هوحن ديزي نبا

 .رباج نع «يبعشلا نع «دلاجم نع «نيرخآ يف ثايغ نب صفحو « ميشه هاورو ©

 ع د

 «”يراصنألا تباث نب هللا دبع ]١5817[

 يدنع وهو «دعاص نب ىيحي نع اًيكاح نيرخأتملا ضعب هركذ . "”ديسأ ابأ : ىنكي

 . مدقتملا

 هللا دبع نب دمحم اانث ءدمحأ نيدمحم نب دمحم رفعج وبأ انثدح_

 يبأ نع «رباج نع «ةزمح وبأ انث «يبأ انث «ءيقيقشلا يلع نب دمحم انث ءيمرضحلا

 مكسؤر اونهدا :لاقف «تيزب اعدو «هينب اعد هنأ يراصنألا تباث نب هللا دبع نع « ليفطلا

 [أ/555 ]١/ :لوقي مهبرضي لعجو ءاصعلا ذخأف «تيزلاب انسوؤر نهدن ال :اولاق

 . هلي هللا لوسر نهد نع نوبغرتأ

 د د

 )١( ةمجرتلا رداصم نم ةدايزلاو لصألا نم طقس[ 1نيبام .

 .(5846 /؟) ةباصإلا ١84(« /”)دسألا ١١(« /”") باعيتسالا (؟)
 .ةباغلا دسأ :رظنا . مضلاب «ديسأ وبأ»و «حتفلاب «ديسأ وبأ» :لاقي ١"(



 ©”يراصنألا ةمّرَح نب ةبلعتث نب هللا دبع ]١584[

 . جرزخلا نم .ردب دهش

 انث دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحمانت « نسحلا نب بيبح انثدح 2

 جرزخلا نم راصنألا نم ًردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ

 نب باجن هوخأو «ةرامع نب ورمع نب مرصأ نب ب ةمزخ نب ةبلعث نب هللا دبع : : ةنيضع ينب نم

 0 | .ةمزخ نب ةبلعت

000000 

 (9ريَعَص نب ةبلعث نب هللا دبع ]١9[

 نب يدع نب نامالس نب رجتهملا نب نانس نب ديز نب رمع نب ريعص يبأ نبا :ليقو د
 نم ةرهز ينب فيلح «دمحماابأ : ىنكي ٠ رعاشلا نب يدع نب لهاك نب زازخلا نب ريغص

 . نينامثو عست ةنس "”[تام] ةرذع ينب

 حسمو .حتفا ماع هلل يبا ىأر ؛يرحزلا ملسم نب دمحمو فنيا : هنع ىور 0

 . هل اعدو ههجوب

 «بيعش انأ «ناميلاوبأ انث «يقشمدلا ةعرز وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5

 نمز ههجو حسم ُهََِع يبنلا ناكو «ريغص نب ةبلعت نب هللا دبع ينثدح :لاق يرهزلا نع
 . حتفلا

 نع نيرخآ يف قاحسإ نب دمحمو «ثراحلا نب ورمعو .يذديبزلاو «ليقع هاور #

 | ٠ . .يرهزلا

 نب ملسم نب دمحم نع ؛قاحسإ نب دمحم نع ءرشب نب نمحرلا دبع هاورو *
 فيلح ,يرذعلا ريغص نب ةبلعث نب هللا دبع نع ؛ةرهز نب ثراحلا نب هللا دبع نع «باهش

 )١( باعيتسالا )١7 /9(, دسألا )”/ ١9٠(« (58406-/5؟) ةباصإلا .:

 )( باعيتسالا )١7 /7(« دسألا )/:١13-0(. /؟) ةباصإلا 586( .

 )*( «ام» : لصألا يف .



 "7 ع ةباحصلا ةفرعم

 ع هللا لوسر فرشأ ام: لاق « ؛هلاعدو ههجو ىلع حسم دق هيَ م يبنلا ناكو «ةرهز ينب

 ةمايقلا موي هللا هثعب الإ حرجُي حيرج نم ام ,ءالؤه ىلع دهشأ انأ» :لاق ىلتقلا ىلع

 اعمج مهرثكأ اومدق» :لاق مث «كسم حير حيرلاو ,مدلا نول نوللا .هحرُج يمدي

 .دحاولا ربقلا يف ةثالثلاو نينثالا نونفدي اوناكو «ربقلا يف هباحصأ مامأ هولعجاو ,نآرقلل

 انث .بعصم نب دمحم نب دمحأ انث .فسوي نب رفعج نب دمحم انثدح

 نب يلع ينأبنأ :لاق ناميلس نب رمتعملا انث ءيدهم نب ميهاربإ انث ءرايس نب قاحسإ

 تعمس :لاق يرذعلا ةبلعث نب هللا دبع نع «يرهزلا نع ؛ ةجرج نب ىبحي نع ٠ .حلاص

 .لجر لك ىلع رب نم نادم ةقدص» : لاقف نيموي وأ مويب ديعلا لبق بطخي هيَ ج هللا لوسر

 . (ماعطلا نم هاوس امثمعاص وأ

  .هلثم ةبلعث نب هللا دبع نع «يرهزلا نع « جيرج نبا هاور

 نع جيرج نبا نع «قازرلا دبع نع ,قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 0

 ظ . هلثم ةبلعث نب هللا دبع نع «باهش نبا

 ايركز نب ليعامسإ انث ءدمحأ نب نادبع انث ءدمحأ نب ناميلس انئدح . 5

 هللا دبع ينثدح يرهزلا نع «يقيرفإلا بويأ يبأ نع ناميلس نب ميحرلا دبع انث «يفوكلا
 مهبايث يف مهولمز» :دحأ ءادهشل لاق هلي هللا لوسر نأ يرذعلا ريغص نب ةبلعث نبا

 .مدلا نول نوللا ,ةمايقلا موي يتأي وه الإ .هللا يف مِلُك مْلَك نم سيل هنإف .مهئامدو

 .(«كسملا حير حيرلاو

 .[ب /" 540 ]١/ «ءالؤه ىلع ديهشلا انأ» : هَّقِيَم هللا لوسر لاقو

 ب مدام مع
 تو تو -3

 (0بوُث نب هللا دبع ] ١6908

 ال اميف هري ملو « هلي هللا لوسر دهع يف ناك همالسإ نإ : ليق . ينالوخلا ملسم وبأ

 )١( الاستيعاب)١7/9(, دسألا )١97 /9(.« ةباصإلا )7/ 417(.



 . هنع هللا يضر ةيواعم نمز يف يفوت «نيرخأتملا ضعب هركذ

 هدلوم ناك «لوحكمو .ملسم نب ليبحرشو «يناهلألا دايز نب دمحم : هنع ىور

 . حيحصلا وهو «نينح موي

 ينوكسلا مامه وبأ انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح  ة ٠

 ارغ اذإ ناك هنأ ينالوخلا ملسم يبأ نع دايز نب دمحم ينثدح «ديلولا نب ةيقب ينثدح

 نورميف :لاق مهيديأ نينب ريو :لاق « هللا مسب اوزيجأ :لاق ءرهنب اورمف مورلا ضرأ

 .كلذ نم اًبيرق وأ كلذ ضعب وأ بكرلا ىلإ الإ باودلا نم غلبي مل امبرف ءرمغلا رهنلاب
 :لاق «نماض هل انأف ءيش هل بهذ نم ؟ءيش مكل بهذ له :سانلل لاق اوزاج اذإف

 :هل لاق ءرهنلا يف تعقو يتالخم : لجرلا لاق اوزواج املف ءادمع ةالخم مهضعب ىقلأف

 . رهنلا داوعأ ضعبب تقلعت دق ةالخملا اذإف . ينعبتا

 ني عن



 نيعلا باب نم ميجا باب

 . "بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع [891]
 نب كلام نب بعك نب نامعنلا نب سيمع تنب ءامسأ :همأ ؛يمشاهلا رفعج وبأ

 2 هلي هللا لوسر ريبزلا نب هللا دبعو وه عياب «رفعج ابأ : ىنكي . ةشبحلا ضرأب هدلوم
 ناكو .فاحجلا ماع نينامث ةنس ةنيدملاب يفوت «هتافو يف فلتخم «نينس عبس نباوهو

 . نينامثو عبرأ ةنس : ينئادملا لاقو « ءانحلاب بضخي

 بلاط يبأ نب يلع نب دمحمو دمحم نب مساقلاو «ريبزلا نب ةورع :هنع ىور د

 .قاحسإو «ةيواعمو «ليعامسإ :هدالوأ نمو ؛ةكيلم يبأ نباو «يبعشلاو

 انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث ءريبكلا دبع نب قوراف انثدح

 نم نيملسملا نم رجاه نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم
 تدلو «سيمع تنب ءامسأ هتأرماو ءبلاط يبأ نب رفعج : ةشبحلا ضرأ ىلإ مشاه ينب

 . رفعج نب هللا دبع مَن

 « سنوي وبأ ينربخأ «جارسلا قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح

 «نينامث ةنس يفوت بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع رفعج وبأ :لاق رذنملا نب ميهاربإ انث

 . نينس رشع نبا وهو كَم هللا لوسر يفوتو

 هللا دبع نب دمحم انث « [ ]1 نب دمحم انث «شيبح نب يلع نب دمحم انئدح ٠
 .رفعج ابأ : ىنكيو «نينامثو تس ةنس هللا دبع يفوت :لاق «ريمن نبا

 نب هللا دبع نب دمحم انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح ١
 : هنِلَع هللا لوسر لاق :لاق رفعج نب هللا دبع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه انث «ةسانك

 .[أ/١/755] «ةجيدخ اهئاسن ريخو ,نارمع تدب ميرم اهئاسن ريخ»

 )١( باعيتسالا )١7/ /9(« /”)دسألا ١98(« /؟) ةباصإلا 7588(.



 ةملس وبأ انث «كلملا دبع نب نسحلا نب دمحأ انث «ةزمح نب قاحسإ وبأ انثدح . 1

 نع ؛ميكح يبأ نب ليعامسإ نع «قاححسإ نبا نع ؛ ةملسم نب دمحم انث «ينارحلا

 نأ يبنل يغبني ام» : لاق هَ هلي هللا لوسر نأ رفعج نب هللا دبع نع «دمحم نب مساقلا

 .«ىتم نب سنوي نم ريخ انأ :لوقي
 نبا انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث ء.نوراه نب ىسوم انث «يدنسلا نب دمحأ انثدح 4١4

 هللا دبع نع «هيبأ نع دمحم نب رفعج نع .نيملسألا ىلوم نايفس نب ديعس انث .كيدف يبأ

 نكي ملام .هنيد يضقي ىتح نئادلا عم هللا نإ» : هلي هللا لوسر لاق :لاق رفعج نبا

 .«هللا هركي اميف

 الإ ةليل تيبأ نأ هركأ ينإف نيدب يل ذخف بهذا :هنزاخل لوقي هللا دبع ناكف :لاق

 هَ هللا لوسر نم تعمس يذلا دعب يعم هللاو

 نب بوقعي انث «يكملا لالخلا ورمع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 نب هللا دبع نع هيبأ نع «دمحم نب رفعج نع يمشاهلا يلع نب يلع انث ءبساك نب ديمح
 هللا كعفني تاملك كملعأ الأ ؟كل بهأ الأ ! ىتف اي» :لاقف ءهفدرأ هي يبنلا نأ رفعج

 تنعتسا اذإو هللا لأساف تلأس اذإ ,كمامأ هدجت هللا ظفحا ,كظفحي هللا ظفحا ؟نهب

 ءيشب كودارأ ول قئالخلا نأ ملعاو .نئاك وه امب ملقلا فج دق نأ ملعاو .هللاب نعتساف

 «بركلا عم جرفلا نأو ءربصلا عم رصنلا نأ ملعاو هيلع اوردقي مل ,كيلع بتكي مل
 .«ًارسي رسعلا عم نأو

 نب بعصم انث «ميركلا دبع نب سيردإ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 65

 ىلع تيأر : لاق هيبأ نع رفعج نب هللا دبع نب ليعامسإ نع «يبأ انث «يريبزلاهللا دبع

 .ةمامعو ءادر «نارفعزلاب نيغوبصم نيبوث ُهْنْيَع يبنلا

 تن 2 3-5 ب حث 3

 ]١5947[ ٍشحج نب هللا دبع 20

 دسأ نم وهو «ةشبحلا ةرجاهم نم «دحأب دهشتساو ءاردب دهش يدسألا دمحم وبأ

 .(5850/5؟) ةباصإلا ١95(.« /”)دسألا ١5(« /") باعيتسالا )١(



 رعيإ_ ١٠١ ةباحصلا ةفرعم

 0 ا حل
 تبيجتساف «ةداهشلا لجو زع هبر لأس «دمحأ يبأ وخأ «ةيمأ ينب فيلح .ةميزخ نبا

 ةلخن ىلإ هثعبف «ةمينغ نيكرشملا نم منغف ٠ هَ هللا لوسر هرمأ ريمأ لوأ وهو «هتوعد
 يفو هيفو «نيكرشملا نم نوملسملا اهمنغ ةمينغ لوأ هتمينغ تناكف «شيرق رابخأ سسحتي

 نوجري كلوأ هللا ليبس يف اودَهاَجَو اورجاه نيذّلاو اوُمآَنيذّلا نإ :تلزن هباحصأ
 ىلع نيرججاهم ةنيدملا امدق نيح دمحأ وبأ هوخأو وه لزن 4 ميحُر روفغ لاو هللا تمر

 تحت شحج تنب بنيز هتخأ هَ هللا لوسر رهص ناك « « حلقألا يبأ نب تباث نب مصاع

 . مشاه نب بلطملا دبع تنب ةميمأ همأ تناك ٠ هيَ ء هللا لوسر

 . صاقو يبأ نب دعس :هنع ىور

 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح 7

 ينب ءافلخ نم ("![ردب] دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث

 ريثك نب ةرم نب ةربص نب رمعي نب بائر نب شحج نب هللا دبع : ةيزخ نب دسأ ينب نم ةيمأ

 بلطملا دبع نب ةزمح عم دحأ ''موي دهشتسا « ةميزخ نب دسأ نب نادوذ نب منغ نبا

 . مهنع هللا يضر ريمع نب بعصمو

 ١1  5جرفلا نب غبصأ انث «سريق نب ىسيع نب رهاط انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح «

 نب قاحسإ نع «يثيللا طيسق نب هللا دبع نب ديزي نع ءرخص وبأ ينثدح «بهو نبا انث
 :دحأ موي هل لاق شحج نب هللا دبع نأ يبأ ينثدح «صاقو يبأ نب دعس ]١/  71[ب

 ًالجر يئقلف ودعلا تيقل اذإ !بر اي :لاقف دعس اعدف ةيحان يف اولخف ؟هللا وعدت الأ

 ؛هبلس ذخآو هلتقأ ىتح رفظلا هيلع ينقزرا مث «ينلتاقيو هلتاقأ هدرح (ًديدش هسأب اًديدش .

 هلتاقأ .هسأب اديدش هدرح اديدش الجر ينقزرا مهللا :لاق مث «شحج نب هللا دبع نمأف

 عدج نم هللا دبع اي :تلق اًدغ كتيقل اذإف «ينذأو يفنأ عدجيف ينذخأي مث «ينلتاقيو كيف

 تناك ينب اي :دعس لاق «تقدص :لوقتف «كلوسر يفو «كيف :لوقأف ؟كنذأو كفنأ

 ناتقلعمل هنذأو هفنأ نإو «راهنلا رخآ هتيأر دقل «يتوعد نم ريخ شحج نب هللا دبع ةوعد

 )١( لصألا يف طشك [ 1نيبام .
 .؛دحأ مأ موي" :لصألا يف (؟)



 .هوحن بيسملا نب ديعس نع «ناعدج نب ديز نب ىلع هاورو *

 وبأ انث «يرسلا نب دانه انث ءقاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح

 هللا دبعل مالسإلا يف تدقع ةيار لوأ :لاق شيبح نب رز نع ءمصاع نع «شايع نب ركب

 25 عام
0 
 2 عام 9

 ©”يراصنألا ريبج نب هللا دبع ]*١6591[
5 0 03 3 00 50 

 موي ةامرلا ىلع ُهّْتَِع يبنلا هرمأ «ريبج نب تاوخ وخأ «يدحأ يردب يبقع يسوألا
 .هب دهشتساف «دحأ

 .هل بقع ال «هبر دبع :ليقو «بزاع نب ءاربلا : دنع هثيدح م

 انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث ءريبكلا دبع نب قوراف انثدح- 64

 راصنألا نم ةبقعلا دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نب دمحم
 نم اًضيأ اردب دهش نم ةيمست يفو ءريبج نب هبر دبع فوع نب ورمع ينب نم سوألا نم

 . لتقف دحأ موي نيملسملا ةامر ىلع ناك «ريبج نب هللا دبع : فوع نب ورمع ينب نم راصنألا

 دمحم نب دمحأ انث «يزورملا ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انئدلح

 نم ةبقعلا دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم انث دعس نب ميهاربإ انث «بويأ نبا
 نب ةيمأ نب نامعنلا نب ريبج نب هللا دبع ءفوع نب ورمع ينب نم سوألا نم راصنألا
 دهش «سوألا نب كلام نب فوع نب ورمع نب ةبلعث نب سيقلا ؤرما : كربلا مساو «كرببلا
 . ةامرلا ىلع هِي هللا لوسرل ًاريمأ دحأ موي لتقو اًردب

 دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انثدح :لاق رفعج نب هّللادبعانئثدح 0١

 )١( باعيتسالا )"/ ١4(, /”")دسألا ١94( /؟) ةباصإلا 585(.
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 هلي هللا لوسر لمعتسا :لاق ءاربلا نع «قاحسإ يبأ نع «ةيواعم نب ريهز انثدح «يسلايطلا

 اونوكو» :مهل لاقو الجر نيسمخ اوناكو «ريبج نب هللا دبع دحأ موي سانلا ةامر ىلع

 نوريغي سانلاو ناك ام رمألا نم ناك املف «انفطخي ريطلا مه متيأر نإو اوحربت ال مكناكم

 ءاوضمف ؟ هلي هللا لوسر لوقب نوعنصت فيكف : مهريمأ ريبج نب هللا دبع لاقف ءاوضمو

 .ناك يذلا ناكف

 .[أ/7 1517 ]١/ قاحسإ ىبأ نع سانلاو ليئارسإ هاور *#

 "'يعازخلا ريبج ,ج نب هللا دبع ] 9944 ١[

 . برح نب كامس :دنع هثيدح . هتبحص يف فلتخم نمحرلا دبع وبأ ال

 نب دامح نب ورمع انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح-

 «يعازخلا ريبج نب هللا دبع نع «برح نب كامس نع .رصن نب طابسأ انثدح «ةحلط

 ينتعجوأ :لاق كاوسب امإو «بيضقب امإ هنطب يف ًالجر هي هللا لوسر نعط :لاق
 وفعأ لب :لاق مث «هنطب لبقف «دقتسا» :لاق مث .هعم ناك يذلا دوعلا هاطعأف «يندقأف

 . ةمايقلا موي اهب يل عفشت نأ كلعل «كنع

 و
 تي 00 5

. 
3 

 (”يدْبَعلا رباج نب هللا دبع ]١596[

 :هثيدح ىور . هلع يبنلا ىلع دفو نيح هيبأ عم ناك «سيقلا دبع نم دفولا دحأ

 . ةرم نب ثراحلا

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ٠0+

 نع ةرصبلا لهأ نم لجر سيفن ينثدح «ةرم نب ثراحلا انث «يريراوقلا رمع نب هللا ديبع

 )١( باعيتسالا )"/ ١(« دسألا )"/ ١97(« ةباصإلا )/ 88(.

 باعيتسالا (؟) )١7 /9(« /؟) ةباصإلا ء(197 /9) دسألا 585(.
 اا
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 «سيقلا دبع نم هلم هللا لوسر اوتأ نيذلا دفولا ىف تنك : لاق يدبعلا رباج نب هللا دبع

 «ءابدلا يف ؛متعمس يتلا ةيعوألا يف برشلا نع هِي هللا لوسر مهاهنف «يبأ عم تنك

 يبأ عم تججح هني هللا لوسر ضبُق امدبع ناك املف :لاق «تفزملاو «ريقنلاو «متنحلاو

 هانيتأف :لاق «يلع نب نسحلا ىلع ملسنف بهذا ؛ينب يأ : يبأ لاق ىنمب تنك اذإ ىتح

 صخرف «رجلا ذيبن نع لكسف ءانسلجف :لاق «هل عسوأو هايحو هب بحر يبأ ىأر اًملف

 تناك ءمعن :لاق ؟لاق ام هيف هيي هللا لوسر انل لاق امدعب نالف ابأ يأ : يبأ هل لاقف «هيف

 . ةصخر مكدعب هيف

 تو 2
7 0101 2 7 

 "!يضايبلا رباج نب هللا دبع 1

 . ةباحصلا يف لبنح نب دمحأ مامإلا هركذ . مدقتملا يدبعلا ريغ يراصنأ هنإ : ليقو ص

 . ليقع نبا : دنع هثيدح

 «ةفيلخ وبأ انث :الاق دمحأ نب ناميلسو «دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح. 45

 : لوقي ةشئاع يبأ نب ةبقع يدج تعمس ةبقع نب نايفس نب هللا دبع انث « ينيدملا نب يلع انث

 يف هعارذ ىلع هيدي ىدحإ عضي هلع هلع هللا لوسر بحاص يضايبلا رباج نب هللا دبع تيأر

 . ةالصلا

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث كلام نب ركب وبأ انثدح- 0
 : لاق رباج نبا نع « ليقع نب دمحم نب هللا دبع انث «ديربلا نب مشاه انث «ديبع نب دمحم

 دري ملف « هللا لوسر اي كيلع مالسلا :تلقف ءاملا قارهأ دقو هِي هللا لوسر ىلإ تيهتنا
 هللا لوسر اي كيلع مالسلا : تلقف «يلع دري ملف « هللا لوسر اي كيلع مالسلا :تلقف «يلع

 ؛هلحر لخد ىتح هفلخ انأو هي هللا لوسر قلطناف ءاّبيك تسلجف « يلع دري ملف
 دقو [ب /؟ 517 /1] هلي هلع للا لوسر جرخف ءاّئيزح ابيك تسلجف ' «دجسملا ىلإ انأ تلخدو
 مالسلا كيلعو للا ةمحرو مالسلا كيلعو هللا ةمحرو مالسلا كيلع» :لاقف رهطت

 )١( ةباصإلا «(197 /) دسألا «(17" /#) باعيتسالا )9/ 183(.



 ير 2و7 01----اااااام

 م

 : تلق «؟نآرقلا يف ةروس ريخأب رباج نب هللا دبع اي كربخأ الأ» :لاق مث هللا ةمحرو

 . اهمتخت ىتح (نيملاعلا بر هلل دمحلا أرقا» : لاق . هللا لوسر اي ىلب

 "”يراصنألا ميهج نب هللا دبع [)51]

 نبا :ليقو «بيبح نب ةانم ديز نب ةمّصلا نب ثراحلا نبا وهو .مهج ابأ : ىنكي ح

 لاقو «سابع نبا ىلوم ريمعو «ديعس نب رسب :دنع هثيدح . حومجلا نب ورمع نب ةمصلا

 منغ نب ماذح نب حومجلا نب ورمع نب ةمصلا نب ثراحلا نب ميهج وبأ :نيدشر نب دمحأ

 يبأ تخأ نبا وهو مشج نب ديزت نب ةرداس نب دسأ نب يلع نب دعس نب ةملس نب بعك نبا
 . بعك نبا

 انث «ةبيش يبأ نبا انث ءنايفس نب نسحلا انث ,نادمح نبورمع وبأ انثدح 17

 .:لاق ميهج نب هللا دبع نع «ديعس نب رسب نع ءرضنلا يبأ ملاس نع «نايفس نع « عيكو

 نم ينعي يلصي وهو هيخأ يدي نيب رمملا يف هلام مكدحأ ملعي ول : هّتيَي هللا لوسر لاق

 .«نيعبرأ فقول  مثإلا

 . ح يلع نب مصاع انث .ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح /51 ٠

 نب يلع انث «ةميزخ نب ركب وبأ قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدحو

 يبأ ىلوم ديعس نب ملسم نع ةفيصخ نب ديزي ينربخأ «رفعج نب ليعامسإ انث :الاق رجح
 ةعبس ىلع لزنأ نارقلا اذه نإ» : لاق هلي هللا لوسر نأ يراصنألا ميهج يبأ نع « ميهجلا

 .«رفك هيف ءارملا نإف نآرقلا ىف اورامت الف .فرحأ

 حام تب 3
 كن دي دنت

 )١( باعيتسالا )١8 /9( 2/”)دسألا 3١١( /؟) ةباصإلا 599(.



 "”يجافخلا دارج نب هللا دبع ]١594[

 نب ىلعي هيخأ نبا دنع هثيدح «فئاطلا لهأ يف ذ هداذع . ليقع ينب نم ةجافخو هس

 .قدشألا

 مساقلا نب مشاه انث «دالخ نب هللا دبع انث ءملسم نب يلع نب دمحم انثدح
 هلع ينلا نم ايل هل ناكو «دارج نبهللا دبع همع نع .قدشألا نب ىلعي انث «ينارحلا
 .«هللا ةنعل مهيلع ؛نومثآلا مه نوصبرتملا» : هيَ هنِلَع هللا لوسر لاق : لاق

 بويأ انث ,يبلحلا يضاقلا نسحلا نب رمع انث ءديمح نب دمحم انثدح 4

 ملظ نم» :لاق هيي هللا لوسر نأ دارج نب هللا دبع نع .قدشألا نب ىلعي انث «نازولا
 .(ةمايقلا موي همصخ انأف ,هتلذب رقم «ةيرجلا اًيدؤم اًيمذ

 ءرواسم نب هللا دبع نب دمحأ انث . ظفاحلا ىسيب ب اركلا دمحم نب دمحم انثدح

 : لاق دارج نب هللا دبع نع «قدشألا نب ىلعي انث . "”[دلاجم] نب ليعامسإ نب رمعانث

 .(هلعافك فورعملاب رمآلا :٠ هِي هللا لوسر لاق

 دع دع د

 © رييق نب دجلا نب هللا دبع ]5944 ١

 اردب دهش يدع نب ديبع ينب نم جرزخلا نم يراصنألا ءاسنخ نب رخص نبا 0

 .[أ/" 2/11

 نب دمحم نب دمحأ انث ( ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح '؟انئلاح 0١

 )١( باعيتسالا )/ ١(., /؟) ةباصإلا «(1910/ /”)دسألا 7584(.

 . (77/5/5؟1) لامكلا بيذهت نم تبثأ امو «ءلصألا يف ضايب 1نيبام (؟)
 .(؟41/ /6) ةباصإلا ١95(« /*) ةباغلا دسأ )١1607(, باعيتسالا ()
 . قايسلا بسح اهانبتر دقو ,تاحفصلا ضعب يف ريخأتو ميدقت لصألا يف انهاه عقو 2(
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 ب عام عب
 اني هني حب

 (0رينأ نب ِءَرَج نب هللا دبع[ 5]

 دج هنأ معزو نيرخأتملا ضعب هركذ . نييرصبلا يف دعي . يملسلا يلع نب رماع نبا

 . فرطم نب لئان

 دمحم انث «ميكح نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ انث :لاق "”[. . .] انثدح 5

 ؛ هيبأ نع سنأ نب نيزر نب فرطم نب لئان انث ءفوسع نب ديز انثدنح ءةراو نب ملسم نبا

 . اًباتك يل بتكف هَل يبنلا تيتأف ةفيفدلاب رئب انل تناك مالسإلا رهظ امل :لاق هدج نع

 يزاريشلا سنوي نب ىيحي نأ ركذف «دحاو ريغ ءورمع يبأ نع هانثدحو «هاور اذك

 نب ءزسج نب هللا دبع نع نمحرلا دبع نب لئان نع «ينجلا رمع نب مالسلا دبع نع هاور

 نم باتكلا اذه نأ ءزج نب رمع نعو «دايز نع ؛يبأ ينثدح ؛يملسلا رماع نب سنأ
 . سنأ نب نيزرل لكي هللا لوسر

 تف تق 23 010 ع 001

 ”ءاعْدجْلا ىبأ نب هللا دبع 581]

 يبأ نبا :مهضعب لاقو «قيقش نب هللا دبع :دنع هثيدح .نييرصبلا ىف هدادع

 . قيقش نب هللا دبع الإ مهنع يوري ال ةثالث مه :يزارلا متاح وبأ لاق «ءاسمحلا

 انث ءيشكلا ملسم وبأ انثدح :الاق نسحلا نب بيبحو «يباطخلا قوراف انثدح 57

 موق ىلإ تسلج :لاق قيقش نب هللا دبع نع «ءاذحلا دلاخ ان لضفملا نب رشب انث ءددسم

 لجر ةعافشب ةنجلا '*”نلخديل» : لوقي هلع 2 هللا لوسر تعمس : مهدحأ لاقف مهعبار انأ

 .(؟5848 /؟ ةباصإلا 194 /؟)دسألا )١(

 . لصألا يف ضايب[ ]1نيبام (؟)

 .(7417 /؟) ةباصإلا ؛(143 /*) دسألا «(11 /#) باعيتسالا ()
 . (775 /60) دمحأ دنسم نم بيوصتلاو ««نلخدي نل» : لصألا يف قل



 تنأ :تلق .«ياوسو» :لاق ,كاوس هللا لوسراي : تلق .(ميمت ينب نم رثكأ يتمأ نم

 . ءاعدجلا يبأ نبا :اولاق ؟وه نم :تلق ماق املف «معن :لاق ؟ هلي هللا لوسر نم هتعمس

 نباو بيهوو «عيرز نب ديزيو ء.مصاع نب يلعو «باهولا دبعو «يروثلا هاور *

 « لهس يبأ نب لهس انثدح :لاق ينارفعزلا ميهاربإ نب دمحأ ركب وبأ انثدح - 4

 نبا نع «قيقش نب هللا دبع نع .ءاذجلا دلاخ نع . ميشه انثدح 2« ىسيع نب مشاه انثدح

 حورسلا نيب مدآو» :لاق ؟اًيبن تبتك ىتم ! هللا لوسراي :لجر لاق :لاق ءاعدجلا ىبأ

 .(دسجلاو

 .[ب 7/7 ]١/ هلثم دلاخ نع .ةملس نب دامح هاور
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 نيعلا باب نم ءاحلا باب

 ]١507[ مهلا ةفاذح نب هللا دبع ”©

 صيصه نب ورمع نب مهس نب ديعس نب يدع نب سيق نب ةفاذح نب هللا دبع وهو

 نبا لاقو «نييردبلا يف قاحسإ نبا الو باهش نبا الو ةورع هركذي مل «يؤل نب بعك نبا

 لهأ نم هنأ رابخألا ضعب يف يورو «هيلع عباتي ملو ةشبحلا ةرجاهم نم وه :قاحسإ

 هلع يبنلا تبثأو ءبرشو لكأ مايأ اهنأ ىنم مايأ عادولا ةجح يف ايدانم ُهّنيَع يبنلا هثعب ءردب

 .(ةفاذح نب ةجراخ وخأ ةفاذح كوبأ» : لاقف هيسن

 . ىرسك ىلإ ًالوسر اًضيأ هثعبو ةباعد هيف رما ناكو اهثعب ةيرس ىلع ُهْلقَع يبنلا هرمأو

 رمألا يلوأو لوسّرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ إ» : هيف تلزنو «نامثع ةفالخ يف رصمب يفوت

 نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ انثدح «دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح . 6

 .ةباعد هيف هللا دبع ناكو «يمهسلا سيق .ة نب ةفاذح نب هللا دبع : هيلع

 .ردب لهأ نم ناكو :لاق ورمع نب دمحم نع «يدرواردلا هاور *

 «ريكب نب ىيحي انثدح ءرهاطلا يبأ نب ورمع انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح -. 5

 0 ءورمع نب محم نع ٠ يدرواردلا امحم نب زيزملا دبع ان

 ةيناكو هسا يبق نب ةفاذس نيا دبع هيلع ردأو شيلا نم ةئاطل ناك انازشم

 . ةباعد هيف تناك ردب باحصأ

 .(595 /؟) ةباصإلا 245١١ /7)دسألا «(؟1 /7) باعيتسالا ()



 نب هللا دبع انث «يلفونلا يلع نب حلاص انث «ميعن نب دمحم نب كلملا دبع ''”[انث] «يذابارتسإلا

 نبا نع «ةمركع نع «نالجع نب ءاطع نع «ةريغملا نب رمع انث «يمادقلا ةعيبر نب دمحم
 : ةيغاطلا هل لاقف هيَ يبنلا بحاص يمهسلا ةفاذح نب هللا دبع مورلا ترسأ :لاق سابع

 اًثيز تئلمف ساحنلا ةرقبلاب ىعدف . لعفا :لاق . ساحن نم ةرقبلا يف كتيقلأ الإو رصنت

 يف هاقلأف «ىبأف ةينارصنلا هيلع ضرعف .«نيملسملا ىراسأ نم لجرب ىعدو «تيلغو

 هب رمأف «لعفأ ام :لاقف «كتيقلأ الإو رصنت : هللا دبعل لاقف حولت هماظع اذإف «ةرقبلا

 ال :هل لاق «هوّدر :لاق . ىكب دق عزج دق :اولاقف « ىكبف هوفتكف ةرقبلا يف ىقلي '"”[نأ]

 سفن الإ يل سيل نيح تيكب ينكلو « يب عنصت نأ ديرت '"”[امم] اعزج تيكب ينأ ىرت
 لك ددع سفنألا نم يل نوكي نأ [أ ]١/ 0١/ بحأ تنك« هللا يف اذه اهب لعفي ةدحاو

 . اذه يب لعفتف يلع طلست مث «يف ةرعش

 :لاق «لعفأ ام :لاق كقلطأو يسأر لبق :لاق «هقلطي نأ بحأو هنم بجعأف :لاق

 ,«كقلطأو يسأر لبق :لاق ءلعفأام :لاق «يكلم كمساقأو يتنبا كجوزأو رصنت

 هعم قلطأو هقلطأف «هسأر لّبقف «معنف هذه امأ :لاق نيملسملا نم نينامث كعم قلطأو

 :لاق .هسأر لبقف رمع هيلإ ماق «باطخلا نب رمع ىلع اومدق املف نيملسملا نم نينامث

 : مهل لوقيف «جلع سأر تلبق :نولوقيف هللا دبع نوحزامي هِي هللا لوسر باحصأ ناكف

 . نيملسملا نم نينامث ةلبقلا كلتب هللا قلطأ

 انث «ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح .

 نأ ةريره يبأ نع «بيسملا نب ديعس نع «باهش نبا نع ءرضخألا يبأ نب ينعي حلاص
 مايأ اهنإف «مايألا هذه اوموصت ال نأ ىنم يف فوطي ةفاذح نب هللا دبع ثعب هلي هللا لوسر

 .ركذو برشو لكأ

 نود نم ةفاذح نب هللا دبع نع «ديعس نع :لاقف «يرهزلا نع ؛هريغ هفلاخ

 . ةريره يبأ

 )١( /7)دسألا نم تبثأ امو «ءلصألا نم طقس[ 1نيبام 5١7(.
 دسألا نم تبثأ امو « لصألا نم طقس (؟) )”/ 75١7(.



 يق فلل للعط كتكات ةاعصتالا 00 ةباحصلا ةفرعم

 نب دمحأ انث «تيمكلا نب نيسحلا انث «بويأ نب ميهاربإ نب هللا دبع هانثدح . 4

 نب ديعس نع يرهزلا نع «ذاعم يبأ ناميلس نع «لضفلا نب سابعلا انث « عفان يبأ
 فاَوُط يف اوفوطي نأ طهر يف هيَ هللا لوسر هرمأ :لاق ةفاذح نب هللا دبع نع .«بيسملا

 اوموصت الف « هلل ركذو برشو لكأ مايأ هذه نإ :اودانف رحنلا موي عادولا ةجح يف ىنم
 . يده يف موص الإ «نهيف

 . هفلاخف يرهزلا نع «ليويح نب ةرق هاورو *

 نيسحلا نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ هانثدح

 نع «ليويح نب ةرق انث «زيزعلا دبع نب ديوس ابنأ «هيوهار نب قاحسإ انث ءيسجرساملا
 نأ هرمأ هّكَي هللا لوسر نأ يمهسلا ةفاذح نب هللا دبع نع «مكحلا نب دوعسم نع .يرهزلا

 «برشو معط مايأ اهنإف دحأ مايألا هذه مصيال : مهثعب نينذؤم يف ىنم لهأ يف نذؤي

 . لجو زع هلل ركذو

 ضعب ينربخأ :لاق مكحلا نب دوعسم نأ تربخأ «يرهزلا نع «بيعش هاورو *

 . هلثم ركذف ىنمب فوطي ةفاذح نب هللا دبع ىأر هنأ هِيَ يبنلا باحصأ

 راسي نب ناميلس نع ءرضنلا يبأ ملاسو ءركب يبأ نب هللا دبع نع «يروثلا هاورو *
 .«برشو لكأ مايأ قيرشتلا مايأ» :لاق هلم يبنلا نع «ةفاذح نب هللا دبع نع

 .انث ءيربنعلا سابع انث ءنايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح. 0١

 .هب هللا دبعو «ملاس نع «نايفس انث «يدهم نب نمحرلا دبع

 فون نب ثراحلا نب هللا دبع 0 ]

 هيبألو ءاّكاردإ هل نإ :ليقو «.ةبحص هيبألو هل «بلطملا دبع نب ثراحلا نبا ج

 .[ب ]١/ 80١/ هللا دبع هنباو «ةملس يبأ : دنع هثيدح . ةبحص

 .(؟597 /؟) ةباصإلا 73١37(., /9)دسألا 3١(., /) باعيتسالا )١(



 ريكب نب دمحم انث ءايركز نب دمحم نب هللا دبع انث ءرصن نب دمحم انثدح 1

 هللا دبع نع «نمحرلا دبع نب ةملس“ [١ نع] هيبأ نع ءدعس نب ميهاربإ انث ءيمرضحلا

 ىلع بنيز تدب صاعلا يبأ تنب ""[ةمامأو] يلصي ِهّنيَي يبنلا ناك :لاق ثراحلا نبا

 . اهلمح ماق اذإو ءاهعضو عكر اذإف ءهتبقر

 رارض يبأ نب ثراحلا نب هللا دبع قرف

 انباصأ نمم ةيريوجو انأ تنكو «قلطصملا ينب ازغ ُهنلَع يبنلا نأ ركذ ""[ةياور هل] 3

 . ””[ءابسلا]

 ىسوم نب رفظم نع «نارمع نب زيزعلا دبع نع «يرهزلا دمحم نب بوقعي ىور *#

 . اذهب ثراحلا نب هللا دبع ينثدح : لاق رارض يبأ نب ثراحلا نب 1[ هللا دبع] نبا

 . هيلع عباتي ملو ٠ "”[نيرخأتملا ضعب] هاور اذكه *

 5 55 5 دم .؛ 0

 «”يديبزلا ءْرَج نب ثراحلا نب هللا دبع( 50]

 ءرصم نكس ؛ورمع نب مهس ينب فيلح «نالهك نم جحذمو . جحذم [نم ديبزو]

 نب رصع نب ورمع نب برك يدعم نب ءزج نب ثراحلا نب هللا دبع :ليقو تام اهبو

 هنأ نيرخأتملا ضعب ركذو «نينامثو تس ةنس '”[ يفوت ديبز] نب ورمع نب جيوع نب ورمع
 «كلام نب ديبع نب ثراحلا نب كلام ””[يبأ] نب ثراحلا نب هللا دبع وهو ءاردب دهش

 . ثراحلا ابأ : ىنكي

 دايز نب '”[ناميلسو] ملسم نب ةبقعو «بيبح ىبأ نب ديزي : دنع هثيدح 8

 )١( لصألا يف ضايبا ]نيبام .

 .(7591 /7) ةباصإلا 5١0(. /")دسألا ٠١( /") باعيتسالا (؟)

 04 /1) ديناسملا عماجو «(7* /7) دسألا نم تبثأ امو «لصألا يف ضايب 22

 .(7591 /7) ةباصإلا 5١7(., /؟)دسألا )١9/94(( باعيتسالا (:)

 . ةمجرتلا رداصمو (7 /؟) عناق نبا نم تبثأ امو . لصألا يف ضايب [ 1نيبام (6)

 .دعب هركذ ءاجو « لصألا يف ضايب (7)



 ةباحصلا ةفرعم

 نب ورمع نب ةعرز وبأو «نمحرلا دبع نب ةملس وبأو «حمسلا يبأ جاردو ءيمرضحلا

 ْ .ريرج

 ىبحي انث «جرفلا نب حور انث «عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب نام- ''”[يلس انثدح] ١

 . نك '”[ينامثو تس] ةنس ءزج نب ثراحلا نب هللا دبع تام :لاق ريكب نبا

 انث ءيشكلا ملسم وبأ انث :الاق يباطخلا قورافو «نسحلا نب بيبح انثدح 6

 ثراحلا نب هللا دبع نع «بيبح يبأ نب ديزي نع ءرفعج ني "'[ديمحلا دبع نع] مصاع وبأ
 نأ تربخأف هلي هللا لوسر '*”[دنع نم] تجرح سانلا لوأ انأ :لاق «يديبزلا ءزج نبا

 . "[لوب وأ] طئاغب ةلبقلا لبقتست نأ ىهن هِي هللا لوسر

 . هلثم ديزي نع «دعس نب ثيللاو «ثراحلا نب رمع هاور #

 ىسوم نب نسحلا انث «""”[ةماسأ يبأ] نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 5 0

 هللا دبع "”[تعمس :لاق] ملسم نب ةبقع نع حيرش نب ةويح انث «ةعيهل نبا انث «بيشألا

 ليو]» ؛لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لوقي هلي هللا لوسر بحاص ثراحلا نبا

 .«رانلا نم مادقألا نوطبو باقع'"”[ألل

 . هلثم حيرش نب ''”[ ةويح نع] مصاعوبأو «ديزي نب عفانو «دعس نب ثيللا هاور #*

 نع] ديعس نب ةبيتق انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 7

 لاق : لوقي ءزج نب ثراحلا نب هللا دبع تعمس :لاق جارد نع ”[ىسوم نب نسسحلا

 .تبثأ امك وهو. ضايب [ 1نيبام )١(
 .ةمجرتلا رداصمو (87 /؟) عناق نبا نم تبثأ امو «لصألا يف ضايب [ 1نيبام (؟)

 .(117 )1١5/ لامكلا بيذهتو ١9١(« /4) دنسملا نم تبثأ امو ءلصألا يف ضايب [ ]نيب ام ()
 . ثيدحلا تاياور نم هتجرخ اميف فقأ ملو « تبثأ امك اهلعلو «لصألا يف ضايب (5)

 )١/ يمشيهلل دئاوزلا عمجمو 47١(« /0) دمحأ دنسم نم تبثأ امو «لصألا يف ضايب [ ]نيبام (5)

 . (559 /9/) ذيناسملا عماجو ؛6

 .تبثأ امك وهو «لصألا يف ضايب [ ]نيبام (5)
 .(191 019٠ /4) دمحأ دنسم نم تبثأ امو ءضايب [ 1نيب ام (0)
 ١9١(. /4) دمحأ دنسم نم تبثأ امو «لصألا يف ضايب [ 1نيب ام (8)



 دجت ةعسللا نهادحإ عسلت تخبلا قانعأ لثم تايحل "”[رانلا يف نإ]» : هِي هللا لوسر

 عسلت ةفكوملا لاغبلا لاثمأ براقعل رادلا يف نإو « [أ/07 ]١/ اًفيرخ نيعبرأ اهتمح

 .«افيرخ نيعبرأ اهتمح دحت ةعسللا نهادحإ

 نب نمحرلا دبع انث « سادرم نب ريمع انث «بدؤملا ىسيع نب دمحم انثدح 201/17

 نع « يمرضحلا دايز نب ناميلس نع «ةعيهل نب هللا دبع انثدح «يملسلا ىيحي وبأ ميهاربإ

 لهأ نيبو ينيب نأ تددو» :لاق هيفي هللا لوسر نأ يديبزلا زج نب ثراحلا نب هللا دبع

 . هنولداجي اوناك ام ةدش نم (اًباجح زاجحلا

 ف يي

 "”يمهسلا يدع نب سيق نب ثراحلا نب هللا دبع ]١06[

 ظ . ةشبحلا ةرجاهم نم ءاديهش فئاطلا موي لتق بئاسلا وخأ

 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح

 نم فئاطلا موي دهشتسا نم ةيمست يف «قاحسإ نب دمحم نع دعس نب ميهاربإ انث
 . ثراحلا نب هللا دبع :هوخأو يدع نب سيق نب ثراحلا نب بئاسلا مهس ينب نم نيملسملا

 ١ د 6

 ]١1[ ©ثراحلا نب هللا دبع 0

 ءديسأ نب ميمت : :همسا ةعافر وبأو «نيرخأتما ضعب هركذ . يودعلا ةعافر وبأ ص

 . ثراحلا دبع نب هللا دبع : ليقو «سايإ نبا :ليقو

 نب مشاه رضنلا وبأ انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح 8

 : هلي يبنلا تيتأ :لاق ةعافر يبأ نع لاله نب ديمح نع «ةريغملا نب ناميلس انث .مساقلا

 هللَع يبنلا لبقأف :لاق هنيدام يردي ال هنيد نع لأسي ءاج بيرغ لجر :تلقف بطخي وهو

 .(181 /4) دمحأ دنسم نم تبثأ امو ءلصألا يف ضايب [ ]نيبام (1)
 ,(7957 /؟) ةباصإلا 75١5((« /؟)دسألا 5١(, /") باعيتسالا ()
 .(791 /7) ةباصإلا 3١0(« /") دسألا ١4(, /7) باعيتسالا (9)



 ةباحصلا ةفرعم

 مث« هلي هللا لوسر دعقف :لاق اًديدح همئاوق تلج يسركب يتأ مث هتبطخ كرتو يلع

 .اهرخآ متأف هتبطخ ىتأ مث « هللا هملع ام ينملعي لعج

 . ميمت همسا نميف ءاتلا فرح يف هجرخأ دقو «ثيدحلا اذه هنع رخأتملا اذه جرخأ

 "”يراصنألا رميوع نب ثراحلا نب هللا دبع

 نب عفان نب دمحم :هنع ىور :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ «ينزملا :ليقو ال

 نع «يرهزلا دعس نب هللا دبع نع هركذ «ةياور ريغ نم ثيدحلا اذه هنع جرخأو «ريجع

 . هيبأ نع «بوقعي همع

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 «قاحسإ نب دمحم نع « هللا دبع نب دايز انث «فسوي نب ميهاربإ انث «ثراحلا نب باجنم
 . يراصنألا ريوع نب ثراحلا نب هللا دبع نع «ةقث ناكو «ريجع نب عفان نب دمحم ينثدح

 نب دمحم انث «قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث :لاق 1[. . .]انثدحو

 هتعمس :لاق يراصنألا ريوع نب ثراحلا نب هللا دبع نع «ةقث ناكو ءريجع نب عفان

 ةأرما يف هب ىضق ام ىضق رهوع تنب ةميهس يتمع يف هَ هللا لوسر نم ناك دقل :لوقي

 .[ب /807 /1] ءاوس هلثم باجنم ظفل .اهلبق نيملسملا نم

000 1 
25 

 «”يدزألا ةلاوح نب هللا دبع ]١١4[

 « هللا ديبع نب رسبو «ريمش نب ناملسو «بغز نب هللا ديعو «طيقل نب ةعيبرو « ريفن

 . قيقش نب هللا دبعو

 )١( /9)دسألا ء(١5 /") باعيتسالا 3١5(. /؟) ةباصإلا 791(.

 )5( /؟)دسألا «(59 /) باعيتسالا 5١19( 2/؟) ةباصإلا 09"(.



 ةزمح نب ىيحي نب دمحم نب دمحأو .«ةعرز وبأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح . 0١

 سيردإ يبأ نع «ديزي نب ةعيبر نع «زيزعلا دبع نب ديعس انث ءرهسم وبأ انث :الاق
 نودنجتس مكنإ» :لاق هَ هللا لوسر نع «يدزألا ةلاوح نب هللا دبع نع «ينالوخلا

 : هللا لوسر اي :يلاوحلا لاقف .«نميلاب دنجو ,قارعلاب دنجو ,ماشلاب دنجف ءادانجأ

 .(«ماشلاب كيلع» :لاق « يل رخ

 «ةليبق وبأو ءريفن نب ريبجو ءلوحكمو ء«ديزي نب ةعيبرو «متسر نب حلاص هاور #

 .هوحن ةلاوح نب هللا دبع نع ءمهلك هللا ديبع نب رسبو «ريمش نب ناملسو

 ابنأ «نوراه نب ديزي انث ءرفعج نب سيردإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 يف لكَ هللا لوسر عم انك :لاق ةلاوح نبا نع «قيقش نب هللا دبع نع «نسحلا نب سمهك

 املف «بتكي بتاك هدنعو تلبقأف «يل ةجاح يف تجرخف ةمود لظ يف ًالزنم انلزنف رفس
 توندف «بتاكلا ىلع لبقأف « هللا لوسر اي معن :تلق «ةلاوح نبا اي كبتكأ» :لاق ينآر

 يف الإ ابتكي مل امهنأ تننظف رمعو ركباوبأ باتكلا يف اذإف ترظنف «مهيلع تفقو ىتح
 . هللا لوسر اي معن :تلق (؟ةلاوح نبا اي كبتكنأ» :لاقف «ريخ

 .هوحن قيقش نب هللا دبع نع «يريرجلا ديعس نع ءاًعيمج نادامحلا هاور *

 نب دامح انث ءدواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع هانثدح ٠8

 نع «يليقعلا قيقش نب هللا دبع نع «يريرجلا ديعس نع ءامهالك ديز نب دامحو «ةملس
 . هركذف هِي هللا لوسر تيتأ :لاق يدزألا ةلاوح نب هللا دبع

 ان

 "”يمعئخلا ىشْبَح نب هللا دبع ©]

 . ريمع نب ديبعو «معطم نب ريبج نب دمحم نب ديعس : هنع ىور

 ملسم وبأ انثدح :الاق ريبكلا دبع نب قورافو «نسحلا نب بيبح انثدح 4

 .(؟95 /؟) ةباصإلا 708 /")دشألا .(57 /7) باعيتسالا )١(



 دمحم نب ديعس نع ناميلس يبأ نب نامثع نع « جيرج نبا نع ءمصاع وبأ انث «يشكلا

 ةردس عطق نم» : هيي هللا لوسر لاق :لاق يشبح نب هللا دبع نع .معطم نب ريبج نبا

 .«رانلا ىف هسأر هللا برص

 . ح يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 6

 نب هللا دبع انث «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 نع «ناميلس يبأ نب نامثع ينثدح « جيرج نبا نع «دمحم نب جاجح انث :الاق مكحلا

 يأف : ليق .«روربم جحو .هيف لولغ ال داهجو ,هيف كش ال ناميإ) :لاق ؟لضفأ لامعألا

 : ليق «لقملا دهج» : لاق ؟لضفأ ةقدصلا يأف :لاق «تونقلا لوط» : لاق ؟لضفأ ةالصلا

 :لاق ؟لضفأ داهجلا يأف : ليق هيلع هللا مرح ام رجه نم» :لاق ؟لضفأ ةرجهلا يأف ١

 رقعو همد قيرهأ نم» :لاق ؟فرشأ لتقلا يأف : ليق «هسفنو هلامب نيكرشملا دهاج نم»

 .(ةداوج

 دلع داع د

 (”بيبح نب هللا دبع ©]
 هل ةبحصاالو .«نيرخأتملا ضعب هركذ . ريمع نب ديبع : دنع هثيدح .لوهجم ح

 .[ا 1

 انث «يبأ ينثدح «ريثك نب ديعس نب هللا ديبع انث «نارهم نب دمحأ نع هانثدح . 5

 نع «ريمع نب ديبع نع .«بعك نب هللا دبع نع «ميلس نب ناؤفص نع «دمحم نب ميهاربإ
 ,هدباكي ليللابو .هقفني نأ هلامب نض نم» :لاق هلي هللا لوسر نأ «بيبح نب هللا دبع

 .«هدمحبو هللا ناحبسب هيلعف

 د د د

 )١( ةباغلا دسأ )/  2025١9/؟) ةباصإلا 5914(.



 «نامعنلا نب ةثراح نب هللا دبع[ 51]

 . هدالوأ دنع هثيدح . نييندملا ىف دعي ن

 . ح سيوأ يبأ نب ليعامسإ انث «كرابملا نب يلع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 17

 انث : الاق يخلبلا قاحسإ نب دمحم انث ءرمع نب نيسحلا انث ءرفعج نب دلخم انثدحو

 نب ميهاربإ نب قاحسإ ينثدح « هللا ديبع نب ةحلط نب نمحرلا دبع نب ةحلط نب دمحم
 ةيمأ نب ناوفص مدق امل :لاق ةثراح نب هللا دبع نع «هيبأ نع «نامعنلا نب ةثراح نب هللا دبع

 ىلع تلزن :لاق «؟بهو ابأ اي تلزن نم ىلع» : ُهلَي هللا لوسر هل لاق ةنيدملا يحمجلا

 .«اًبح شيرقل شيرق دشأ ىلع تلزن» : هلي هللا لوسر لاقف بلطملا دبع نب سابعلا .

 . هلثم ةحلط نب دمحم نع .رذنملا نب ميهاربإ هاور *
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 "”يملسألا دردح يبأ نب هللا دبع ©

 عضي نأ هاضاقت نيح هيف كلام نب بعك هّْنيَع يبنلا ملك «ةمالس : دردح يبأ مساو

 . طبضألا نب رماع ىلإ مضأ ةيرس يف ُهّْْقَع يبنلا هثعب دمحم ابأ : ىنكي «هنيد رطش هنع

 . نينامثو ىدحإ نبا وهو «نيعبسو ىدحإ ةنس يفوت

 . ح ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انثدح .

 يبأ نب ركب وبأ انث :الاق يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثدحو

 نع «طيسق نب هللا دبع نب ديزي نع « قاحسإ نب دمحم نع «رمحألا دلاخ وبأ انث « ةبيش

 «ةيرس ىف هَ هللا لوسر انثعب :لاق هيبأ نع يملسألا دردح يبأ نب هللا دبع نب عاقعقلا
 املف «هلتقف ةماثج نب ملحم هيلع لمحف «مالسإلا ةيحتب اناّيحف .«طبضألا نب رماع انيقلف

 ءهرمأب هانربخأف هلم هللا لوسر ىلإ هبلسب انتج انمدق املف ءهعم ناك اًعّيتمو ريعب بلس هلتق

 .(؟97 /؟) ةباصإلا 3١8(.« /”)دسألا 75١7(« /”) باعيتسالا )١(
 .(594/7) ةباصإلا 5١١(« /7")دسألا .(57 /7) باعيتسالا (؟)



 ه2

 . ةيآلا 4 . .اونيبتف هّللا ليبس يف متبرض اذإ اونمآ نيذّلا اهيأ اي 9 : تلزنف 8.

 «سانلاو «ريكب نب سنويو .يومألا ىيحيو «يبراحملاو «ةملسم نب دمحم هاور *

 نب دمحم نب دمحأ انث . ىيحي نب دمحم انثدح «نسحلا نب بيبح انثلدلح . 84

 ةريغملا نب] ةبتع نب بوقعي ينثدح «قاحسإ نب دمحم نع دعس نب ميهاربإ انث «بويأ

 هيبأ نع «ىملسألا دردح ىبأ نب هللا دبع نبا نع .يرهزلا باهش نبا نع «سنخألا [نبا

 :تلق «ىتفاي : هنم ديعب ريغ تاعمتجم ةوسنو «[ةمرب] هقنع ىلإ هادي تعمج دق يئس

 ةجاح نهيلإ ىضقأ ىتح ةوسنلا ءالؤه ىلإ اهب يدئاقف ةمرلا هذه ذخآ تنأ له :لاق معن

 .[بت/ ١/ ] مكل ادب ام يب اوعنصتف «دعب يندرت مث

60 1 33 2 
1 3: 

 ©”ءاسْمخلا ىبأ نب هللا دبع ]١514[

 «ءامسحلا يبأ : ليقو « هللا دبع وبأ ةملس نب قيقش :هثيدح ىور .نييرصبلا يف هدادع

 . ءاعدجلا يبأ نبا : لبقو

 وبأ ئناه نب ذاعم انث «سنوي نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح

 « قيقش نب هللا دبع نع « ميركلا دبع نع ؛ةرسيم نب ليدب نع نامهط نب ميهاربإ انث «ةريبه
 «مالسإلا لبق ةعبب هيي هللا لوسر تعياب :لاق ءاسمحلا يبأ نب هللا دبع نع ؛هيبأ نع
 دقل ىتف اي» :لاقف «هناكم يف هتئج مث اًنالث هنع تبغف .كيتآ ىتح كناكم :هل تلقف

 . "2«ثالث ذنم كرظتنأ يلع تققش

6 6 

 )١( /؟) ةباصإلا ,(70107 /")دسألا (”7/ /7) باعيتسالا 794(.

 دسألا نم تبثأ امو «لصألا يف طشك (؟) )”/ 71707(.
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 ةباحصلا ةفرعم مله 1
 ا

 (”ةلمرح نب هللا دبع ]

 . يجلدملا هنأ نيرخأتملا ضعب ركذو ؛لوهجم,

 . ""[ماشه] نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأ : هنع ىور

 ةبيش نب نيسح انث « يمر ضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثلح 0١

 دلاخ نع « ىيحي يبأ نب دمحم نع « ضايع نب سنأ نع ؛يرهزلا دمحم نب بوقعي انث

 ملام هموق نع باذلا مكر يخو» : هنِلَع هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع «ةلمرح نب هللا دبع نب

 .«(مثأي

 .هيبأ نع «ىيحي يبأ نب دمحم نب هللا دبع نع ءمشاه ينب ىلوم ديعس وبأ هاور #

 . "'هلثم دابع نب دمحم انث ,نسحلا انث ءورمع وبأ هانثدح . هلثم هيبأ نع «دلاخ نع

 2 4 3و 0 3

 (©ءامحب بقلي هللا دبعا]

 هللا يضر باطخلا نب رمع ثيدح يف ركذ هل ,حازمو كحض بحاص ناك .ةبحص هل ح

 نب بوقعي انث .نايفس نب نسحلا انث «دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح 01

 «ديزي يبأ نب دلاخ ينثدح :لاق مهثدح دعس نب ثيللا نأ حلاص نب هللا دبع انث نايفس

 ناك ًالجر نأ هنع هللا يضر رمع نع «ةيبأ نع ءملسأ نب ديز نع «لاله يبأ نب ديعس نع

 «بارشلا ىف '*”[هدلج ناكو] ؛ هِي هللا لوسر كحضي ناكو ارامح بقلي هللا دبع همسا

 .(؟91/ /؟) ةباصإلا 507 /؟99دسألا )١(

 5١17(. /؟)دسألا نم تبثأ امو. طشك [ 1]نيبام (؟)

 . لصألا يف طشك [ ]نيبام ()
 .(86"7 /؟) ةباصإلا «7؟١5 /")دسألا (5)

 .(515 /70 دسألا نم هتبثأ امو ءلصألاب طشك [ 1]نيبام (6)



 رعت _ 111 ةباحصلا ةفرعم
 يك

 هب ىتؤي ام رثكأ ام] «هنعلا مهللا :موقلا نم لجر لاقف ''”[هدلجف اًموي] هب يتأف

 .«هلوسرو هللا بحي هنأ تملع ام هللاوف ,هنعلت ال» : هْتَِع ىبنلا لاقف''”[ هلي هللا لوسر

 . ملسأ نب ديز نع «دعس نب ماشه نع «ريمغ نب هللا دبع هأورو

 نب هللا دبع نب دمحم انث «فوع ىبأ نب دمحأ انث « نسحلا نب بيبح هانثدح 5٠١43

 .هوحن رمع نع «هيبأ نع «ملسأ نب ديز نع «دعس نب ماشه نع «ىبأ انث «ريمغ

 25 010 0 ا 4 0

 ©0ةبازح ىنب هللا دبع [ 51+

 ””لكح نب هللا دبعواإ ]

 . ماشلا لهأ يعبات نم امهو «ةباحصلا يف اركذ :لاقو «نيرخأتملا ضعب امهركذ

 . هيلع دزي ملو «نادعم نب دلاخ :امهنع ىور

. -3/ 2 

 5١5(. /7”)دسألا نم هتبثأ امو ءلصألاب طشك [ 1]نيبام ْ )١(

 .(173 /) ةباصإلا 51١5(. /”)دسألا ١



 دمحلاو «نيعلا باب نم ءاخلا باب ىناشلا ىف هللا ءاش نإ هولتيو «ىلوألا ةدلجملا تمت

 .نيعمجأ هلآو دمحم ىلع هتاولصو نيملاعلا بر هلل

 ديسلا .لجألا مامإلا ايكلا انديس ىلع اهلامكو اهمامتب اهدعب يتلاو ةدلجملا هذه عمس

 ةقث ءةمئألا دجم «ةنسلا رخف .مالسإلا دامع «نيدلا نيز «ظفاحلا ريبكلا ءدحوألا

 يورسخلا هيوريش نب راد رهش نب هيوريش نب رادرهش روصنم يبأ ءظافحلا ديس .ةمألا

 باهش «نيدلا رخف .لجألا مامإلا« ايكلا هنبا :هيدلاو نعو هنع هللا يضر يمليدلا
 .هيوريش مئانغلا وبأ .مالسإلا

 ةءارقب ,ةمطاف ىضرلا مأو ءدمحم لضفلا وبأو «دمحأ ملسم وبأ :ةزعألا هدالوأو

 باتكلا بحاصو «فسوي نب نامعن نب دمحم نب دمحأ ءالعلا يبأ نيدلا رصان مامإلا

 فرش :ةمئألاو خياشملاو «يمازحلا حتتفلا يبأ نب ريكب يبأ نب دمحم رفعج وبأ نيدلا ديشر

 مالسإلا باهش نب نيدلا عيفر يتفملا لجألا مامإلا خيشلا نب معنملا دبع بئاغرلا وبأ نيدلا

 «نمحرلا دبع لضفلا وبأ نيدلا دامعو «دمحأ نب دمحم نب يلع نب يداهلا دبع ريخلا يبأ

 يفص نيدلا باهش لجألا مامإلا خيشلا ونب دعسأ مراكملا وبأو «ىيحي هللا دبع وبأو
 يلع وبأو «مزعملا نب يلع نب دمحم نب حلاص نب باهولا دبع لئاضفلا يبأ مالسإلا

 - .دعس دجملا وبأو ءدمحأ

 نباو «يلجعلا دعس نب دمحأ نب يلع نيدلا بطق مامإلا ونب نمحرلا دبع مساقلا وبأو

 بقانملا وبأ ديسلاو «يلجعلا دمحأ نب ينغلا دبع نب نيدلا فيس نب دمحم بقانملا وبأ مهمع
 نب دمحأ نب حلاص دمحم وبأو « ينسحلا ليعامسإ نب ةزمح نب دمحم نب ةزمح نب دمحم

 .حلاص وبأ هوخأو «راباح نب رحلا يبأ نب ديؤم نب دومحم مساقلا وبأو «يورهلا ركب يبأ

 لالب نب يلع نب لالب ريخلا وبأو «ميهاربإ نب رهاط نب بيفش نب مالسلا دبع مساقلا وبأو
 نب دعسأ نب دمحأرئاشعلا وبأو «ريصبلا هللا دبع نب ناسيك نب دمحم حتفلا وبأو «يرضملا

 دحاولا دبع نب هللا دبع نب ىيحي نب دعسأ دماح وبأو «هوم نب ميركلا دبع رهظملا يبأ مامإلا
 .نب دمحأ تاكربلا وبأو «ناطقلا نب رصن يبأ نب دمحم نب دومحم مساقلا وبأو «رادنب نبا



 رك 114 ةباحصلا ةفرعم
 ككل

 تبثو كلذ مهل حصو «ىلع نبا دابع نب ديعس [ ]وبأ يماسألا بتاكو رافصلا رصن يبأ

 باتكلا عمس هنأ تملع ام مسا تبتك امنإو «ءازجألا يف خيشلا ةخسن يف ةعامجلا عم

 ءزجلا يف اًثبثم هيلع همسا ناك نم عامسو «همسا تكرتف هلك باتكلا عمسي مل نمو ءهلك

 «ةئامسمخو نيسمخو ىدحإ ةنس رخآلا عيبر رهش يف كلذو «يطخب اًضيأ وهو « لصألا

 .نيعمجأ هلآو دمحم ىلع هتاولصو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو



 نيملاعلا بر هلا دمحلا

 نيعمجأ هلآو دمحم ىلع هتاولصو

 نيعلا باب نم ءاخلا باب

 "”يراصنألا ينّهجلا ٍبْيَبُخ نب هللا دبع ]١514[
 .نييندملا يف دعي .ذاعم هنبأ دنع هثيدح

 دامع «نيدلا نيز ظفاحلا «ريبكلا ءدحوألا ديسلا «لجألا مامإلا ايكلا انربخأ 5

 نب رادرهش روصنم وبأ : ظافحلا ديس «ةمألا ةقث «ةمئألا دجم «ةنسلا رخف «مالسإلا

 هيلع ةءارق «هيدلاو نعو  هنع هللا يضر يمليدلا يورسخلا هيوريش نب رادرهش نبا هيوريش

 انأ ناهفصأب  دادحلا نسحلا نب دمحأ نب نسحلا يلع وبأ : خيشلا انربخأ . هعامس لصأ نم

 نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انث :لاق ظفاحلا هللا دبع نب دمحأ : ميعن وبأ

 نع «بئذ يبأ نبا انث ءدلخم نب كاحضلا انث «يمدقملا ركب يبأ نب دمحم ينثدح «لبنح

 عم ةملظو سمط انباصأ :لاق هيبأ نع «بيبخ نب هللا دبع نب ذاعم نع «ديسأ نبا ديسأ

 «تكسف «لق» :لاقف يديب ذخأف جرخف انل يلصيل هلم هللا لوسر انرظتتاف هلي هللا لوسر

 نيحو يسمت نيح نيتذوعملاو دحأ هللا وه لق» :لاق ؟لوقأ ام :تلق :لاق «لق» :لاق

 . 1ءيش لك نم موي لك كيفكت اهنإف ؛ حبصت

 . هلثم «بكذ يبأ نبا نع «كيدف يبأ نبا هاور

 انث .حلاص نب دمحأ انث ,نسحلا نب ليعامسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 60

 . هلثم «بئذ يبأ نبا نع .كيدف يبأ نبا

 «ريثك يبأ نب رفعج نب دمحمو «ةرسيم نب صفحو .مساقلا نب حور هاورو *

 )١( لصألا نم يناثلا ءزجلا لوأ اذه .
 باعيتسالا ,(707 /؟) ةباصإلا ء(؟377 /) ةباغلا دسأ (؟) )"/ 078(.



 .هوحن هيبأ نع هللا دبع نع ءذاعم نع ملسأ نب ديز نع «نيرخآ ىف بعصم نب ةجراخو

 ءماطسب نب ةيمأ انث ءمشاه نب ميهاربإ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدح . 5

 .(ح) مساقلا نب حور انث «عيرز نب ديزي انث

 انث ءديعس نب ديوس انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 تنك :لاق هيبأ نع ؛ بيب نب هللا يع نب ذاعم نع «ملسأ نب ديز نع «ةرسيم نب صفح

 «لق» : يل لاقف «هنم توندف ةولخ هّنَع يبنلا نم تبصأف ةكم قيرط يف هيَ يبنلا عم
 ذوعأ لق» :لاق مث ءاهمتخ ىتح «...قلفلا برب ذوعأ لق» :لاقف ؟لوقأ ام :تلق

 . «اهنم لضفأ ءيشب نوذوعتملا ذوعت ام» :لاق مث ءاهمتخ ىتح «... سائلا برب

 .ديعس نب ديوس ظفل

 هللا دبع انث ميحد انث ءيرمعملا يلع نب نسحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 4 ٠7

 لاق :لاق «هيبأ نع «بّيَبَخ نب هللا دبع نب ذاعم نع ءدعس نب ماشه نع ءعفان نبا

 . «ةالصلاب هورمف هلامش نم هنيمي مالغلا فرع اذإ» : هني هللا لوسر

 تلي تا

 0 ٌبمُح نب هللا دبع ©508]

 نب ةجراخ وخأ .اًردب دهش «ةملس نب بعك نب منغ نب يدع نب ديبع ينب نم

 ري
 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح -. 4

 نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث

 ينب نم مث عجشأ نم مهل فيلح رّيمخ نب هللا دبع : منغ نب يدع نب ديبع ينب نم جرزنلا
 .نامهد

0 4 00 53 

 ,(3.0* ل98 /؟) ةباصإلا «(5785 /؟) ةباغلا دسأ ()



 20ترألا نب باّبخ نب هللا دبع ©]

 . جراوخلا هتلتق . ةبحص هيبألو ةيؤر هل . هتبحص يف فلتخم ه هَ يبنلا كردأ ص

 . بعك نب يبأ نعو «هيبأ نع ىور

 ءديعس نب ديوس انث « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 8

 مرصلا نأ ثدحي نسحلا يبأ نب نسحلا تعمس :لاق «يعالكلا رمع نب دمحم انث

 هعم «ةفوكلاب يلع ىلإ هجوتم وهو «ةرصبلاب ةيرق راذملاب بابخ نب هللا دبع '"'”[يقل]
 نع «.هلأسن دمحم باحصأ نم لجر اذه :لاقف «[أ/" /؟] هتيراجو هدلوو .هتأرما

 تعمس له انربخت الأ :اولاقف ؛هيلإ اوفرصتاف ىلب :اولاقف ءانجرخمو ءانرمأو ءانلاح

 هلل هللا لوسر تعمس ينكلو ءالف مكنايعأب مكيف امأ :لاق ؟اًئيش انيف هلي هللا لوسر نم

 ال مث نيدلا نم نوقرمي مهيقارت زواجي ال ,نآرقلا نوؤرقي موق يدعب نم نوكي»:لوقي

 ىلتق رش .هولتق نمل ىبوطو ؛مهلتق نمل ىبوط .هقوف ىلإ مهسلا دوعي ىتح هيف نودوعي
 . ارانلا لهأ بالك ءضرألا مهتّلقأو ءامسلا مهتلظأ

1 
 ني

 كح 1 7 ذل

 "”'ىمورزخنا يساوي دلاخ نيدألا دبع[

 باتع وخأ وه دلاخو «ةيمأ نب صيعلا يبأ دلو نموهو .رظن هتيؤرو هتبحص يف 0

 .زيزعلا دبع هنبا هنع ىور .ديسأ نبا

 انث «عيبرلا نب ديمح انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح

 لأسي ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع تعمس «يبأ ينثدح «جيرج نبا انث ءدلخم نب كاحضلا

 ضعب طسبو «هيفكب هللا دبع راشأو ءانالث هيفكب ذخأي لَم يبنلا ناك :لاق ةبانجلا لسغ نع
 عمس هنأ يبأ معز كلذك ءهسأر ىلع فرغف ءاهلصأ ىلإ هيدي عباصأ مض مث ءةطسبلا

 )١( /)ةباغلا دسأ 75١7(« باعيتسالا «(707 /؟) ةباصإلا )"/ ٠8*07 .

 . ةباصإلا نم ةدايزلاو ءلصألا يف سمط :تلق (؟)
 0١”(. /؟) ةباصإلا 571١(« /) ةباغلا دسأ (")



 . هللَع يبنلا نع دلاخ نب هللا دبع

 نب دمحأ انث «يلإ بتك اميف ناورم نب كلملا دبع نب ميهاربإ نب دمحم انربخأ ١

 ءرطم نب حافسلا انث ءبشوح نب ماوعلا أبنأ «ميشه انث «ميهاربإ نب بوقعي انث ءءاجر يبأ
 مويلا ةفرع» :لاق هلع يبنلا نأ ؛هيبأ نع .ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نع
 ّ .«سانلا هيف فرعي يذلا

 . نيرخأتملا ضعب هركذ اذك *#

 د دع د

 ©"!هزاَخ نب هللا دبع [57]

 نم ناسارخخ يلو . تلصلا نب ءامسأ نب ورمع يخأ نب تلصلا نب ءامسأ نبا وهو 0

 هدي ىلع حتفو .هل ةبحص الو .هيلإ ريبزلا نبا سأرب ثعبف ناورم نب كلملا دبع لبق

 . سخر س

 . هلوقب دتعي الو ؛ هَ يبنلا كردأ هنأ نيرخأتملا ضعب ركذ *

 دع دع د

 (يرخكَبلا تيريخ نب هللا دبع ]١574[

 الو ءاًئيش دنسي ال «نييزاجحلا يف دعي .ةيلهاجلا كردأ .ةيواعم نب ركب ينب نم 0
 .ةيؤر الو «ةبحص هل حصت

 . نيرخأتملا ضعب هركذ «ريمع نب ديبع نب هللا دبع هنع ىور

 ,رابجلا دبع نب دمحأ انث يلإ بتك اميف فسوي نب بوقعي نب دمحم انربخأ 1

 نب ديبع نب هللا دبع نع «حيمجن يبأ نبا نع «قاحسإ نب دمحم نع «ريكي نب سنوي انث
 الإ ءذخف شيرق نم نكي مل :لاق «ةيلهاجلا كردأ دق ناكو «تيزخ نب هللا دبع نع «ريمع

 )١( /)ةباغلا دسأ 77١(« /79)ةباصإلا 701(.

 باعيتسالا (؟) )"/  07١/؟) ةباصإلا 7177 /") دسألا 0785 .



 نحن انيبف '"'هسلجي سلجم ركب ينبل ناكف .نوسلجي مارحلا دجسملا يف مولعم "انهو

 راتسأب قلعت ىتح ءاعرسم دجسملا باب نم لخدف «مالغ لبقأ ذإ م ارح ا دجسملا يف سولج

 ام : انلقف هدي تسي «هلوانتيل بهذ املف ؛ ؛ هيلإ ىهتنا ىتح هديري خيش هدعب ءاجف «ةبعكلا

 .اًنع هب ثدحي ام عم برعلا ه هانمحقتف : لاق ءركب ينب نم نوكي نأ اذه قلخأ

 اذهلو كلام .مكب ابحرم ال :انلقف ءركب ينب نم :لاقف ؟تنأ نمم :انلقف «هيلإ انمّقف

 .ةدحال «ةمتوم انمأو راغص نايبص نحنو تام يبأ نأ الإ ءهللاو ال :مالغلا لاقف ؟مالغلا

 دحأ ملظف «يدعب متيقبو تبهذ نإ :تلاقف انتصوأو «هيلإ انتلقتف «تيبلا اذهب تذاعف اهل

 ينذخأ اذه نإو «هعنميس هنإف هب ذوعتيلف هتأيلف «تيبلا اذه ىأرف رمأب بكر وأ مكنم
 تيأر املف «هعم يب ءاجف اًعيطق هلبإ نم بلجف «هلبإ يناعرتساو نينس ينمدختساو

 لثمل هيدي نإو « لجرلاب انقلطناف «كعنم ىرأ هللاو دق :انلقف يمأ ةاصو تركذ «تيبلا

 :انلقو ءهلبإ انهجوو لبحلاب هانددشو ءهليإ نم ريعب ىلع هانبقحأو ءاتسبي دق نيتدضعلا

 . قلطنا

 .[ب /' /”1 يدراطعلا نع اعيمج دايز نب ديعس يبأ نعو هنع دمحم هانثدحو

26 

 .باوصلا وه تبثأ امو ««يدان» لصألا يف )1١(
 .«هسلجن3 هلعلو «لصألاب اذكه (؟)



 نيعلا باب نم لادلا باب

 (”نافع نب نامشع ىلوم ةَراَد نب هللا دبع ]١578[

 يف دحأ هركذي ملو هلع يبنلا تقو يف ناك هنأ معزو «نيرخأتملا ضعب هركذ ه

 «نامثع نع : ليقو . هلع يبنلا نع «نافع نب نامثع نع «نارمح نع هتياور . ةباحصلا

 . ("”[ةراد] نب ديز : ليقو « يظرقلا بعك نب دمحم دنع هثيدح «رابحألا بعك نع ىورو

 نب نابح انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم انثئدح 20

 بعك نب دمحم ىنثدح :لاق ىندملا رشعم ىبأ نع «كرابملا نب هللا دب عانث ء«ىسوم

 :لاق نامثع ىلوم نارمح نع «نافع نب نامثع ىلوم «ةراد نب هللا دبع ينثدح « يظرقلا

 هعمسأ مل ول :لاق مث ءءوضولا غبسأف «ًاضوتف «هب اعدف «ءام نم ةراخف نامثع ىلع ترم

 هني هللا لوسر تعمس ؛هومكتثدح ام ةثالث وأ «نيترم وأ ءةرم الإ هَ هللا لوسر نم

 نيبو هنيب ام .هل رفغ الإ ,ةالصلا ىلإ ماق مث .هءوضو غبسأف دبع أضوت ام» :لوقي

 . ؛ىرخألا ةالصلا

 .هللا دبع هامسو «نارمح نع بعك نب دمحم هاور اذك #

 . هسفن نامثع نع همسي ملو هنع ميرم يبأ نب هللا دبع نب دمحم هاورو *

 ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح . 84

 ةراد نبا ىلع تلخد :لاق . ميرم يبأ نب هللا دبع نب دمحم نع « ىسيع نب ناوفص انث « يبأ

 «كيبل :تلق :لاق !دمحم اي :لاقف :لاق ضمضمأ ىنعمسف «نافع نب نامثع ىلوم

 هسأرب حسمو ءاّنالث اًنالث هيعارذو ءاّنالث ههجو لسغو ام د قشنتساو ءاثالث ضمضمف

 ءوضواذهف هلع هللا لوسر ءوضو ىلإ رظني نأ بحأ نم :لاق مث «هيمدق لسغو ءانالث

 ش . هِيَ هللا لوسر

 )١( ةياصإلا «(5375 /7) ةباغلا دسأ )7/ 86(.

 ةباغلا دسأ نم تبثأو « لصألا نم طشكأ 1]نيبام (؟) )*/ 7575( .



 يبأ نب دمحم نع «زيزعلا دبع نب مصاع نع يراصنألا ىسوم نب قاحسإ هاؤر
 .هوحن نامثع نع «ةراد نب ديز نع :لاقف 2 ميرم

 دع دع د

 نيعلا باب نم لاذلا باب

 ينزملا نّيَداَجبلا وذ هللا دبع 173

 «هربق يف ُهّلَف يبنلا لزن ءفوع نب ورمعو «دوعسم نب هللا دبع ثيدح يف ركذ هل ل
 .هوجوزف ءهوجوزي نأ ةملس ينب رمأو «نآرقلل ءالت اًهاَوأ ناك» :لاقو هيلع ىنثأو «هنفدو

 هقشف رعش نم اذاجب همأ هتطعأف ملسأ . هل ناك ام لك هنم عزن همع نأل ؛نيداجبلا اذ يمسو

 نسب هللا دبع مع ناك «نيداجبلا اذ هامسف هلع يبنلا ىتأف هضعب رزتتاو .هضعبب ىدرتف

 نب فيفع نب مهن دبع نب هللا دبع وهو هللا دبع هامسف «ىزعلا دبع همسا ناكو «لفغم

 . ةنيزم نب نامثع نب ديعس نب بيؤذ نب يدع نب ةعيبر نب عفيسأ

 انث ءصفح نب رمع نب دمحم انث « "'جبألا رفعج نب دمحأ نب دمحم انثدح 6

 هللا دبع نع «لئاو يبأ نع «شمعألا انث ,تلصلا نب دعس انث «ناذاش ميهاربإ نب قاحسإ

 «نيداجبلا يذ هللا دبع ربق يف وهو «كوبت ةوزغ يف هيي هللا لوسر ىرأ ينأكل هللاو :لاق

 مث .هدحل يف هدنسأ ىتح ةلبقلا لبق نم هذخأف ««امكاخأ ينم ايندا» :لوقي رمعو ركب وبأو

 مهللا» :لوقي هيدي اعفار ةلبقلا لبقتسا هنفد نم غرف املف «لمعلا امهالوو هلع يبنلا جرخ

 «هناكم ينأ تددولو ينتيأر دقل هللاوف ًاليل كلذ ناكو ؛هنع ضراف اًيضار هنع تيسمأ ينإ

 .ةنس ةرشع سمخب هلبق تملسأ دقلو

 نب ريثك ينثدح .يعفارلا يلع نب ميهاربإ ينثدح ءرذنملا نب ميهاربإ هاور 7

 ةوزغ يف كله نيداجبلا اذهللا دبع نأ هدج نع «هيبأ نع «فوع نب ورمع نبوللا دبع

 )١( /؟) ةباصإلا «(7717 /*) ةباغلا دسأ 60778 .

 نالفو «ءاجب ىثنألاو ءجيجب وهو ءاججب جبي جب « اهمخضو نيعلا ةعس : ججبلا : ناسللا يف لاق قفقز

 .نيعلا قشم عساو ناك اذإ نيعلا جبأ )١/ ١١١( .ججب ةدام



 . ةرفحلا بحاص ىنأ هللاو تددو :قيدصلا ركب وبأ لاق :لاقو «هلثم ركذف «كوبت

 زازقلا نوراه نب ديز نب دمخأ انث «ىل زاجأ اميف يليدلا دمحم نب ميهاربإ انربخأ

 انث ءدعس نب ةدعسم انث .طسوألا مجعملا يف دمحأ نب ناميلس انثدحو ٠7+

 نب ريثك انث «[أ /54 /5] عفار يبأ نب نسح نب يلع نب ميهاربإ انث رذنملا نب ميهاربإ
 كله هنأ كوبت ةوزغ يف كله يذلا نيداجبلا يذ هللا دبع نع ؛هدج نع ءهيبأ نع هللا دبع
 ' . . .امكاخأ ىلإ ايلدأ» :رمعو ركب يبأل لاقو هترفح يف هِيَ لوسرلا لزنف ءهترفح يف
 . ثيدحلا

 نفي



 نيعلا باب نم ءارلا باب

 "”سيقلا ّرما نب ةحاَوَر نب هللا دبع ]١571[
 يبقع ءجرزخلا نب بعك نب ةبلعث نب سيقلا ئرما نب ورمع نب دبع نب ةبلعث نبا

 يف هل «ءابقنلا دحأ .ةتؤم موي دهشتسا .نامث ةنس رفعج دعب هلق يبنلا ِهرَّمأ ءيردب

 نيب زجرأ «هرعاشو هلي ىبنلا سراح ناك .ةروهشملا مايألاو «ةروكذملا بقانملا مالسإلا

 . كلام نب سنأ هنع ىور . ءاضقلا ةرمع يف [رمتعم ةكم لخد نيح هلي يبنلا يدي

 «يبأ ينثدح «ينارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 4

 ينب نم راصنألا نم ا ا الا

 مهيلع تأ :ةئؤم ىلإ اًشيج هل ا لوسو ثعيف ةورع لاقو رسيفلا ئرما ب ةحاوز

 . مهريمأ ةحاور نب هللا دبعف رفعج بيصأ نإف «رفعج مهريمأ نإف بيصأ نإف ءاديز

 مهو وهو «ديمحلا دبع نب دعس نع هاكح .«دحأ موي لتق هنأ نيرخأتملا ضعب هركذو *

 هلع هللا لوسر اهلخد موي ةكمب زجترا ةحاور نبا نأ سنأ ثيدحب هعبتأ هنأ هبجعأ نمو «شحاف

 . عبس ةنس كلذو ءارمتعم

 نع «قازرلادبع انث مصابا نب ب قاحسإ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح فلا لح

 :راصنألا نم مهلك ءابقنل | :لاق رباج نع «رباج ينبا نع «نامثع نب مارح نع «رمعم

 . ةحاور نب هللا دبع

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح ١

 نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نبا
 ديز عم ُهّتلَي هللا لوسر هثعب «سيقلا ئرما نب ةحاور نب هللا دبع : جرزخلا نب ثراح لا ينب

 بيصأ نإف «ةثراح نب ديز مهيلع رّمأو «ةتؤم ةيرس يف «بلاط يبأ نب رفعجو «ةثراح نبا

 نبا اوقل ىتح اوقلطناف «مهريمأ ةحاور نب هللا دبعف رفعج بيصأ نإف «مهريمأ رفعجف اهب

 )١( باعيتسالا «(7207 /؟) ةباصإلا «(775 /8) ةباغلا دسأ )7/ 7377( .



 رك 6/6 ةباحصلا ةفرعم
 اك

 . لتقف ةحاور نبا ذخأ مث «لتقف رفعج ذخأ مث «لتقف ديز ءاوللا ذخأف «يناسغلا رمش يبأ

 انث «ديمحلا دبع نب ىيحي انث « لبش نب دمحم انث ءدمحم نب هللا دبع انثدلح 0١

 نب هللا دبع لثم «ةكم ُهْتلَي ىبنلا لخد امل :لاق سنأ نع «تباث نع «ناميلس نب رفعج

 ٠ :لوقي وهو هَْكَع هللا لوسر يدي نيب ةحاور

 هليلخ نع ليلخلا لهذيو هليقم نع ماهلا ليزي ابرض

 لاقف» :رعشلا لوقت هللا مرح يف هلع هللا لوسر يدي نيب ةحاور نباي :رمع لاقف
 .«فيسلا عقو نم مهيلع دشأ اذهل .هديب يسفن يذلاوف ,رمع اي هنع لخ» : هنت يبنلا

 . سنأ نع يرهزلا هاور *

 :قازرلا دبع انث «يماشلا ديوس نب ميهاربإ انث :لاق دمحأ نب ناميلس انثدح 5

 لثم ءاضقلا ةرمع يف ةكم لخد ال هِي يبنلا نأ كلام نب سنأ نع «يرهزلا نع «رمعم انث

 .لوقي وهو «هيدي نيب ةحاور نب هللا دبع

 .لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث : الاق دمحأ نب ناميلسو كلام نب ركب وبأ انثدحو

 لخد :لاق كلام نب سنأ نع ؛«يرهزلا نع «رمعم انث «قازرلا دبع انث «يبأ ينثدح

 لوقيوهو «هيدي نيب ةحاور نب هللا دبعو ةكم ءاضقلا ةرمع يف هَ هللا لوسر

 هليزنت يف نمحرلا لزنأ دق هليبس نع رافكلا ينب اولخ

 هليبس يف لتقلا ريخ نأب

 :ديوس نب ميهاربإ داز #

 هليزنت ىلع مكانلتاق امك هليوأت ىلع مكلتاقن نحن

 .[ب /4 /؟] اًسنأ ركذي ملو يرهزلا نع «ةبقع نب ىسوم ءاور
 دمحم انث رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح- 4١7

 ةكم هلي هللا لوسر مدق :لاق يرهزلا باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا



 . رص

 اوعساو بكانملا نع اوفشكا» :لاقف هباحصأ رمأف عبس ةنس نم ةدعقلا يذ يف ارمتعم

 :لوقي وهو .فيسلا حشوتم هلي هللا لوسر يدي نيب زجتري ةحاور نب هللا دبعو .«فاوطلل

 هلوسرهنأديهشلاانأ هليبس نع رافكلا ينب اولخ

 هلوسر ىلع ىلتت فحص يف هليزنت يف نمحرلا لزنأدق

 هليزنت ىلع مكانبرض امك . هليوأت ىلع مكبرضن مويلاو

 هليلخ نع ليلخلا لهذيو هليقم نع ماهلا ليزي اًبرض

 . اسنأ ركذي ملو ركب يبأ نب هللا دبع نع «قاحسإ نبا هاورو *

 رفعج وبأ انث «ينارحلا بيعش وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثلدلح 86

 نأ ركب يبأ نب هللا دبع ينثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «ىليفنلا

 ةنس نم ةدعقلا يذ يف  ءاضقلا ةرمع ينعي  ةرمعلا كلت ىف ةكم لخد نيح هلِيَي هللا لوسر

 :لوقي هتقان ماطخب ذخآ «يراصنألا ةحاور نب هللا دبعو ءاهلخد ( عبس

 هلوسرهنأديهش ينإ هلبس نع رافكلا ينب اولخ

 هليقب نمؤم ينإ براي هلوسر يف ريخلا لكف ولخ

 هليوأت ىلع مكانلتق نحن هلوبق يف هللا قح فرعأ

 هليقم نع ماهلا ليزي اًبرض هليزنت ىلع مكانلتق امك

 هليلخ نع ليلخلا لهذيو

 دامح نب دمحأ انث :الاق شيبح نب يلع نب دمحمو «يحلطلا ركب وبأ انثدح . 06

 نع «ةعمز نع ؛رامع انث «يلصوملا رامع نب هللا دبع نب دمحم انث « يضاقلا نايفس نبا

 اناهن» :لاق ةحاور نب هللا دبع نع «سابع نبا نع «ةمركع نع «مارهو نب ةملس

 .«بدنج وهو اندحأ أرقي نأ هَلَي هللا لوسر

 نب بوقعي انث «نانس نب ديعس نب رمع انث «ىنيطقيلا نسحلا نب دمحم انثدح 5



  فطنش ةباحصلا ةفرعم

 نيقوملا ىلع حسمو أضوت هلع يبنلا نأ ةحاور نب هللا دبعو «لالب نع «ديز نب ةماسأ

 .«رامخلاو

 . ءاوس هلثم هب بوقعي انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع هانثدح
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 )١( باعيتسالا 203700 /؟) ةباصإلا :(777 /*) ةباغلا دسأ )9/ “7( ,



 "ةيواعم نب حوُرْسَم نب ةعيبر نب هللا دبع ]١579[
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 «حورسم نب ةعيبر نب هللا دبع نب [أ /0 /1] ةلاضف نب نمحرلا دبع تنب ةثيغ اهمساو
 ثا يبا قد دق ناكو حورسم نب ةعبير نب هلا دبع هببأ نع «ةلاضف هيبأ نع ؛ يبأ ينثدح

 نب رماع اي» : هي هللا لوسر هل لاقف « هللَي هللا لوسر ىلإ ليمّطلا نب رماع ءاج :لاق هسلاجو

 ةنعأ ينيطعت ىتح تملسأ ال ىرخألا ةعراقلاو ىزعلاو تاللاو :لاق «ملست ملسأ !ليفطلا

 كيطعأ مث ءاحيحص اًمالسإ ملست ىتح ؛ال» :لاق دومعلاو «ربولاو ءردملاو «ليخلا

 ًاليخ دمحم اي كيلع اهنالمألو ءادبأ كيلإ تملسأ ال ىزعلاو تاللاو ؛ال :لاقف «اهدحأ
 . «رماع ينب دهاو رماع لغشا مهللا» :لاقف ربنملا ىلع هَ هللا لوسر عفتراو ًالاجرو

 . اهنع ديمح نب دبع نب دمحم انث «يسرافلا ليعامسإ نب نيسحلا نع هانثدح-

 دا د

 .نادحولا يف يمرضحلا هركذ ن

 يبأ نب رهاط انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم نب دمحم انثدح 0١

 ةعيبر نب هللا دبع نب ديزي نع «ملاس نب فيفع ينثدح «ىسيع نب نعم انث «دمحأ

 برتف «مالسإلا ىلإ مهوعدي نيباتكب نيتيرق لهأ ىلإ ثعب» هِي يبنلا نأ هيبأ نع «يريمثلا
 . «مهباتك برت يتلا ةيرقلا لهأ ملسأف ءرخآلا برتي ملو «نيباتكلا دحأ

 دم دا
 كب 53 يزل

 لفغألا نب ةعيبر نب هللا دبع :لاقيو :تلق .(787 /1) ةباصإلا «(559 /)ةباغلا دسأ )١(
 .[جيرختلا رداصم رظنا] . يرماعلا

 7 //) ديناسملا عماج 2032١ ٠ /؟) ةباصإلا ء(”١7 /9 ةباغلا دسأ )١(



 كم ١١ 7 ةباحصلا ةفرعم

 "”يشرقلا بلطملا نب ةثراحلا نب ةعيبر نب هللا دبع ©]]

5 0 : "00 
 .٠ "”يرمضلا نسحلا نب لضفلاو ريبزلا نب ةورع هنع ىور ت

 «ةبوت يبأ نب ظوفحم انث « نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ هانثدح 5

 نب لضفلا نع «بيبح يبأ نب ديزي نع «ةعيهل نبا انث يرصملا رابجلا دبع نب رضنلا انث

 هنع عزتنيف هلي هللا لوسر كردي نإ هترمأف «ةملس مأ تيب ديري وهو « لي هللا لوسر رثأ يف
 «هءادر فلف» ءاذهب ىنترمأ ىمأ : تلقف هتربخأف 214؟ تنأ نم :لاقف «ىلإ تفتلاف «مءادر

 .«هب ارمتختلف ءاهتخأ نيبو اهنيب هقشتلف اهرمف ,كمأ ىلإ بهذا» :لاق «هيناطعأ مث

 0 “5 ماع 0 ل :

 «يقّررلا عفار نب ةعافر نب هللا دبع [[ 3
 . نيرخأتملا ضعب هعباتو ,نادحولا يف نايفس نب نسحلا هركذ ح

 ريكب نب دمحم انث ءايركز نب دمحم نب هللا دبع انث «رصن نب دمحم انثدح_ ١

 ةعافر نب هللا دبع نب هللا ديبع انث «نميأ نب دحاولا دبع انث «ةيواعم نب ناورم انث «يمرضحلا

 .(ح) هيبأ نع «يقرزلا

 .يطساولا نامثع نب رمع ينثدح «نايفس نب نسحلا انث ,نابح نب ورمع وبأ انثدحو

 ةعافر نب هللا دبع نب هللا ديبع نع « يكملا نميأ نب دحاولا دبع نعع «ةيواعم نب ناورم انث

 اووتسا» : هلي هللا لوسر لاق «نوكرشلملا أفكناو ءدحأ موي ناك ام : لاق «هيبأ نع «ىقرزلا

 ام ضباق ال ؛هلك دمحلا كل مهللا» :لاقف اًفوفص هفلخ اوراصف «يبر ىلع يِنْنَأ ىَّح

 )١( /؟) ةباصإلا «(576) ةباغلا دسأ 04*(. ٠ |

 ةباغلا دسأ يف امك هانتبثأ ام باوصلاو ,فيحصت وهو « لضفلا نب نسحلا : ةطوطخملا يف تعقو (؟)
 . يلاتلا ثيدحلا يف امك هبيوصت يتأيسو ١95(2« /؟”7) لامكلا بيذهتو 5/ 57١0(«

 . ةباصإلا نم ةدايزلاو «لصألاب ةحضاو ريغ :تلق (9)

 .(05.”7 /؟) ةباصإلا «(775 /؟) ةباغلا دسأ (5)



 يطعم الو «تيده نمل لضم الو ,تللضأ نمل يداه الو ,تضبق امل طساب الو .تطسب

 طسبا مهللا ءتبّرق امل دعابم الو ء.تدعاب امل برقم الو ,تيطعأ امل عنام الو «تعنم امل

 يذلا ميقملا ميعنلا كلأسأ ينإ مهللا ,كقزرو ءكلضفو ,كتمحرو ,كتاكرب نم انيلع

 ذئاع مهللا ,فوخلا موي نمألاو ةليعلا موي ميعنلا كلأسأ ينإ مهللا .لوزي الو لوحي ال

 انبولق يف هنيزو ناميإلا انيلإ بّبح مهللا ءانم تعنم ام رش نمو ءانتيطعأ ام رش نم كب

 انفوت مهللا «نيدشارلا نم انلعجاو ,قوسفلاو رفكلا انيلإ هركو[ب /ه 171

 لتاق مهللا «نينوتفم الو ايازخ ريغ ,نيحلاصلاب انقحلأو ,نيملسم انيحأو ,نيملسم

 ,كباذعو كزجر مهيلع لعجاو ,كليبس نع نودصيو «كلسر نوبذكي نيذلا ةرفكلا
 . «قحلا هلإ باتكلا اوتوأ نيذلا ةرفكلا لتاق مهللا

 . ءاوس امهظفل *

 هن م ع!

 "سيق نب عيبرلا نب هللا دبع [ ]١5

 هلاق ءاردب دهش «جرزخلا نب ثراحلا نب ةردخخ ونب مهو «فوع نب رجبألا ينب نم ص

 . قاحسإ نباو «ةورع

 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح 8

 نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث
 عيبر نب هللا دبع : جرزخلا نب ثراحلا نب ةردخ ونب مهو «فوع نب رجبألا ينب نم جرزخلا

 . رجبألا نب سابع نب ورمع نب سيق نبا

 '”يفقثلا ةعيبر يبأ نب هللا دبع ©]

 . هللا دبع نب نايفس نبا دنع هثيدح هللا دبع نب نايفس وبأ ن

 )١( باعيتسالا «(7085 /؟) ةباصإلا (؟51؟9 /”)ةباغلادسأ )9/ 071 .

 /؟) ةباصإلا «(7731 /؟) ةباغلا دسأ (؟) 7٠5(, داحآلا )9/ 559(.



 ا ١06 ةباحصلا ةفرعم

 ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع نب دلخم نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح 0

 يدج تعمس :لاق «دوسألا يبأ نب ديمح نب دمحم نب هللا دبع ركب وبأ انث «يقرودلا

 «هيبأ نع . يفقثلا هللا دبع نب نايفس نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ءدوسألا نب ديمح

 . روز يبوث سبالك ؛لدُي مل امب عبشتملا» :لاق هلي يبنلا نأ

 نب ركب وبأ انث ءيزارلا رفعج نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس هان انثدح 5

 . هلثم دوسألا يبأ

 ني ني 53 0 ٍ 0

 ©يموُرخْما ةعيبر ىبأ نب هللا دبع *"6]

 .ةيفقث همأو موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ورمع : ةعيبر يبأ مساو ح

 ىلعللا نب دمحأو «يرمملا يلع نب نسما انل ؛دمحأ نب ناميلس انثدح 4 10/

 جبر امل هلأ شع ةمضب هفاصتسا هل ا وسر نأ ةعيبو يأ نيا دبع ءدج نع ءهيب

 تفلسأ ام ذخ» :لاقف «ةعيبر يبأ نبا هل يعد لاملا هيلع مدقو «نينح موي هلي هللا لوسر

 .«دمحلاو ءافولا فلسلا ءازج امنإ ءكدلوو كلام ىف كل هللا كراب

 . ؛اًملأ نيثالث» :لاقو «ليعامسإ نع «يروثلا هاور *

 . املأ نيعبرأ :لاقو «ليعامسإ نع ءرمع نب رشب هاورو #

 انث «ديشر نب دواد انث 0 ءدالخ ني ركب وبأ ءنشدع. 2114.7

 .هلثم ركذف ءاّقلأ نيعبرأ هل ذا لوسو ينم ضوقتسا : لاق «هدج نع هيبأ

 . املأ نيعبرأ وأ نيثالث :لاقف ليعامسإ نع «عيكو هاورو #

 )١( باعيتسالا «(7505 /؟) ةباصإلا .(7*77 /) ةباغلا دسأ )9/ 03731 .



 ورمع نب ديعس نث «ةبيش يبأ نب ب نامثع انث ءدمحأ نب دمحم انثدح سا

 يبأ نب هللا دبع هدج نع «هيبأ نع «يموزخملا مي ميهاربإ نب ليعامسإ نب متاح انث . ينعشألا

 سيلف انشغ نم) : لاف ءاريطم اًماعط ىأرف .قوسلا ىلإ هل هي يبنلا جرخ : لاق «ةعيبر

 .اانم

 07 7 ا
 م 93 تي ني تو

 "!يموُزخلا قزر نب هللا دبع ©]

 . ةيؤر الو ةبحص هل فرعن الو ةباحصلا يف ركذ : لاقو « نيرخأتملا ضعب هركذ ص

 نب رضخلا انث :لاق يعازخلا عفان :دمحأ نب قاحسإ نب دمحم نع «هانثدح 6

 .سنأ يبأ نب نارمع نع «هثدح نمع «ىسيع نب نعم انث «ىسوم نب هللا قزر انث «دواد

 هتريخ .هقلخ نم ناتريخ هلل» : هلع هللا لوسر لاق :لاق ءىموزخملا قزر نب هللا دبع نع

 .[أ /5 /7؟] .«سرفلا مجعلا نمو ,.شيرق برعلا نم

. 
 8 م

 مل 0 10 از 5> 7

 )١( (41لا/ /9) ديناسملا عماج ,(706 /؟) ةباصإلا «2 5 /7) ةباغلا دسأ .



 1 كطتحش ةباحصلا ةفرعم

 نيعلا باب نم يازلا باب

 "”بيبُح وبأ :ليقو ءركب وبأ ماعلا نب ريبزلا نب هللا دبع [ 3
 ةشئاع هتلاخو «قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ همأو . هلَع هللا لوسر يراوح هوبأ ن

 هلل هللا لوسر ةجوز ةجيدخ هتمعو «قيدصلا ركب وبأ هدجو « هلل هللا لوسر ةجوز
 . هللَع هللا لوسر ةمع ةيفص هتدجو

 هامسو . هل هللا لوسر هكّنحف «ةنيدملاب نيرجاهملل مالسإلا يف دلو دولوم لوأ وه
 يف نيعبسو ثالث ةنس لتقو ءاراثكتسا هدلومل نوملسملاو ةباحصلا ةررب ربكف هللادبع
 . ارابكتسا هلتقمل ماشلا لهأ ةرجف ربكف ءةكم

 ءالاصو محرللو «ًالاوق قحلاب ءاّماوق اًماوص ناك «نامث نبا وهو ُهلَْي يبنلا عياب
 يف هبلصو «ةكمب فسوي نب جاجحلا هلتق «ةرربلا ءايقتألل ًاليلذ «ةرجفلا ىلع اديدش
 .قرفي ةليوط ةمج اذ ناكو «نيعبسو ثالث ةنس ةرخآلا ىدامج

 نب هللا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح- ١
 اهنأ ءركب يبأ تنب ءامسأ نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع .ةماسأ وبأ انث «يمورلا

 هتدلوف ءابقب تلزتف «ةنيدملا تيتأف متم انأو تجرخف :تلاق ريبزلا نب هللا دبعب تلمح
 يف لفت مث ءاهغضمف تارمتب اعدف «هرجح يف هعضوف ُهَ هللا لوسر هب تيتأ مث «ءابقب
 كربو هل اعد مث «ةرمتلاب هكنح مث : هَ هللا لوسر قير هفوج لخد ءيش لوأ ناكو «هيف
 اوناك دوهيلا نآل ءاديدش احرف نوملسملا حرفف «مالسإلا يف دلو دولوم لوأ ناكو ,هيلع

 . مهل دلوي ال ىتح مهانرحس دق :نولوقي

 .يمازحلا رذنملا نب ميهازبإ انث ءدعس نب ةدعسم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح
 :لاق «هيبأ نع :ةورع نب ماشه ينثدح «ةورع نب ىيحي نب دمحم نب هللا دبع ينثدح

 نب هللا دبعب لماح يهو هلي هللا لوسر ىلإ ترجاه نيح ركب يبأ تنب ءامسأ تجرخ
 .هرجح يف هعضوف ُهََي هللا لوسر هذخأف .هكنحيل هلي يبنلا هب تتأف «هتسفنف «ريبزلا

 )١( /؟) ةباصإلا 2(؟417 /") ةباغلا دسأ  207١9باعيتسالا )7/ 74( .



 قير هنطب لخد ءيش لوأ ناك نإف « ؛هكنحف ءهيف يف اهعضو م « ءاهصمف ةرمدب يتأف

 وهو دْعَب ءاج مث هللا دبع هامسو هني لَ هللا لوسر هحسم مث : ءامسأ تلاق « هني هني هللا لوسر

 هلع هللا لوسر مسبتف «كلذب ريبزلا هرمأ هلم يبنلا عيال ءنينس نامث وأ «نينس عبس نبا

 هلع هللا لوسر مدقم ةنيدملاب مالسإلا يف دلو نم لوأ ناكو « عيابو ءًالبقم هآر نيح

 هلل هللا لوسر باحصأ ربكف ءدلو «ةنيدملاب مهل دلوي الف مهانذخأ دق : لوقت دوهيلا تناكو

 : ريبزلا نب هللا دبع اولتق دقو ماشلا لهأ ريبكت عمس نيح رمع نب هللا دبع لاقو دلو نيح

 . هلتق ىلع اوربك نيذلا نم ريخ ءهدلوم ىلع اوربك نيذلا

 :لاق «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح _ 5 1

 . نيعبسو ثالث ةنس ريبزلا نبا لتق :لوقي «ديعس نب ىيحي تعمس

 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح

 عبسل ءاثالثلا موي ريبزلا نبا لتق مث :لاق «رشعم يبأ نع «ىسيع نب قاحسإ انث «يبأ

 . نيعبسو ثالث ةنس ىلوألا ىدامج نم تلخ ةرشع

 انث «نارهم نب سابعلا نب لضفلا انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 66

 ىدامج يف ريبزلا نب هللا دبع لتق نيعبسو ثالث ةنس يفو :لاق «يرصملا ريكب نب ىيحي

 ش .ةرخآلا

 نب رفعج انث .يلصوملا نيسحلا نب دمحأ انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح_4155

 ءادر ريبزلا نبا ىلع تيأر :لاق نميأ نب دحاولا دبعانث «ميعن وبأ انث ءليضفلا نب دمحم

 . قرفي ناكو «قنعلا ىلإ ةمج هل تناكو ءاّيندع

 انث [ب /6 /”] :لاق ءقاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انئدح . 7

 نبا نع ؛جيرج نبا نع انث «نايفس انث :الاق نوميم نب دمحمو «حابصلا نب دمحم

 راق .مالسإلا يف اًميفع ناك :لاقف «سابع نبا دنع ريبزلا نبا َركُذ :لاق «ةكيلم يبأ

 هتلاخو «ةيفص هتدجو «ةجيدخ هتمعو ءركب وبأ هدجو «ءامسأ همأو «ريبزلا هوبأ «نآرقلل

 .رمعل الو ركب يبأل اهبساحأ مل ؛ةبساحم يسفن هل نبساحأل هللاو «ةشئاع
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 ىيحي انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «مانغ نب ديبع انث ءيحلطلا ركب وبأ انثدح

 وهو مايأ ةثالثب ريبزلا نبا ّلتُق امدعب ةكم تلخد :لاق «ةلمرح نب ىلعي هيبأ نع «ىلعي نبا
 اذهل نآ امأ :جاجحلل تلاقف ؛رصبلا ةفوفكم ةليوط ءزوجع هّمأ تءاجف :لاق «بولصم

 ناك نإ ءاّقفانم ناك ام هللاو :تلاقف :لاق ؟قفانملا :جاجحلا لاقف :لاق «لزني نأ بكارلا

 . ارب اماوق اماوصل

 انث ءديعس نب دمحأ انث «جارسلا سابعلا وبأ انث .ةلبج نب دماح وبأ انثدح 9

 :زيزعلا دبع نب رمع يل لاق : لاق ةكيلم يبأ نبا نع رمع نب عفان انث «قيقش نب نسحلا نب يلع

  هلثم اًيلصم الو «هلثم اًيج انم تيأر ام «هتيأر ول :تلق :لاق ءريبزلا نبا نم كبلق يف نإ

 .-ةثلاث ةملكو

 يلع انث «جارسلا سابعلا وبأ انث .غئاصلا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ انثدح

 يبأ نبا نع «ديهشلا نب بيبح انث «ةدابع نب حور انث :الاق ءملسم نب يلعو «ديعس نبا

 . انثيلأ ناك عباسلا موي ناك اذإف ءمايأ ةعبس لصاوي ناك ريبزلا نبا نأ ةكيلم

 هللا دبع نب دمحم انث «نايفس نب نسحللا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 0١

 نأ دهاجم نع ءديز نب يلع نع «صاصجلا دايز انث ءءاطع نب باهولا دبع انث «يزرألا

 اهسف :لاق .هيلع ىبرمت الف ءايولصم ريبزلا نبا هب يذلا ناكملا رظنا :همالغل لاق رمع نبا

 ام هللاو امأ «كل هللا رفغي «كل هللا رفغي :لاقف ءابولصم هآرف .هسأر رمع نبا عفرف «مالغلا

 . محرلل ًالوصو اًماوق اًماوص الإ كانملع

 نب رفعج انث ءىشرقلا ةيواعم نب زيزعلا دبع انث «ىباطخلا قوراف انثدح 5

 ىتح مهيلع لمحي ريبزلا نب هللا دبع ناك :لاق «هيبأ نع «ةورع نب ماشه انث ءنوع

 :لوقيو زجتري وهو «باوبألا نم مهجرخي

 هتيفك ادحاو ينرق ناك ول



 انمولك يمدت ١2[باقعألا] ىلع انسل

 امدلا ٌرطقيانمادقأ ىلع نكلو

 نب دمحأ انث ءيفقثلا قاحسإ نب دمحم انث :لاق ةلّبج نب دماح وبأ انثدح 4١47

 ملكتي «مالغ ةئام ريبزلا نبال ناك :لاق «سيق نب رمع نع .مصاع وبأ انث « يمرادلا ديعس

 ترظن اذإ تنكف .هتغلب مهنم دحاو لك ملكي ريبزلا نبا ناكف ,ىرخأ ةغلب مهنم مالغ لك

 هترخآ رمأ يف هيلإ ترظن اذإو «نيع ةفرط اهيلإ دري مل لجر اذه : تلق «ءايند رمأ يف هيلإ
 . نيع ةفرط اهيلإ دري مل لجر اذه : تلق

 نبا كلملا دبع انث «كرابملا نب ديز انث «كرابملا نب يلع انث ء.دمحأ نب ناميلس انثدح -.

 دبع لقاثت : لاق «هيبأ نع .ةورع نب ماشه نع «نعم نب مساقلا انث «يرامزلا نمحرلا دبع

 هب ىتؤي ال مسقأف ديزي كلذ غلبف «همتش رهظأو «ةيواعم نب ديزي ةعاط نع ريبزلا نب هللا

 سبلت ةضف نم ًالالغأ كل عنصن الأ :ريبزلا نبال ليقف «هيلإ لسرأ الإو «ًالولغم الإ هيلإ
 :لاق مث ءهمسق هللاو ربأ الف :لاق ؟كب لمجأ حلصلاف ءهمسق رّبَتو بوثلا اهيلع

 هلأسأق حلا ريغل نيلأ الو

 رجحلا غضاملا سرضل نيلي ىتح

 ىلإ اعد مث ؛لذ يف طوسب ةبرض نم يلإ بحأ زع يف فيسب ةبرضل هللاو : لاقمث

 جاجحلا رهظ نأ املف «جاجحلا هيلإ ثعبف : لاق «ةيواعم نب ديزيل فالخلا رهظأو ءهسفن

 ءدجسملا يف هعم نمو ريبزلا نبا هب يمري ناكو «قينجدملا هيلع بصنو «سيبق يبأ ىلع
 ءركب يبأ تنب ءامسأ ؛همأ ىلع ريبزلا نبا لخد ريبزلا نبا اهيف لتق يتلا ةادغلا ناك املف

 تلعف ام :اهنبال تلاقف ءرصب اهل دسفي ملو «نسااهل طقسي مل «ةنس ةئام ةنبا ذئموي يهو

 «ةحارل توملا يف نإ :لاقو ءكحضو ءاذكو اذك ناكم اوغلب :لاق ؟كبرح يف هللا دبع اي

 نأ امإ ؛ كيفرط دحأ ىلع يتآ ىتح تومأ نأ بحأ ام ؛يل هانمتت كلعل ينب اي :تلاقف

 يف ريثك نبا دنع امك «ملعأ هللاو هانتبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو .باقلألا :ةطوطخملا يف تعقو )١(
 . (7 517 /8) ةياهنلاو ةيادبلا
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 :هل [أ /7 /؟] تلاقو ءاهعدو مث :لاق .كبستحأف لتقت نأ امإو «ينيع كلذب رقتف كلمت

 . اهنع جرخف «لتقلا ةفاخم كنيد نم ةلصخب يطعت نأ كايإ ينب اي

 انث .دابع نب دمحم انث « ''”[ءاجر نب] هللا دبع انث «,كلام نب ركب وبأ انثدح- 6

 وهو «ريبزلا نبا تيأر ول :ردكنملا نبا يل لاق :لوقي «ةورع نب ماشه تعمس نايفس

 . لابي ام انهاهو انهاه عقيل قينجنملا نإ «حيرلا اهقفصت ةرجش نصغ تلقل يلصي

 : امهنع هللا يضر ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع دنسأ ام

 جاجح انث .يشكلا ملسم وبأ انث ءدلخم نب يلع نب دمحأ نب دمحم انثدح. 17

 نأ «ريبزلا نب هللا دبع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ىيحي نب مامه انث «لاهنم نبا

 .«ناتصملاو ةصملا ةعاضرلا نم ''”[ مرحي ] ال» : لاق هِي يبنلا

 . ماشه نع نيرخآ يف ةملس نب دامحو ءرمع نب هللا ديبعو «جيرج نبا هاور #

 . هلثم ريبزلا نبا نع «ةورع نع ءدوسألا وبأ هاورو *#

 . هلثم ريبزلا نبا نع «ةكيلم يبأ نبا نع ءكصم نب ماسح هاورو

 انث «يسلايطلا دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 1

 لاق :لاق ذإ انبطخي ريبزلا نبا امنيب :لاق حابر يبأ نب ءاطع تعمس .حيبص نب عيبرلا

 دجسلملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالص» : هيَ هللا لوسر

 . فلأ ام هنأكف : ءاطع لاق «ةئامب لضفت دجسملا يف ةالصو .مارحلا

 .هلثم عيبرلا نع «ةبيتق نب مّلَسَو «ليمش نب رضنلا هاور #

 . هلثم ءاطع نع «ملعملا بيبح نع «ديز نب دامح هاورو *

 .باهولا دبع نب نامثع انث .قاحسإ نب بوقعي انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح

 )١( لامكلا بيذهت نم بيوصتلاو ءلصألا يف طشك [ 1نيبام )18/ 2477 .
 باتك .هريغو ملسم حيحص يف ءاج امك هانتبثأ ام باوصلاو ء«لصألا يف طوشكم[ ]نيام (؟)

 ١١1/4(. /؟) ناتصملاو ةصملا يف /ب )35١( ثيدح ءعاضرلا



 للي هللا لوسر رطفأ :لاق ريبزلا نبا نع «تباث نب بعصم نع ءورمع نب دمحم انث يبأ انث
 مكدنع رطفأو ؛راربألا مكماعط لكأو ةكئالملا مكيلع تلص» :لاقف ذاعم نب دعس دنع

 .(تومئاصلا

 انث ءرامع نب ماشه انث «هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع هانثدح 49

 نع هللا دبع نع ءبعصم نع «ةمقلع نب ورمع نب دمحم انث «يمخللا ىيحي نب ديعس
 . هلثم هَلَِع يبنلا

 دلاخ نب ورمع انث ءناحلم نب ميهاربإ نب دمحأ انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 5

 نأ «هيبأ نع ءريبزلا نب هللا دبع نب رماع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعّيهل نبا انث «ينارحلا
 . (هرصخمب طخي ناك» : هلَْع يبنلا

 نب ىسوم انث «يرصبلا ناطقلا نايفس نب نارد انث «دمحأ نب ناميلس انثدح ١

 نب هللا دبع نب رماع تعمس :لاق زعام نب نمحرلا دبع نب مساقلا نب دينهلا انث «ليعامسإ
 اي» :لاق ءغرف املف .مجتحي وهو هّتَع يبنلا ىتأ هنأ «هثدح هابأ نأ ثدحي ريبزلا

 هلع هللا لوسر نع تزرب املف «دحأ هاري ال ثيح هقرهأف مدلا اذهب بهذا ملا دبع

 :لاق «؟هللا دبع اي تعنص ام» : لاق هنت يبنلا ىلإ تعجر املف هتوسحف مدلا ىلإ تدمع

 :لاق ءمعن :تلق «هتبرش كلعلف» :لاق سانلا ىلع ''' فاخ هنأ تننظ ناكم يف هتلعج

 . «كنم سانلل ليوو «سانلا نم كل ليو ؟مدلا برشت نأ كرمأ نمو»

 يقشمدلا ةعرز وبأو ىطلملا دمحم نب ليضف انث «دمحأ نب ناميلس انثدح- 1

 : لاق دعس نب لهس نب سابعلا نع «ليسغلا نب نمحرلا دبع انث «ميعن وبأ انث :الاق

 : لوقي ناك هَ هللا لوسر نإ سانلا اهيأ اي هتبطخ يف أرقي ةكم ربنم ىلع ريبزلا نبا تعمس
 ءاشلاث هيلإ بحأ اًيناث يطغأ ولو ءاّيناث هيلإ بحأ بهذ نم اّيداو يطْعَأ مدآ نبا نأ ول»

 . «بات نم ىلع هللا بوتيو ,بارتلا الإ مدآ نبا فوج ًالمي الو

 نب رفعج انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «هللا دبع نب دمحم انثدح ١6

 :لاق «رائيد نب ورمع نع «قيزر نب ملسم نع. .يهاطلا ىيحي انث «يروزبلا دمحم

 .تبثأ ام باوصلاو «ىفاخ» : لصألا يف )١(
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 ©”بلطملا نب دوسألا نب َةَعْمَر نب هللا دبع ]١58[

 همأ «بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نبا
 .[ب /ا/ /؟] "”[رمع] نب هللا دبع نب ةريغملا نب ةيمأ يبأ تنب ةبيرق

 ىسيع انث «يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انث «رثوك نب نسحلا نبدمحم انثدح 45

 نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ءريثك يبأ نب رفعج نب دمحم انث «نولاق ءانيف نبا
 :لاقف ءاهرقع يذلاو ةقانلا ركذ هتبطخ يف موي هلي يبنلا عمس هنأ ةعمز نب هللا دبع

 مكدحأ دلجي ّمل» :لاقف ءاسنلا ركذ مث «ةعمز نبا لثم عينم زيزع مراع لجر اهل ثعبنا»

 ةطرضلا نم مهكحض يف مهظعو مث «هموي رخآ نم اهعجاضي هلعلو دبعلا دلج هتأرما

 .«لعفي امث مكدحأ كحضي ام» :لاقف

 نب ةملسمو ؛ةرخص وبأو «مزاح يبأ نباو «يدرواردلاو ةنييع نباو «يروثلا هاور *#

 . . ماشه نع ءروث نب بيهوو هراتخملا نب زيزعلا دبعو «بنعق

 2 . 3 ل تندد 00

 ”هبر دبع نب ةبلعث نب ديز نب هللا دبع ]١4[

 ىور «ةبحص هيبألو هل 2١ يردب ىبقع ءدمحم وبأ جرزخلا نب ثراحلا نب ديز نبا ل

 نب نمحرلا دبعو ءمزح نب ورمع نب ركب وبأو «بيسملا نب ديعسو دمحم هئناهنع

 نب نامثع هيلع ىلصو «نيتسو عبرأ نبا وهو نيثالثو نيتنثا ةنس ةنيدملاب يفوت «ىليل يبأ

 . يرهزلا هلاق اميف  هنع هللا يضر نافع

 .(155 /*) ةباغلا دسأ )١900(« باعيتسالا «(4*07 /9) ديناسملا عماج 031١ /7) ةباصإلا (1)
 .(7 417 /97) دسألا رظناو لصألا نم ءارلا تطشك ()

 .(0 /8) ديناسملا عماج 202707 /؟) ةباصإلا «(50 /")دسألا (9



 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث «( ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 0

 هللا دبع :راصنألا نم ةبقعلا دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث

 نب ثراحلا نب مشج نب جرزخلا نب ثراحلا نب ديز نب هبر دبع نب ةبلعث نب ديز نبا

 . هب هرمأف هلم هللا لوسر ىلإ هب ءاجف «ةالصلل ءادنلا يرأ يذلا وهو ءاردب دهش . جرزخلا

 نب زرحم انث ,يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح. 17

 نب دمحم نب ريشب نع «رمع نب هللا ديبع نع «يدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع انث «ةملس
 هل نكي مل لامب ديز نب هللا دبع قدصت :لاق ءهيبأ نع «ءادنلا يرأ يذلا ديز نب هللا دبع

 هثلع هللا لوسر ىلإ هوبأ ءاجف « هلع هلع هللا لوسر ىلإ هعفدف ء«هدلوو وه هيف شيعي ناك «هريغ

 اعدف .هيف شيعي ناك يذلا وهو «هلامب قدصت ديز نب هللا دبع نإ !هللا لوسر اي :لاقف

 ىلع اناريم اهدرو ؛كتقدص كنم لبق دق هللا نإ" : لاقف «ديز نب هللا دبع هلع ع هللا لوسر

 .اهاتّثراوتف : ريشب لاق «كيوبأ

 . هلثم ريشب نع هللا ديبع نع نيرخآ يف «باهولا دبعو «بويأ نب ىيحي هاور #

 .ملسأ نب دالخ انث «ديمح نب نوراه نب دمحم انث «ديمح نب دمحم انثدح 4 7

 هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع انث «سيمعلا وبأ هللا دبع نب ةبتع انث « سيق نب نمحرلا دبع انث

 «ىنثم ىنثم ةماقإلاو «ىنثم ىنثم ناذألا ىأر هنأ هدج نع «هيبأ نع «يراصنألا ديز نبا

 نأ ينرمأف :لاق «نذأف :لاق «ًالالب نهملع» :")لاق «هتربخأف هيَ هللا لوسر تيتأف :لاق

 . تمقأف ميقأ

 . سيمع يبأ نع «برح نب مالسلا دبع نع « يناهبصألا نبا هاور

 . سيمعلا يبأ نع «ةماسأ يبأ نع ءزازقلا دواد نب ناميلس هاورو #

 نب هللا دبع نب دمحم نع ؛ «يميتلا مي ميهاربإ نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم هاورو *

 .ديز

 نب هللا دبع نب دمحم نع «ريبزلا نب رفعج نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم هاورو *

 )١( لصألا يف «لاق» ترركت .



 رعوو ١6 ش ةباحصلا ةفرعم

 نب هللا دبع نع « بيسملا نب ديعس نع ءيرهزلا نع «قاحسإ نب دمحم هاورو *#

 .ديز

 نب دمحم نب هللا دبع نع ء لهس نب ورمع نب دمحم نع «بابحلا نب ديز هاورو *

 .هللا دبع نع هّمع وأ هيبأ نع ءديز

 هّللا دبع نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع 2 نيصح نع «ريثك نب ناميلس هاورو #*

 .ديز نبا

 .ديز نب هللا دبع نع «ىليل يبأ نبا نع «ةرم نب ورمع هأورو

 .ةرم نب ورمع نع ءشمعألاو « ةبعش هنع هآور

 ءةرم نب ورمع نع ىليل يبأ نبا نع مشاه نب يلع نع «ريكب نب دمحم هاورو #

 .هللا دبع نع « نمح رلا دبع نع

 . هللا دبع نع «هيبأ نع « نمحرلا دبع نب ىسيع هاورو *

 نع «ةرم نب ورمع نع «نمحرلا ديع نب ديمحو هللا دبع نب دلاخ هاورو

 . هللا دبع نع 2« نمحرلا دبع

 ةدابع نب بيعش نع «نارمع ني زيزعلا دبع نع ءرذنملا نب ميهاربإ هاورو #

 .[أ /8 /7] هيبأ نع «ديز نب هللا دبع نبا نع «يراصنألا

 يف
9 
 0 3539 58 533 ظل 2

 "”يراصنألا ينزاَلا مصاع نب ديز نب هللا دبع 54 ]
 ىنكي نيتسو ثالث ةنس ةرخلا موي لتقو ءاردب دهش ءراجنلا ينب نم يجرزخلا

 نب ةرامع نب ىيحيو «ميمت نب دابع دنع هئثيدح «ةدابع مأ نبا وه :يدقاولا لاق «دمحم ابأ

 . مهريغو نابح نب عساوو نسح يبأ

 )١( ديناسملا عماج «0711 /؟) ةباصإلا (5 5 /) ةباغلا دسأ )1/ 044(.



 «بئذ يبأ نبا انث «دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثئدح 4

 يف اًيقلتسم هَ هللا لوسر تيأر :لاق هللا دبع همع نع «ميمت نب دابع نع «يرهزلا نع

 . ىرخألا ىلع هيلجر ىدحإ اعضاو «دجسملا

 نب ىيحيو « جيرج نباو «ةنييع نباو .دعس نب ميهاربإو «كلامو ءرمعم هأور #*
 0 هو سانا . .٠

 نب دمحمو « هجرج نب ىيحيو «يدييبزلاو .")ةبقعو سنويو «دعس نب دايزو «ديعس

 .نيسح نب نايفسو .ةصفح ىبأ

 .همع نع «ميمت نب دابع نع ""'[ديبل] نب دومحم نع «يرهزلا نع .نوشجاملا هاورو #

 «لاهنم نب جاجح انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 49

 نب دومحم نع «باهش نبا نع ؛ةملس يبأ نب زيزعلا دبعانث :الاق «ءسنوي نب دمحأو
 مث :هيلجر ىدحإ بصني مث يقلتسي هَ يبنلا ىأر هنأ .همع نع « مي نب دابع نع «ديبل

 .ىرخألا اهيلع "'ضرعي

 .ةعامجلا ةياور : باوصلاو

 انث ءنافع انث ءىطقسلا دمحم نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثئدح -5

 ناك امل :لاق «ديز نب هللا دبع همع نع « ميت نب ةدابع نع « ىيحي نب ورمع نع « بيهو

 ؟مهعيابت ءيش يأ ىلع :لاق «سانلا عيابي ةلظنح نبا كاذ اه :لاقف تآ هاتأ «ةرحلا موي

 . هلع هللا لوسر دعب ادحأ اذه ىلع عيابأ ال :لاق «توملا ىلع :لاق

 . هلثم ىيحي نب ورمع نع «يدرواردلا هاور #

 0 ل

 "”ةحلط يبأ نبا وهو ديز نب هللا دبع ©[, ]

 دهشتسا «يراجنلا يراصنألا مارح نب دوسألا نب لهس نب ديز ةحلط يبأ مساو 0

 ىف ءاج امكو 0١« /) دسألا يف ءاج امك انتبثأ ام باوصلاو «لصألا يف طشُك [ ]نيبام )١(
 ١ ” ةيلاتلا ةياورلا

 . «هضرعيا : لصألا يف (؟)

 .(59 /") ةباصإلا «(584 /”) ةباغلا دسأ (")



 : همأ . ىيحي ابأ : ىنكي «كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ 7١2[يف] ةنيدملاب ىفوت : ليقو «سرافب

 نبا دنع هثيدح آرت هقيرب هكنحو هللا دبع هلي يبنلا هامس كلام نب سنأ مأ ميلس مأ

 . قاحسإ

 دمحم انث «شيرق يبأ نب دمحم نب هللا دبع انث «ريبكلا دبع نب قوراف انثدح. 0١

 مأ هتدلو مالغ ةحلط يبأل دلو : لاق كلام نب سنأ نع «ديمح انث «يراصنألا هللا دبع نبا

 . (هللا دبع وه» :لاقف ءهمس :تلقف « هلع هللا لوسر هكنحف هي يبنلا هب تيتأف «ًاليل ميس

 نب ناميلس انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدخ 5

 :لاق «؛كلام نب سنأ نع «تباث نع « مهلك ناميلس نب رفعجو «ةملس نب دامحو «ةريغملا

 ينوعئا» :لاقف يبصلا لوانتف هلع هللا لوسر ىلإ يبصلاب قلطنا :لاق ميلس مأ تدلو امل

 :لاقف .'"”ظملتي لعجو «يبصلا كنحي لعجف رمتلا هَ يبنلا ذخأف «ةوجع تارمعب

 :تباث لاق «هللا دبع هامسو . هلي هللا لوسر هكنحف ؛رمعلا راصنألا بح ىلإ اورظنا»

 . نيملسملا "”[رايخ] نم دعي ناكو
 .هوحن . ةريغملا نب ناميلس هاور #

 نب هللا دبع هامسف :لاقو ءهوحن «سنأ نع «نيريس نب سنأ نع ءمامه هاورو *

 . سرافب دهشتسا :لاقو « سيك لجر هنم جرخف : لاق «ةحلط يبأ

 .هوحن سنأ نع ةحلط يبأ نع ةحلط يبأ نب هللا دبع انبا رمعو قاحسإ
 دع د

 نزام نب ورمع نب ديز نب هللا دبع 4] (0

 . هلع يبنلا لقث ىلع ناك :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ ص

 ىلإ ًالفاق فَي هللا لوسر لبقأ :لاق قاحسإ نبا نع «ريكب نب سنوي نع هب ىكحو *

 . قايسلا هيضتقي هنأل هانتبثأ ام باوصلاو لصألا نم فذح [ ]نيب ام (1)
 . ةباصإلا نم تبثأ ام باوصلاو كلمتي : لصألا يف (؟)

 . «ايخخ» : طوطخملا ىف ءاج دقو «باوصلا وها[ ]نيبام (9

 .(50 /") باعيتسالا «(337* /؟) ةباصإلا 56١(« /)ةباغلا دسأ (:5)



 نب ديز نب بعك نب هللا دبع وم اغإف مهولا امأف .فَحّصو هيف مهوو :نزام نب ورمع

 . راجنلا نب نزام نب ورمع نب لوذبم

 . ءاسنلل نعظلا نم لقغلا سيلو ةيطعلاو لافنإلا نم لفنلا وه امئإف ,فيحصتلا امأو *

 باب يف هركذن «ةنيدملا ىلإ ردب نم هلفقم يف مئانغلا لفنب مايقلا هَ ء يبنلا هيلإ لعج

 . بعك نب هللا دبع فاكلا باب يف اضيأ ''"[هركذن اذه]و «فاكلا

00 
25 60 . 6 2 2 

 ”ينهجلا ديز نب هللا دبع( "4]

 .رظن هثيدح دانسإ ىف :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ ن

 نب ديبع انث ,يدادغبلا ةزمح نب هللا دبع نب دمحم نب دمحم نع هانثدح

 نع .ىنهجلا بيبخ نب هللا دبع '”[نع] ذاعم ينثدح :لاق نامثع نب مارح نع «يبرأملا

 قرس ,هلجر عطقاف قرس هدي عطقاف قرس» :لاق هلي يبنلا نأ ءينهجلا ديز نب هللا دبع |.

 . (هقنع برضاف قرس .هلجر عطقاف قرس .هدي عطقاف

 .هريغ هفلاخو «ذاعم نع مارح لاق اذكه

 . ”!هركذ مدقت دقو « ىنهجلا ديز نب هللا دبع نع « بيبخ نب هللا دبع نب ذاعم : هناوصو

 . اذكه الإ اهتءارق نم نكمتن مل لصألاب طشك 00
 .2( 7 //) ديناسملا عماج 2(” /”) ةباصإلا 89 /7) ةباغلا دسأ مز

 اذهو ىفللا دبع نع ذاعم نع هدانسإ دروأ ثيح ةباصإلا نم هتبوص دقو «2(«نبا» : لصألا يف قرف

 . [لداع] يتأي اميف نيدانسإلا هتنراقم يف ميعن يبأ دوصقم حضتيل هنم دبال بيوصتلا

 . «ردب نب هللا دبعا ةمجرت رظنا 2
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 ةدئاز نب هللا دبع 0544

 ""ىمعألا موتكم مأ نبا وهو
 هللا دبع وه :قاحسإ نبا لاقو هللا دبع :ليقو ءورمع :ليقف ؛همسا يف فلتخم

 نب ورمع :ليقو «يؤل نب رماع ينب نم مصألا نب ةدئاز نب سيق نب حيرش نب ورمع نبا
 نب هللا دبع تنب ةكتاع اهمسا موتكم مأو :يريبزلا بعصم لاقو «كلام نب حيرش نب سيق

 نب مره :ليقو «مرص نب مصألا نب ةدئاز نب سيق اهجوزت «موزخم نب رماع نب ةثكنع
 ىمعألا هل تدلوف «رهف نب بلاغ نب يؤل نب رماع نب صيعم نب دبع نب رجح نب ةحاور
 لاقو ءورمع : همساو 4 ئمعألا هءاج نأ 0) ئَوتو سبع : لاقف ىلاعت هللا ركذ يذلا

 لوأ ناكو « ىمعألا موتكم مأ نبا وهو «ةدئاز نب هللا دبع : ةداتق نع «هريغو «لاله وبأ

 دهشو «ةنيدملا ىلع هفلختسا هع هلع يبنلا ناك ءريمع نب بعصم دعب ةنيدملا مدق نم

 . تيبلاب فاط نيح هتجح يف هّْنْبَع يبنلاب زجتري ناك «ءاوللا هعمو «ةيسداقلا

 نب رمع انث «رازن نب دلاخ انث «دواد نب ب مادقملا انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 215

 هتجح يف ُهلَي يبنلا فاط : لاق «هللا دبع نب رباج نع «حابر يبأ نب ءاطع نع « سيق ءا هنياإَص

 .زجتري اهماطخ ذخآ موتكم مأ نب هللا دبعو «ءاعدجلا هتقان ىلع تيبلاب

 انث ءرضنلا وبأ انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح 60

 ىلإ تئج :لاق موتكم مأ نبا نع «نيزر يبأ نع ءمصاع نع «نابيش ةيواعم وبأ

 ,ينالي ال دئات يلو «رادلا عساش ريرض ريبك ينإ هلا لوسر اي تلقف هلع هللا لوسر

 ١ :لاق ءمعن :تلق :لاق «؟ءادنلا عمستأ» :لاق «يتيب يف يلصأ نأ ةصخر يل دجت

 . «ةصخر كل دجأ

 ةزمح وبأو «ةناوع وبأو «ةسينأ يبأ نب ديزو «رمعمو «ةدئازو «نادامحلا هاور *

 نع .مهلك رفعج يبأ نب نسحلاو .سيق يبأ نب ورمعو .دقاو نب نيسحلاو «يركسلا

 نبا نع «شيبح نب رز نع «مصاع نع «نامهط نب ميهاربإ لاقو «نيزر يبأ نع ,مصاع
 «ةريره يبأ نع .حلاص يبأ نع ءمصاع نع «ةسينأ يبأ نب ديز نع :ليقو «موتكم مأ
 مصاع نع ؛ةزمح يبأ نع : ليقو «حلاص يبأ نع .مصاع نع ءرمعم نع :ليقو

 )١( /؟) ةياصإلا ,(؟78 /) ةباغلا دسأ ١048"7(.



 . .مصاع روهشملاو «ماهوأ كلذ لكو «موتكم مأ نبا نع «نيزر يبأ نع ءلوحألا 00

. 0 4. 
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 "”ينهجلا لّمَز نب هللا دبع

 . يعبر نب ةعجشم يبأ دنع هثيدح

 ديلولا ينارحلا بهو وبأ انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدح 57

 هللا دبع نب ةملسم نع ؛يشرقلا ينارحلا ءاطع نب ناميلس انث «حرسم نب كلملا دبع نبا

 ناك :[أ /9 /1] لاق ينهجلا لمز نبا نع « يعبر نب ةعجشم يبأ همع نمع « «ينهجلا

 هللا رفغتسا هدمحبو هللا ناحبس» :لوقي هلجر“”ن اث وهو حبصللا ىلص اذإ هَ هلع هللا لوسر

 تناك نمل معط الو ريخ ال «ةئامعبسب عبس»:لوقي مث «ةرم نيعبس «“ ![ ًباوت] ناك هللا نإ

 . ههجوب سانلا لبقتسي مث «نيترم كلذ لوقي مث «ةئامعبس نم رثكأ دحاو موي يف هبونذ

 : تلقف : لمز نبا لاق «؟اًئيش مكنم دحأ ىأر له» :لوقيف ايؤرلا هبجعت ناكو

 دمحلاو ءانئادعأ ىلع رشو ءانل ريخو ؛هاقوت ارشو ,هاقلت ً[ريخ» :لاق هللا "يبن اي انأ

 «بحال بحر لهس قيرط ىلع سانلا عيمج تيأر : تلقف «صصُأ نيملاعلا بر هلل

 رت مل ءجرم ىلع قيرطلا كلذ مهب ىفشأ «كلذك مه انيبف «نيقلطنم ةداجلا ىلع سانلاو
 نيح ىلوألا ةلعرلاب ينأكف : لاق .اكلاعارنأ نم هيف ادن طفي قير فري + هلم نيم

 «ًالامشو اّنيِمي هوليمي ملف «قيرطلا يف مهلحاور اوبكأ مث ءاوربك جرملا ىلع '”[اوفش

 اا مي را و ساب يالا ةاحرل تاج دل يا هيلا أ ياك

 ذخآلا مهنمو «عترُْلا مهنمف .قيرطلا ىلإ مهلحاور اوبكأ مث اوربك «جرملا ىلع اوفشأ املف

 ءاوربك «جرملا ىلع اوفشأ املف «سانلا مظع ءاج مث «؛كلذ ىلع اوضمو ءثغضلا

 311١”7(. /؟) ةباصإلا ,.(5 55 /) ةباغلا دسأ (؟)

 .«ىناث) : لصألا يف (*)
 .دسألا نم هانتبثأ امو لصألا نم تطشك 25
 . لصألا يف ةلالجلا ظفل حضتي مل (4)

 207757 )١/ نابح نبال نيحورجملا يف : ءاج امك هانت ام باوصلاو «لصصألا يف طشك ]نب ]نيبام )١(
 . (5 /7) يقهيبلل لئالدلا يفو
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 تمزل كلذ تيأراملف «ًالامشو اًنيمي نوليمي مهيلإ رظنأ ينأكف «لزنملا ريخ اذه :اولاقو

 تنأو تاجرد عبس هيف ربنم ىلع هللا لوسر اي كب انأ اذإف «جرملا ىصقأ ىت أ ىتح قيرطلا

 عرفيف ومسي ملكت اذإ «محللا '''[لثش] ىنقأ مدآ لجر كنيمي نع اذإو «ةجرد اهالعأ يف

 هرعش ممج امنأك «هجولا ناليخ ريثك ءرمحأ رات ةعبر لجر كراسي نع اذإو «ًالوط لاجرلا

 ءاهجوو اًقلخ كب سانلا هبشأ خيش مكمامأ اذإو ءاّماركإ هل متيغصأ ملكت وه اذإ «ءاملاب

 كنأك هللا لوسر اي تنأ اذإو «فراش ءافجع ةقان كلذ مامأ نإو «هنوديرت هنوُمؤت مكلكو

 هنع يرس مث «ةعاس هِي هللا لوسر نول عقتناف :لاق .. بهو وبأ كش  اهيغبت وأ ءاهتعبت

 ,ىدهلا نم هيلع مكتلمح ام كاذف .بحاللا لهسلا قيرطلا نم تيأرام امأ» :لاقف

 مل يباحصأو انأ تيضم ءاهشيع ةراضغو ايندلاف ,تيأر يذلا جرملا امأو ,هيلع متنأف

 ءاندعب نم "'ةيناثلا ةلعرلا تءاج مث ءاندرت ملو ءاهدرن ملو ءانب قلعتت ملو ءاهب قلعتن

 مدق مث : «كلذ ىلع اوحجنو ,ثغضلا ذخآلا مهنمو ,عترملا مهنمف اًفاعضأ انم رشكأ مهو

 تنأ امأو ,نوعجار هيلإ انإو هلل انإف .ًالامشو انيمي جرملا يف اولامف ,سانلا مظع

 عبس هيف يذلا ربنملا امأو ,يناقلت ىتح اهيلع لّزت ملف ,ةحلاصلا هقيرط ىلع تيضمف

 لجرلا امأو ءاقلأ اهرخآ يف انأ ةنس فالآ ةعبس ايندلاف ؛ةجرد اهالعأ يف انأو «تاجرد

 لاجرلا ولعي ملكت اذإ ىسوم كاذف ,محللا لثشلا ىنقألا مدآلا ينيمي نع تيأر يذلا

 ممج امنأك ناليخ ريثكلا ةعبرلا راتلا يراسي نع يذلا لجرلا امأو :هايإ هللا مالك لضفب

 هبشأ تيأر يذلا خيشلا امأو .هايإ هللا ماركإل همركن ميرم نب ىسيع كلذف .ءاملاب هرعش

 يتلا ةقانلا امأو ؛هب يدتقنو همؤن ادلك ,ميهاربإ انوبأ كاذف ءاّهجوو اًقلخ يب سانلا

 «يتمأ دعب ةمأ الو يدعب يبن ال ةلاحم ال موقت 3 انيلع ةعاسلا يهف ؛ اهيغبأ يستيأرو تيأر

 انم هثدحيف لجرلا ءيجي نأ الإ اهدعب ايؤر نع هلع ””[هللا لوسر لأس امف] :لاق

 . اًعربتم

 )١( ةبكارتم محللا ةظيلغ : ةلثش مدقو ءاهنشخ اهظيلغ : عباصألا لثش لجر :ناسللا بحاص لاق .
 لصألا نم فورحلا ضعب تطشك (؟) .

 )( يقهيبلل لئالدلا يف امك هانتبثأ ام باوصلاو لصألا يف سومطم [ ]نيبام )1/ 078 .
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 دعب ملسأ مث «,كرشم وهو نيملسملا يجاهيو شيرق نع لضاني «ًالدج ًارعاش ناك 0
 نب هللا دبع "وهو [ب /4 /7] قاحسإ نب دمحم هركذ اميف همالسإ نسحو «حتفلا

 . يشرقلا مهس نب يدع نب سيق نبا يرعبزلا

 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 17

 نب زيزعلا دبع نب نمحرلا دبع ينثدح :لاق قاحبسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ انث
 ةتخاف تناك «ديلولا تنب ةتخافو «ثراحلا تنب ميكح مأ نأ ,يرهزلا نب فينح نب نامثع

 .ميكح مأامأف ءاتملسأف لهج يبأ نب ةمركع دنع ميكح مأو .ةيمأ نب ناوفص دنع

 ةمركع ملسأ املف هب تءاجف نميلاب هب تقحلف .هنمآف ةمركعل هَ هللا لوسر تنمأتساف

 ةكم هلي هللا لوسر لخد املو «لوألا حاكنلا ىلع امهدنع هِي هللا لوسر امهرقأ ناوفصو

 . نارجن ىلإ ىرعبزلا نب هللا دبعو ءبهو يبأ نب ةريبه بره

 ناسح ىمر :لاق ناسح نب نمحرلا دبع نب ديعس ينثدحف : قاحسإ نب دمحم لاق

 : هيلع هداز ام دحاو تيبب نارجنب وهو ىرعبزلا نب تباث نبا

 ميل دحأ شيع يف نارجن هضغب كّلَحأ الجر ْنَمَدْعَت ال

 : ملسأ نيح لاقف هَ هللا لوسر ىلإ عجر ىرعبزلا نبا كلذ غلب املف

 م

 : رعش

 روب انأ اذإ تقتف ام قتار يناسل نإ كيلملا لوسرااي

 روبثم هليم لام نمو يغلا ناس يف ناطيشلا يرابأ ْذِإ
 ريذنلا تنأ ديهشلا يسفنف تلق امب ماظعلاو محللا نمآ

 رورغم مهلكف يؤل نم يح مث ينرغ كنع يننإ
 )١( /؟) ةباصإلا «(776 /) ةباغلا دسأ 8:"(.

  4لصألا يف ترركت .



 :اهلاق ةديصق اًضيأ هلو

 مورحمهيده ىطخمو يبلق دمحم يبنلاب نمآمويلاف

 ميسج دابعلا يف كنأو قح قد اصاكنيدنأب تدهش دقلو
 :اهلاق تايبأ يف اضيأ هلو

 بيئات بلقوةعواطمديب دمحم يبنلل عنصأمويلاف

 بلاط رفملو بولطمزعأو ةمذةيربلا ىفوأدمحمو
 بقاثرانعوضب نينمؤم  لادئاقو داشرلا ىلع دابعلا يداه

 بذاكلا باذعلا نم نيملعلل 2 ةمصع دمحم ايكتيأر ينإ
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 ]١54[ يهز وبأ هللا دبع ©

 «فالتخا هدانسإ يفو ءحصي الو «هنبا هنع ىور :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ ن

 ىللا دبع نب ريهز نع «بئاسلا نب ءاطع نع ؛مصاع نب يلع نع «ثيدحلا اذه هل جرخأو

 :هباوصو «هيبأ نع

 ديعس انث «يناولحلا ىيحي نب دمحأ انث «شيبح نب يلع نب دمحم هانثدح ام م4

 «يعبضلا ريهز يبأ نع «بئاسلا نب ءاطع نع ءدوسألا يبأ نب روصنم نع «ناميلس نبا

 هللا ليبس يف ةقفنلاك جحلا يف ةقفنلا» : هيي هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «ةديرب نبا نع

 .«ةثامعبسب مهردلا .لجو زع

 .روصنم ةياورك «هلثم «ءاطع نع «ةعامجو «ةناوع وبأ هاور *

 نع هللا دبع نع «ريهز نع «ءاطع نع «مصاع نب يلع ثيدح نم مهاولا هركذ امو *

 ءهيبأ نع «ةديرب نب هللا دبع نع وهو «ءابأ» طقسأف «ريهز وبأ وه امنإف ءشحاف وهف «هيبأ

 )١( ةباصإلا «(5 57/ /) ةباغلا دسأ )5/ 177(.



 . ثيدحلا فرع نم ىلع ىفخي ال رهاظ هيف رمألاو «هيبأ نع ءهللا دبع نب ريهز :لاقف

 ©”يداّيإلا بْغُر نب هللا دبع © 3

 .ذئاع نب نمحرلا دبع هنع ىور . صمح لهأ يعبات يف دعي «هتبحص يف فلتخم حت

 ش ش . بيبح نب ةرمضو

 نب ناميلس انث «حور نب نوراه نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح. 8
 رصن نع « [أ ٠١/ /7] هثدح هابأ نأ «ةيزخ نب رصن ةمقلع وبأ انث «ينارهّبلا ديمحلا دبع

 هللا دبع نع «ذئاع نبب نمحرلا دبع نع «ةمقلع نب ظوفحم هيخأ نع «ةمقلع نبا

 أوبتيلف ؛ادمعتم يلع بذك نم» :لوقي هلع هللا لوسر تعمس :لاق «يدايإلا بغز نبا

 . (رانلا نم هدعقم

 )١( باعيتسالا 2073311 /19) ةباصإلا 2756 /”) ةباغلا دسأ )#/ “57(..



 نيعلا باب نم نيسلا باب

 '”يجرزخلا ثراحلا نب مالس نب هللا دبع ©544]

 .نيصح همسا ناكو هللا دبع هيَ يبنلا هامس . فسوي ابأ ىنكي عاقنيق ينب نم 0

 نب هللا دبعو «كلام نب سنأو «ةريره وبأ هنع ىور «نيعبرأو ثالث ةنس ةنيدملاب ىفوت

 نب يعبرو «دابع نب سيقو .«يرافغلا شيبحو « '"”[هانبا] دمحمو فسويو «لفغم

 .فاعش نب رشبو ءرحلا نب ةشرخو ىفوأ نب ةرارزو « شارح

 :الاق _فاوصلا يلع وبأ نسحلا نب دمحأ نب دمحمو «يباطخلا قوراف انثدح- 511١

 نب هللا دبع نع «ىفوأ نب ةرارز نع «فوع انث «هللا ذوع نب ذاعم انث يشكلا ملسم وبأ انث

 هتعمس ام لوأ ناكف «هيلإ جرخ نميف تنكف هلبق سانلا لفجمنا ُهَْو يبنلا مدق امل :لاق مالس

 اولخدت ,ماين سانلاو اولصو .ماحرألا اولصو .ماعطلا اومعطأو ,مالسلا اوشفأ» :لوقي

 . ؟مالسب ةنجلا

 . يبارعألا فوع نع نيرخآ يف رمحألا دلاخ وبأو طانحلا باهش وبأ هاور *

 دع د

 ”يزراصنألا ديز نب لهس نب هللا دبع( ]

 . ةماسقلاب هلتق يف هني هللا لوسر مكح ءربيخب دوهيلا ليتق 0

 «ديعس نب ةبيتق انث «قاحسإ نب دمحم انثدح :لاق هللا دبع نب ميهاربإ انثدح- ١

 لاق «ةمثيخ ىبأ نب لهس نع ءراسي نب رّيَشِب نع «ديعس نب ىيحي نع .دعس نب ثيللا انث
 ةصيحمو ءديزي نب لهس نب هللا دبع جرخ :الاق  جيدخ نب عفار نعو هنأ تبسحو : ىيحي

 دجي ةصيحم اذإ مث «كلانه ام ضعب يف رقن «ربيخب اناك اذإ ىتح ديز نب دوعسم نبا

 .(”79 /؟) ةباصإلا «(755 /*) ةباغلا دسأ «(07* /) باعيتسالا )١(

 .ةباصإلا «.(7515 /”)دسألا يف امك هانتبثأ ام باوصلاو «ءلصألا يف سومطم [ ]نيبام (؟)
 ” ةضفتتةف

 .(07 /9) باعيتسالا «(7377 /؟) ةباصإلا «(534 /؟) ةباغلا دسأ (9)



 .دوعسم نب ''”[ةصيوحو] وه ُهَي هللا لوسر ىلإ لبقأ مث «هنفدف ًاليتق لهس نب هللا دبع
 لاقف هيبحاص لبق ملكتيل نمحرلا دبع بهذف موقلا رغصأ ناكو «لهس نب هللا دبعو

 اوركذف ءامهعم ملكت مث «هابحاص ملكتو تمصف «نسلا يف ربُككلا رّبك» : هَ هللا لوسر
 وأ مكبحاص نوقحتستف انيمي نيسمخ نوفلحتأ» : مهل لاقف هللا دبع لتقم هلع هللا لوسرل

 :اولاق « ''”[نيسمخب ] دوهيلا مكئربتف» :لاق ؟دهشن ملو فلحن فيكو :اولاق «مكلتاق

 ' . هلقع ىطعأ هلي هللا لوسر كلذ ىأر املف ؟رافك موق "”ناميأ لبقن فيكو

 ىبحي نع «نيرخآ يف ديز نب دامحو «ميشهو «لالب نب ناميلسو «ةنييع نبا هاور #

 لهس نع «لهس نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ىليل يبأ نع «سنأ نب كلام هاورو *
 اجرخ ةصيحمو لهس نب هللا دبع نأ «هموق ءاربك نم لاجر نع «هربخأ هنأ ةمثح ىبأ نبا

 . ةمثح يبأ نب لهس نع «راسي نب ريشبو « يرهزلا نع «قاحسإ نب دمحم هاورو *#

 انث ءدمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث .نسحلا نب بيبح هانثدح 7

 . ةمثح يبأ نب لهس نع «يرهزلا انثدحف :لاق قاحسإ نب دمحم نع دعس نب ميهاربإ

 نب لهس نع «ةثراح ينب ىلوم راسي نب ريشب اضيأ ينثدحو :قاحسإ نب دمحم لاق

 يف دجوف ءارمت اهيف راتمي اهيلإ جرخ ناكو «ربيخب لهس نب هللا دبع بيصأ :لاق  ةمثح يبأ
 .هوحن ركذف . .اهيف حرط مث « هقنع ترسك دق نيع

 نب لهس نع ءراسي نب ريشب نع «تباث يبأ نب بيبح نع «عيبرلا نب سيق هاورو *
 ش . ةمثح ىبأ

 نب دمحم نع [ب ٠١/ /7] «ريكب نب سنوي ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هب ثدح *

 ب )١( ثيدح ةماسقلا /ك أطوملا يف ءاج امك هانتبثأ ام باوصلاو ءلصألا يف طوشكم [ 1نيبام )١(
 .(778 /؟) ةماسقلا يف مدلا لهأ ةئربت

 . قباسلا ردصملا يف امك هانتبثأ ام باوصلاو «لصألا يف طشك [ 1نيبام (؟)

 . تبثأ ام باوصلاو (نميأ) :لصألا يف (*)



 ركو_ ١117 ةباحصلا ةفرعم

 نب لهس نع «ةثراح ينب ىلوم «ناشبح يبأ نب ريشبو «يرهزلا ينثدح :لاق قاحسإ

 ريشب هنأ هيف فلتخي ال روهشم ''”[راسي وهو ناشبح يبأ يف :نيعضوم يف مهوو] «بيبح
 نمو .هيف فالتخا ال ةمثح يبأ نب لهس وهو «فينح نب لهس يف رخآلاو ءراسي نبا

 «ىليل يبأ نع ءأطوملا يف كلام هاور :لاقف «سسأ نب كلام ثيدحب دهشتسا هنأ هبجعأ

 . فينح نب لهس نع

 اذه يف فينح نب لهسل سيلو «ةمثح يبأ نب لهس هنإف ركذ '"'[ام ريغ] أطوملا يفو
 .رثأ الو ركذ ثيدحلا

 نمحرلا دبع نأ «يميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم هاورو

 دبع ءاج «ربيخب لهس نب هللا دبع لتق امل هنأ هثدح ةثراح ينب اخأ «يراصنألا دْيَجب نبا

 .ةصيحمو لهس نب نمحرلا

 «يبأ انث « ينجلا كلام يبأ نب رامع انث «نامثع نب دمحم انث ءدمحم هانثدح 4١777

 . هلثم ميهاربإ نب دمحم نع « قاحسإ نب دمحم نع

 دع د6 د

 ””ويكح نب بهاو نب فينح نب لهس نب هللا دبع 061]

 . كلام نب ديز نب ةعيبص ينب نم ةبلعث نب ميكع :لاقيو هن

 تحت تناك يتلا '”[ةميمأل] همأ « هلق يبنلا دهع يف دلو هنأ نيرخأتملا ضعب هركذ *

 . © كنعيابي تانمؤملا كءاج اذإ 9 تلزن اهيفو «حادحدلا نب ناسح

 . بيبح يبأ نب ديزي نع «ةعيهل نبا نع «ءبهو نبا نع ءهركذ *
 نب دمحم نب هللا دبع دنع هثيدح هلع يبنلا نع «هيبأ نع «هتياور :حيحصلاو

 .(405 قلك ١/ 4) يزملل بيذهتلا يف ءاج امك هانتبثأ ام باوصلاو لصألا يف طشك [ ]1نيبام )١(

 .(559 /؟) أطوملا يف ءاج امك هانتبثأ ام باوصلاو لصألا يف طشك[ ]نيبام (؟)
 .(09 /9) ةباضإلا ؛(534 /*)ةباغلا دسأ (")
 . ملعأ هللاو باوصلا وه هنظأو « . .تناك يتلا ةميمأ» :دسألا يف ءاج دقو طوطخلا يف امك وه [ 1نيبام (8)



 "”يراصنألا عفار نب لهس نب هللا دبع( 1

 . اردب دهش «لهشألا دبع ينب نم مث ؛تيبنلا ينب نم سوألا نم د

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح. 45

 نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث ؛حيلف نبا
 . عفار نب لهس نب هللا دبع : لهشألا دبع ينب نم مث «تيبنلا ينب نم سوألا

 ("”سمش دبع نب ورمع نب ليهُس نب هللا دبع ]*١58[

 مث «نيكرشملاو هيبأ عم اردب دهش .يؤل نب رماع ينب نم ليهس نب لدنج يبأ وخأ ن

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح 0

 لَ هللا لوسر عم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا

 هنأ اومعز ليهس نب هللا دبع : لسح نب كلام ينب نم مث «يؤل نب رماع ينب نم شيرق نم

 . هلل هللا لوسر ىلإ هيبأ نمرف
 .«بويأ نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح- 5

 : يؤل نب رماع ينب نم ًاردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث

 بقع ال لسح نب كلام نب رصن نب دو دبع «سمش دبع نب ورمع نب ليهس نب هللا دبع

 اهدهشف هلم هللا لوسر ىلإ رف اًردب سانلا لزن املف ءورمع نب ليهس ءهيبأ عم جرخ ءهل
 . ةعم

 )١( باعيتسالا 40777 /؟) ةباصإلا «(559 /”) ةباغلا دسأ )"/ /01(.

 ةباغلا دسأ (؟) )”/ 517/1١(« ةباصإلا )/ ١77(« باعيتسالا 97/ 05(.



 نبا نع «هيبأ نع «ريرج نب بهو نع «نيتمجرت هلعجف نيرخأتملا ضعب هررك *

 ورمع نب ليهس نب هللا دبع :لاق ةرمف ؛قاحسإ نبا نع «ريكب نب سنوي نعو «قاحسإ

 امهو « ليهس نب لدنج يبأ وخأ ليهس نب هللا دبع :لاق ةرمو «يشرقلا سمش دبع نبا

 .دحاو

 د د

 (")ةمثيح ةمثُيَح نب دعس نب هللا دبع ]١564[

 ءاردب هوبأو وه دهش «ةبحص هيبألو هل ءسوألا نم .فوع دبع نب ورمع ينب نم ص

 [أ ١١/ /؟] .دحأب ةمثيخو «ردبب دعس لتق «هيبأ يف فلتخيالو

 هللا دبع انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ؛نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 1

 .(ح) يسلايطلا دواد وبأ انث «نارمع نبا

 دبع نب دمحم انثدح «[يمرضحلا دمحم] انث «ئرقملا دمحم نب دمحم انثدحو

 .(ح) يدقعلا رماع وبأ] انث «يربنعلا نمحرلا

 .(ح) زلجم وبأ انث ءثعشألا وبأ انث ءقاحسإ نب دمحم انث « "'[ةلبج نب دماح وبأ انثدحو

 :اولاق «يريبزلا دمحأ وبأ انث «لهس نب لضفلا انث «لبنح نبا انث «ناميلس انثدحو

 :دعس نب هللا دبع "”[تلأس] :لاق  ميكح نب ةريغملا نع «فورعم يبأ نب حابر انث

 . اًفيدر يبأ عم ةبقعلاو معن :لاق ؟اردب تدهشأ

 تت

 6١(. /) باعيتسالا «(717 /؟) ةباصإلا «(7504 /*)ةباغلا دسأ )١(

 .(109 /) دسألا يف امك هانتبثأ ام باوصلاو «لصألا يف طشك [ 1نيبام (؟)
 يف امكو 07374 /؟) باعيتسالا يف ءاج امك هانتبثأ ام باوصلاو «لصألا يف طشك [ 1نيبام (')

 .(569 /؟)دسألا



 ©”يراصنألا دعس نب هللا دبع ]١566[
 دلاخو «مارح هيخأ نبا دنع هثيدح ؛ميكح نب مارح :ليقو ؛ةيواعم نب مارح مع

 . نييماشلا يف دعي «نادعم نبا

 نب يلع انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحم انثئدح

 .(ح) ينيدملا

 نب نمحرلا دبع '''انثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدحو
 هللا دبع نع «ةيواعم نب مارح نع « ثراحلا نب ءالعلا نع ءحلاص نب ةيواعم انث 2 يدهم

 . «اهلكآو» : لاقف ضئاحلا ةلكاؤم نع هلي هللا لوسر تلأس : لاق دعس نبا

 ءمصاع نب رابجلا دبع انث «.يمرضحلا انثدح «ئرقملا دمحم نب دمحم انثدح 4

 :لاق هنأ دعس نب هللا دبع نع «نادعم نب دلاخ نع «دعس نب ريجب انث «ديلولا نب ةيقب انث

 .مهلاومأو ,.مهحالسو .مهءانبأو مهءاسنو ,سراف يناطعأ هللا نإ» : هِيَ يبنلا لاق

 .«ريمحب يندمأو مهلاومأو .مهحالسو ,مهءانبأو مهءاسنو ,مورلا يناطعأو

 دع دع

 حارس يبأ نب دعس نب هللا دبع 06]

 نب لَسَح نب كلام نب رصن نب ةفيذح نبا : ليقو «ةميذج نب ثراحلا نب بيبح نبا 0
 «ىيحي ابأ ىنكي «يؤل نب رماع ينب نم مث «رماع نب صيعم ينب نم يشرقلا يؤل نب رماع
 ةكم حتف موي هنمأتساف «ةعاضرلا نم نافع نب نامثع اخأ ناكو «دتراف يحولا بتكي ناك
 نافع نب نامثع هلمعتساو «مالسإلا ىلإ عجر مث .هنمآف «هدادترال همد ُهّلَف يبنلا ردهأ ا

 ةنس نالقسعب تامو ؛«نيطسلف ىلإ لوحت مث ءرصم ىلع وهو نامثع لتقو «رصم ىلع

 مايأ يف هدي ىلع ةيقيرفإ حتتفاو «,نيسمحخو عست ةنس ةلمرلاب يفوت : ليقو . نيثالثو تس
 .نامثع

 انث ءثيللا نب متاح ينثدح «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح

 000 0908/99 دسألا ,(18 /5) ةباصإلا .(54 /") باعيتسالا )١(
 . (انثدح ينثدح) : لصألا يف (؟)
 .(08 /9) باعيتسالا 07١5 /؟) ةباصإلا «(764 /؟) ةباغلا دسأ ()



 جيو ١ ةباحصلا ةفرعم

 هللا دبع تام :لاق يرهزلا نأ نارمع نب زيزعلا دبع : ىبأ ىنثدح ءزيزعلا دبع نب ناميلس

 .نيسمخو عست ةنس ةيواعم ينس رخآ يف حرس يبأ نب دعس نبا

 نبا انث «ىيحي نب ةلمرح انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب رمع وبأ انثدح 0١

 نع «نيصحلا يبأ يفش نب مثيهلا نع « سابع نب شايع نع «ةعيهل نبا ينربخأ بهو

 ركب وبأ «هباحصأ نم ةرشعو هَلْ هللا لوسر انيب :لاق حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع

 لاقف مهب كرحت ذإ «ءارح لبج ىلع «مهريغو «ريبزلاو «نامثعو .ىلعو ءرمعو

 .«ديهش وأ «.قيدص وأ ,ىبن الإ كيلع سيل هنإف ؛ ءارح نكسا» : هِّلَع هللا لوسر

 نع :لاقف « شايع نع «ةعيهل نبا ثيدح نم هلثم نيرخأتملا ضعب هاور *

 . نيصحلا وبأ وه يفش نب مثيهلا نأل ؛مهو وهو «يفش نب مثيه نع « نيصحلا يبأ

 تي 232 3 مام ع 0

 ©"0يومألا دّيَعُس نب هللا دبع [ "١ ها/]

 .هللا دبع لَم يبنلا هامسف مكحلا همسا ناك ن

 ايركز نب ميهاربإ انث «يكملا دواد نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7

 تبتأ :لاق ءديعس نب مكحلا دبع نع ءيدج ينثدح «ىلعي نب ةيمأ وبأ انث «يسدبعلا

 . هللا دبع تنأ لب» :لاق ءمكحلا :تلق «؟كمسا ام» :لاقف «هعيابأل هلم يبنلا

 0 كك عام تو ان 4 0

 ”ىيشرقلا يدعّتسلا نب هللا دبع[ 6]

 نب دبع نب هللا دبع وهو «يدعسلا نبا ىعدي وهف ءدعس ينب يف اعضرتسم ناك 0

 يؤل نب رماع نب لسَح نب كلام نب رصن نب دو دبع نب [ب ]١/7/ سمش دبع نب نادقو

 )١( /؟) ةباصإلا «(7557 /) ةباغلا دسأ 719(.

 ديناسملا عماج «(1148 /؟) ةباصإلا «(571 /) ةباغلا دسأ (؟) )4/ 75٠(.



 انث ءورمع نب ةيواعم انث ,ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 4187

 نبا نع (''[ «زيريحم نبا] نع هيبأ نع «ءاطع نب نامثع نع «يرازفلا قاحسإ وبأ
 اوضقف انس مهثدحأ نمانأو هلي هللا لوسر ىلع يموق عم تدفو :لاق «ءيدعسلا

 معن :اولاق «دحأ مكنم يقب له» :لاقف مهرهظ وأ مهلاحر "”[يف ينوَُلَخو] مهجئاوح

 يلإ اولسرأف .«مكجئاوح نيب هتجاح نإ امأ» :هللا لوسر لاقف ءانلحر وأ انرهظ يف مالغ

 :لاقف ؟ةرجهلا تعطقنا له ينربخت نأ يتجاح : تلقف (؟ كتجاح» :لاقف هيلع تلخدف

 .«ةرجهلا عطقنت ال»

 . ءاطع نب نامثع نع «قباس نب ديعس نب دمحمو «ةعيبر نب ةرمض هاور *

 زورين نب ميهاربإ نب دمحم انث لاق يلع نب دمحم نب نيسحلا هانثدح. 4

 . هب ءاطع نب نامثع نع «ةرمض انث «جرفلا نب دمحأ انث «يطافألا

 .هوحن يناسارخلا ءاطع نع «ةزمح نب ىيحي هاورو *

 . هلثم  ءاطع نع «ديزي نب سنوي نع «بهو نبا هاورو *#

 ورمع نب دمحم انث «ديلولا نب دمحأ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ هانثدح 6

 سيردإ ابأ عمس هنأ هللا ديبع نب رسب ينثدح «ءالعلا نب هللا دبع انث «ديلولا انث «يزغلا

 ال) :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لوقي يدعسلا نب هللا دبع تعمس :لوقي ينالوخلا

 . «رافكلا لتوق ام ةرجهلا عطقنت

 ناسح نع « سيردإ يبأ نع لاقف «هيبأ نع «ءالعلا نب هللا دبع نب ميهاربإ هاورو *

 . يدعسلا نب هللا دبع نع «يرمضلا

 نب قاحسإ انث «نايفس نب نسحلا انث :لاق «نادمح نب ورمع وبأ هانثدح 7

 /") دسألاو «(7218 /؟) ةباصإلا يف امك هانتبثأ ام باوصلاو «لصألا يف طشك [ 1نيبام )١(
 ١٠١8(. /؟١) لامكلا بيذهتو ©

 .(157 /1) دسألا يف امك هانتبثأ ام باوصلاو «لصألا يف ضايب [ 1نيبام (؟)



 ركو ١17 ةباحصلا ةفرعم

 هللا ديبع نب رسب ينثدح يبأ ينثدح ربز نب ءالعلا نب هللا دبع نب ميهاربإ انث ءروصنم
 تدفو :لاق «يدعسلا نب هللا دبع نع «ءيرمضلا ناسح نع «ينالوخلا سيردإ يبأ نع

 .هوحن ركذف «ةجاح بلطن انلك «ةعست وأ «ةينامث وأ «ةعبس رفن يف هلع هللا لوسر ىلع
 نب رفعج انث «ميهاربإ نب بوقعي انث «هيقفلا يدادغبلا لضفلا نب يلع انثدح 17

 نب رسب نع ءدقاو نب ديز نع «ةعيبر نب ديزي انث «عفان نب عيبرلا انث «ليضف نب دمحم
 ءاهرخآو اهلوأ يتمأ رايخ» :لاق هيلي هللا لوسر نأ يدعسلا نب هللا دبع نع «ةأطرأ يبأ

 ا . «مهنم تسلو ينم اوسيل جعأ جبث كلذ نيبو

3 

 ]١5864[ نب ةقارُس نب هللا دبع الْمعْتَم١' 0

 وه اردب دهش ءورمع وخأ يؤل نب بعك نب يدع نب حازر نب ةادأ نب سنأ نبا ت

 26 2 ء 30 32 7
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 .هوخأو

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح

 نب يدع ينب نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف نبا
 . ةقارس نب هللا دبع : بعك

 ءدعس نب ميهاربإ انث ءدمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «بيبح انث 8

 :بلاغ نب يؤل نب بعك نب يدع ينب نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع
 . بلاغ نب يؤل نب بعك نب يدع نب حازر نب ةاذأ نب سنأ نب رمتعملا نب ةقارس نب هللا دبع

 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 «ثدحي يدايزلا بحاص ديمحلا دبع تعمس :لاق ةبعش انث «رفعج نب دمحم انث « يبأ
 وهو هلي يبنلا ىلع لخد هنأ هلق يبنلا باحصأ نم لجر نع «ثراحلا نب هللا دبع نع

 . «هوعدت الف هللا هومكاطعأ ,ةكرب هنإ» :لاقف رحستي

 )١( ديناسملا عماج ,(716 /؟) ةباصإلا ؛0 /) ةباغلا دسأ )4/ 14(.



 باحصأ نم لجر نع اذكو «ةقارس نب هللا دبع ةمجرت يف نيرخأتملا ضعب هجرخأ #

 . عيرز نب ديزي يبأو «ةقارس نب هللا دبع هنأ معزيف هلَع يبنلا

 . اًقوقوم ةقارس نب هللا دبع نع «ثراحلا نب هللا دبع نع «ءاذحلا دلاخ نع هاور *

 نع .ةقارس نب هللا دبع نع «جاسو نب ةبقع نع «ةداتق نع «ناطقلا نارمع هاورو *

 .«ءاملاب ولو اورحست» :لاق ةياور هْنْقَع يبنلا

 : ةداتق نع نارمع ثيدح

 ءدشار نب ميهاربإ انث «يلجبلا بعصم نبا انث «نايح نب دمحم وبأ هانثدح 0١

 لاق :لاق ورمع نب هللا دبع نع «ةداتق نع «ناطقلا نارمع انث «لالب نب دمحم انث

 .«ءام ةعرجب ولو اورحسن» : هِي هللا لوسر

 20بئاّسلا ىبأ نب بئاّسلا نب هللا دبع[ 5]

 كيرش ناك «نمحرلا دبع ابأ ىنكي «ةراق ينب نم «ئراقلا يذئاعلا يموزخملا ح

 رمع نب هللا دبع نب يذئاع نب بئاسلا نب هللا دبع وهو «[أ ١١/ /؟] هيلع ىنثأف هَ يبنلا

 . ريبزلا نب هللا دبع نمز يف تام «ةكم نكس «موزخم نبا

 « ميرم يبأ نب ديعس انث ءرهاطلا يبأ نب ورمع انث .دمحأ نب ناميلس هانثدح 01

 . ريبزلا نبا نمز بئاسلا نب هللا دبع تام :لاق رمع نع « عفان انث

 نب ريمع نب نامثعو «ةدابع نب حور انث ,ةماسأ يبأ نب "”ثراحلا انثدح 2

 «دمحم نب جاجح انث «ملاس نب ليعامسإ نب دمحم انث « نسحلا نب هللا دبع انثدحو

 نب هللا دبعو «نايفس نب ةملس وبأ ينربخأ « رفعج نب دمحم تعمس : جيرج نبا لاق

 هثلَي هللا لوسر انب ىلص :لاق بئاسلا نب هللا دبع نع «يذئاعلا بيسملا نب هللا دبعو ورمع

 )١( ديناسملا عماج «(714 /؟) ةباصإلا «(504 /7) ةباغلا دسأ )4/ ١5(.
 لصألا يف حضتت مل (؟) .



 كش  ىسيع ركذ وأ ءنوراهو ىسوم ركذ ءاج اذإ ىتح نينمؤملا ةروس حتفتساف ةكمب رجفلا

 . حور ظفل . كلذل رضاح بئاسلا نباو :لاق «عكرف ةّلْعس هلق يبنلا تذخأ  دابع نب دمحم

 هللا دبعو ءورمع نب هللا دبعو «نايفس نب ةملس وبأ ينربخأ : هثيدح يف جاجح لاقو .

 .هلثم حور لاقو «بئاسلا نب هللا دبع نع «بيسملا نبا

 ركذي ملو «بئاسلا نب هللا دبع نع «نايفس نب ةملس يبأ نع : رمع نب نامثع لاقو

 .ورمع نب هللا دبع الو «بيسملا نب هللا دبع

 بئاسلا نب هللا دبع نع «ةكيلم يبأ نبا نع «جيرج نبا نع «ةنييع نب نايفس هاورو *

 ظ .هوحن « يموزخملا

 انث ءنوع نب ورمع انث «هللا دبع نب ليغامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 48

 ناك : لاق بئاسلا نب هللا دبع نع ,دهاجم نع . ميركلا دبع نع «ىليل يبأ نبا نع «دلاخ

 حتفت ةعاس هذه» :لاقف « كلذ نع لئسف تاعكر عبرأ سمشلا تلاز اذإ يلصي هلع يبنلا

 0 .«حلاص لمع اهيف دعصي نأ بحأف :ءامسلا باوبأ اهيف

 «ناميلس نب ديعس أنت «ديلولا نب يلع نب نسحلا انث « نسحلا نب بيبح انثدح 6

 بئاسلا نب هللا دبع يالوم ينثدح «دهاجم نع «شمعألا انث ءدوسألا يبأ نب روصنم نع

 :تلق «؟ينفرعت» :لاق ةنيدملا تمدق املف «ةيلهاجلا يف ُهلْيَع يبنلا كيرش تنك :لاق

 . يرامت الو يرادت ال كيرشلا معنف يكيرش تنك «معن

 ؟ينفرعت !هللا لوسر اي :تلقف :لاق «هلثم «شمعألا نع «نعم نب ةديبع وبأ هاور #

 . (يرامت الو يرادت ال كيرش ريخ "7كتدجوف ؟ةرم اًمكيرش يل نكت ملأ معن» :لاق

0 
 و
2 7 2 9 

 .«كتركوف» : لصألا يف )١(
 . 751١( /؟) ةباصإلا «.(577 /7) ةباغلا دسأ (؟)



 نب دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انثدح :لاق قوراف انثدح. 5

 نم '''راصنألا نم اًردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع «حيلف
 . ةملس نب هللا دبع : نالجعلا ينب نم سوألا

 دعس نب ميهاربإ انث «دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث «بيبح انثدح 17

 نب ثراحلا نب كلام نب ةملس نب هللا دبع : سوألا نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف

 .دحأ موي لتقو «ديز نب ديبع ينب فيلح نالجعلا نب يدع

 نب دمحأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .-

 تنب ةسينأ هتدج نع «يولبلا نامثع نب ديعس نع «سنوي نب ىسيع انث « يصيصملا بانج
 ناكو  ةملس نب هللا دبع ينبا !هللا لوسر اي :تلاقف هِيَ هللا لوسر ىلإ تءاج اهنأ يدع

 هلقن يف هلي هللا لوسر اهل نذأف «هبرقب سنآف «هلقنأ نأ تببحأ  دحأ موي لتق ءاّيردب

 رظنف «سانلا امهل بجعف امهب ترمف ةءابع يف هل ''”[حضان ىلع دايذ] نب رذجملاب هتلدعف

 ؛اًميسج ًاليقث ًالجر هللا دبع ناكو ؛«امهلمع امهنيب ىوس» :لاقن هَ هللا لوسر امهيلإ
 :لوقي يذلا وهو «محللا ليلق رذجم ناكو

 يلب نم يلصأ لاقي يذلا انأ

 ينثنت ىتح ةدعصلاب نعطأ
 . يرف يرفي ارذجم ىريالو

 د د

 "يِنَرَمْلا سجس نب هللا دبع (13

 دنع هثيدح «نييرصبلا يف هدادع «هل رفغتساو ءامحلو ازبخ هي يبنلا عم لكأ ص

 /؟) ةباصإلاو (707 /7)دسألا يف امك باوصلا وه هانتبثأ امو «لصألا يف طشك [ 1]نيبام (؟)
 ' رفحا

 .(16 /4) ديناسملا عماج 0710 /؟) ةباصإلا © /؟”) ةباغلا دسأ ()



 ركوو_ ١11 ةباحصلا ةفرعم

 .[ب ١ ١/ /؟1 ميرم يبأ نب ملسمو .لوحألا مصاعو «ةداتق

 .(ح) ةبعش انث .دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 4

 دامح انث :الاق برح نب ناميلس انث ,يشكلا ملسموبأ انث «يباطخلا قوراف انثدحو

 «تباث انث «نامعنلا وبأ مراع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدحو '

 .(ح) ديزي نبا

 مهلك ءرمعم انث «قازرلا دبع أبنأ «ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 ناك هل يبنلا نأ سجرس نب هللا دبع نع ءمصاعانث :تباث لاقو لوحألا مصاع نع

 و ,بلقنملا ةباكو ,ءرفسلا ءاثعو نم كب ذوعأ ىنإ مهللا» :لوقيف رفسلا يف وعدي

 . «لاملاو لهألا ىف رظنملا ءوسو ,مولظملا ةوعدو ,روكلا دعب روخلا

 .يدزألا ليلخلا نب برحو ثايغ نب صفحو ءريرجو ةيواعم وبأ هاور . مراع ظفل #

 .هوحن دمحم نب مصاع نع مهلك «نوراه نب ديزيو «ريصقلا نارمعو

 هيلع ينتبثو .مصاع نم هتبثأ ملو «ةفوكلاب مصاع نم هتعمس :نوراه نب ديزي لاقو

 نيسحلا نب دمحم نيدمحأ انث «ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ انثدح

 .(ح) بدؤملا ليعامسإ وبأ انث «ديشر نب دواد انث « ىسجرساملا

 نب كلملا دبع انث ءرشب نب لاله انث «لهس يبأ نب لهس انث «نسحلا نب بيبح انثدحو

 تيتأ :لاق سجرس نب هللا دبع نع .لوحألا مصاع نع «لاهنملا نب ةبده نع ءىسوم

 تمق مث ءاوعنا :لاق ٍيلرفغتسا اهلا لوسر اب : تلقف هعم تلكأف كيبل لوس

 0 تل رار الت م كلو معن : : لاق ؟كل رفغتساو

 .كيرشو «نعم نب مساقلاو «ديز نب دحاولا دبعو .ديز نب.دامحو ءرمعم هاور #



 نب ميهاربإ انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث هللا دبع نب دمحم انثدح . 0١

 :لاق سجرس نب هللا دبع نع ءمصاع نع «راتخملا نب زيزعلا دبع انث «ىماسلا حاجحلا

 . «ةأرملا '![ءوضو] لضف نع ُهَلفَي هللا لوسر ىهن»

 «يريراوقلا انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءيحلطلا ركب وبأ انثدح-.

 نع «لوحألا مصاع نع «نارمع نب هللا دبع نع «سيق نب حون انث :الاق يلع نب رصنو

 .داصتقالاو ,ةدؤتلاو .نسحلا تمسلا» : هلي هللا لوسر لاق :لاق سجرس نب هللا دبع

 . «ةوبنلا نم اءزج نيرشعو عبرأ نم ءزج
 25 2 داع
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 ("”يدزألا نايفس نب هللا دبع[ 55"]

 . نييصمحلا دنع هثيدح . سيق نب ةماثع هنع ىور ه

 دمحأ ديز وبأو «ةذبع نب باهولا دبع نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح - 7

 ىلإ هدري ديبع نب بيبح نع «نامثع نب زيرح انث ناميلا وبأ انث :الاق نايطوحلا ديزي نبا
 «يدزألا نايفس نب هللا دبع ىلإ ةماثع هدري سيق نب ةماثع ىلإ رشب وبأ هدري رشب ىبأ

 هللا هدعاب الإ هللا ليبس ىف اًموي موصي لجر نم ام» : لاق هيي ىبنلا باحصأ نم امهالكو

 ام مكثدحأ سيل تعمس ام مكثدحأ انإ :نايفس نب هللا دبع لاق «ماع ةئام رادقم رانلا نم

 .نوبحت

 نب زيرح نع «يشرقلا نامثع نب دمحم نع «يسودسلا ةبقع نب دمحم هاور *

 . هلِلَع ىبنلا ىلإ هعفر نامثع

 ني د

 )١/ ١97١(« يقهيبلل ىربكلا ننسلا يف امك هانتبثأ ام باوصلاو «لصألا يف تسمط [ 1نيبام )١(

 .(97 )١/ «ةأرملا روهط» يذمرتلا دنعو

 .(57 /؟) ديناسملا عماج «(9219 /؟) ةباصإلا «(؟557 /) ةباغلا دسأ (؟)



 (”دسألا دبع نب نايفس نب هللا دبع ]١554[

 ضعب هلاق اميف «نايفس نب رابه وخأ «موزخم نب رمع نب هللا دبع نب لاله نبا ن

 ةرجاهم نم ءدسألا دبع نب ةملس يبأ «معزي وهو «قاحسإ نب دمحم نع نيرخأتملا
 . يرهزلا هلاق اميف «كومريلا موي لتقو . ةشبحلا

 ميهاربإ نب دمحأ انث نايفس نب نسحلا انث :لاق نادمح نب ورمع وبأ انثدح 0

 نب ورمع نع «ىليل يبأ نبا نع «راتخملا نب ىسيع انث «نمحرلا دبع نب ركب انث .يقرودلا
 ماص نم ماص ال]» :لاق هنأ هلل يبنلا نع «[أ ١/ /1] نايفس نب هللا دبع نع «رانيد
 . 2 "9[دبألا

 انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «مانغ نب ديبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثئدح 0

 نع «نايفس نب هللا دبع نع «رانيد نب ورمع نع «ىليل يبأ نبا نع «ىسيع نع ءركب
 .«مئاص وهو مجتحا هنأ» هلع يبنلا

 داع دج

 ©يبهجلا ةرّبس نب هللا دبع ]١56[

 .(ح) غئاصلا يلع نب دمحمو «دمحأ نب نادبع انث «ناميلس انثدح 06

 «يشيعلا راكب نب دمحم انث :اولاق نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 هنأ هيبأ نع «ةربس نب هللا دبع نب ملسم نع « بّيَسُن نب هللا دبع نع ؛ناميلس نب رمتعم انث
 «لاؤسلا ةرثكو «لاقو ليق نع : ثالث نع مكاهبي هللا نإ) :لوقي هَّلَف يبنلا عمس

 .«لاملا ةعاضإو

 )١(. باعيتسالا «(9219 /؟) ةباصإلا «2577* /) ةباغلا دسأ )"/ 07( .

 /؟) ةباصإلا يف وه اذك هانتبثأ ام باوصلاو «لصألا نم طشك [ ]نيبام (؟) 07١19 .

 )( باعيتسالا 2016 /؟) ةباصإلا «(566 /”) ةباغلا دسأ )7/ 48(.



 ©0ينادُمَهلا ةرْبَس نب هللا دبع [555]

 وهو «ةباحصلا يف هركذ ةمثيخ يبأ نبا ىكحو «نيرخأتملا ضعب هركذ لوهجم

 . "”لوألا يدنع

 نبا دمحأ انل زاجأ اميف لاق نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ هانثدخ 7

 دمحم نع «يراصنألا رجاهم نب دمحم انث «شايع نب ليعامسإ انث .يطوحلا انث «ريهز
 هبيصت دبع نم ام» : هِيَ هللا لوسر لاق :لاق ينادمهلا ةربس نب هللا دبع نع «دعس نبا

 ناكو ,هبونذل ةرافك تناك الإ اًددسم نوكي نأ دعب ءاحصألا هيلإ لصي امث هعنمت ةنامز

 . «ًالضف دعب هلمع

 نب دمحم نب ليعامسإ انث «يلإ بتك اميف ناورم نب ميهاربإ نب دمحم انربخأ 8 4١
 ةربس نب هللا دبع :لاقو . هلثم شايع نب ليعامسإ نع «ءالعلا نب ميهاربإ انث «طاريق
 0 ينادمهلا

 تف 52 3 ذاع ملمع هلع

 (9ناليس نب هللا دبع 1373

 . ظفاحلا يروباسينلا ىلع وبأ هامسو « سيق دنع هثيدح . نييفوكلا ىف دعي 0

 دواد نب ناميلس انث «ريصن نب دمحم انث «ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم انثدح 48

 عمس هنأ ناليس نبا ينثدح «سيق نب نايب نع «يطساولا هللا دبع نب دلاخ انث «يرقنملا

 . «رطقلا لاسرإ نتفلا مكيلع لسري هللا ناحبس»  ءامسلا ىلإ هرصب عفرو- :لوقي هلي يبنلا

 انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث ءمصاع يبأ نبا انث «دمحم نب هللا دبع هانثدح 5 لا ل

 )١( باعيتسالا «((336 /؟) ةباضإلا «(560 /) ةباغلا دسأ )"/ 48(. 7

 ) )0ال ناذمهو ةنيهج نإف ؛كلذ يف بصي مل» : لاقف ةباصإلا يف ظفاحلا هيلع ضرتعا : تلق
 صرخ دن نا رك هو

 قيحا قلوه: عوبع نلمح لا ناولاب © ناديي باوص . فلتخم نيثيدحلا خرخمو اميسال ءناعمتجي

 ) )0«هريغب هركذي نأ هدارمو «مسالا سفنب انه هركذ هنأ ذإ فيحصت عقو هنظأو «لصألاب اذكه : تلق

 . (771 /؟) ةباصإلا ,(737/7 /) ةباغلا دسأ (5)



 ! كلاش ةباحصلا ةفرعم

 .هلثم « ىطساولا دلاخ انث « نسحلا نب دمحم

 . هلثم «ناليس نبا نع « «سيق نع «دلاخ يبأ نب ب ليعامسإ هاورو # ٠

 ني 0

 "”يزاجحلا يغيللا ةَمْيَكَأ نب , "ويل نب هللا دبع ]١54[

 ٠ نيرخأتملا ضعب هركذ .

 نب دمحأ انث ,يراخبلا نمحرلا دبع نب هللا دبع انث ءيرسلا نب لهس هانثدح 0١

 ةميكأ نب ميلس نب هللا دبع نب قاحسإ نب دمحم نع « ميهاربإ نب رمع انث « يزورملا بعصم

 عيطتسأ الو ثيدحلا كنم عمسأ ينإ !هللا لوسر اي :تلق :لاق ءهدج نع ء«هيبأ نع «يثيللا

 مارح اولحت مل اذإ» :لاقف اًفرح صقني وأ اًفرح ديزي «كنم عمسأ امك كيلإ هيدؤأ نأ

 .انثدح ام اذه الول :لاقف نسحلل كلذ تركذف «سأب الف ىنعملا متبصأو .ًالالح اومرحتو

 ةميكأ نب ناميلس نب هللا دبع نب بوقعي نع «ىناربطلا ةملس نب ديلولا هاورو #

 .[ب ١/ /؟] . نيسلا فرح يف مدقت دقو « هلثم هدج نع «هيبأ نع « ىثيللا

 تق تي ح3 مام عع 00

 ”ىشرقلا بلطملا دبع نب نايفس ىبأ نب هللا دبع ]

 . ةبحص الو ةيؤر هل حصت الو «ةباحصلا يف ركذ ل

 هللا ديبع انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث دمحأ نب دمحم نب دمحم انثدح د

 ءاح :لاق «نايفس يبأ نب هللا دبع نع «برح نب كامس نع « ةبعش انث « يبأ انث ءذاعم نبا

 هللا سدق ام» : هيي 2 يبنلا لاقف «ةباحصلا هب مهف هل ظلغأف َهَنِلَع ع يبنلا نم ىضاقتي يدوهي

 ء(73313 /) دسأللا : هانتبثأ ام وهف طوطخملا يف امأو «يثيللا ناميلس نب هللا دبع : ريثألا نبا لاقإ )١(
 .٠ . (797375 /؟) ةباصإلا «ميلس نب هللا دبع : :لاق ةباصإلا يفو

 .(3777 /؟) ةباصإلا «(551/ /؟) ةباغلا دسأ (؟)
 .(49 /8) ديناسملا عماج 2075٠١ /؟) ةباصإلا «(7557 /) ةباغلا دسأ (0)



 ةباحصلا ةفرعم 8

 . عتعتم ريغ هقح مهنم فيعضلل نوذخأي ال ةمأ

 2 7 2 ع ل

 "”ىثراحلا ديوس نب هللا دبع ]١18[

 . يظرقلا كلام يبأ نب ةبلعث دنع هثيدح . نييندملا يف هدادع . ةبحص هل يراصنأ

 نب ةبلعث نع «يرهزلا نع « ليقع نع ءدعس نب ثيللا انث :لاق [ 1 انثدح_- 53٠

 ينعي ؛ثالثلا تاروعلا يف نذإلا نع «ىثراحلا ديوس نب هللا دبع لأس هنأ «كلام ىبأ

 . نهاوس اميف مكيلع حانج ال :لاق .ةيآلا 4 مكناميأ تكلم نيذّلا مُكنذأتسَيل ظ :هلوق

 1 ده 2
00 

 ©”يراصنألا ةدعاس نب هللا دبع ©]

 . بدنج نب ملسم هنع ىور 0

 ؤرمع انث .هتس نب هللا دبع نب دمحم انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح. 84

 نع «ةربس يبأ نب ركب يبأ نع «لومسم نب ناميلس نب دمحم انث «يبسارلا كلام نبا

 هلم يبنلا نأ ةدعاس نب هللا دبع نع «بدنج نب ملسم نع '"”[ةحلح] نب ورمع نب دمحم

 . «ارطم هللا ضرأ لقأ ةئيدملا نإف ,ةنيدملا نع اهب رسَيْلَُف منغ هل تناك نم» :لاق

 (9يماَدجلا ْرَدْنَس نب هللا دبع + ]

 ردنس هوبأ ناكو .طيقل نب ةعيبرو «ريخلا وبأو «هنبا هنع ىور «ةبحص هيبألو هل ح

 )١( باعيتسالا 207377 /7) ةباصإلا «(7177 /*) ةباغلا دسأ )"/ /617(.

 )7١( باعيتسالا 0717 /7) ةباصإلا «(707 /) ةباغلا دسأ )5/ 57(.
 يف يزارلا هركذ اضيأو ««ةَلَحْلَح» :لاق دقف ينزملل لامكلا بيذهت امأو ءطوطخملا ىف امكوه (*)

 ْ .(70 /8) باوصلا وه هنظأو «ةحلح» ليدعتلاو حرجلا
 . (7717 /؟7) ةباصإلا «(77377 /*) ةباغلا دسأ (:)



 ١ت

4 
24 

 0ك

3 

 جو 1 ةباحصلا ةفرعم
. 
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 .دوسألا ابأ ىنكي ؛ةمالس '''[نب] عازل ىلوم

 نبا انث « يبأ ينثدح .دلاخ نب ورمع نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 06 ْ

 .(ح) ردنس نبا نع «ريخلا يبأ نع .بيبح يبأ نب ديزي نع «ةعيهل

 انث « ءالعلا نب دمحم أن «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم هانثدحو

 ؛هللا تباجأ بيجُتو ءاهل هللا رفغ رافغو هللا اهملاس ملسأ" : هِي هللا لوسر لاق :لاق

 "”ءلاس نب هللا دبع ]٠7[

 . هيف فلتخم . يسن نب ةدابع هنع ىور ل

 تعمس ريبزلا نب رينم نع ءملسم نب ديلولا انثدح : لاق "0 ..] ءانثدح_ 2

 ةمأ هللا باتك يف دجن !هللا لوسر اي :تلق :لاق ملاس نب هللا دبع نع « يسن نب ةدابع

 .[أ ١5/ /؟]ًاليوط اًئيدح ركذ مث . .نيدامح

 د 3

 .باوصلل برقألا وهو «(757177 /7) دسألا يف وه هانتبثأ امو ««ينب» : طوطخملا يف 1نيب ام )١(
 . 0715 /؟) ةباصإلا ,(507 /) ةباغلا دسأ (1)

 . لصألا يف ضايب . . .1نيب ام ()



 نيعلا باب نم نيشلا باب
 ©”يرماعلا ريّخّشلا نب هللا دبع ]١174[

 نب ةيواعم نب شيرَحلا نب نادقو نب بعك نب فوع نب ريخشلا نب هللا دبع وهو

 . ةرصبلا نكس هلع يبنلا ىلإ دفو «ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بعك

 . قوزرم نب هللا ديبع نب دمحم يدج انث « متاح نب دمحم نب رمع انثدح ١7

 انثدح :الاق برح نب ناميلس انث «يشكلا ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدحو

 وهو هلع يبنلا تيتأ :لاق «هيبأ نع هللا دبع نب فرطم نع «تباث نع «ةملس نب دامح

 .ءاكبلا نم لجرملا زيزأك زيزأ هردصلو يلصي

 .دامح نع «كرابملا نبا هاور *

 مثيهلا انث : الاق « شيبح نب ىلع نب دمحمو ءملس نب رمع نب دمحم انثدح -.6

 نع «ةداتق نع «ةبعش انث « يدهم نب نمحرلا دبع انث «رمع نب هللا ديبع انث «فلخ نبا

 :انلقف ءرماع ينب نم طهر يف هلل هللا لوسر ىلع تمدق :لاق «هيبأ نبع .فرطم

 قرح ملسملا ةلاض» : هني هللا لوسر لاقف "'[لبإلا نم لاوض] دجن انإ هللا لوسر اي

 . (رابلاب

 . هلثم «هيبأ نع .فرطم نع «نسحلا نع «ديمح هاور #*

 نب دمحم انث «تارفلا نب دمحأ :دوعسم وبأ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح_- 8

 نع هللا دبع نب فرطم نع «ريرج نب ناليغ نع ؛نوميم نب يدهم ينثدح «لضفلا
 ءاندلاو تنأ :اولاقف هيلع انملسف رماع ينب نم طهر يف هلي يبنلا ىلإ اندفو :لاق ( هيبأ

 فىارغلا ةنفجلا تنأو «ًالوط اهيف انلوطأو .ًالضف اهيف انلضفأ "”[تنأو] ءانديس تنأو

 . «نيطايشلا :لاق وأ ,ناطيشلا رخسي الو .مكلوقب اولوق» :لاقف

 )١( /؟) ةباصإلا «(؟7/4 /9) ةباغلا دسأ 05 "( .

 . 277 /9) فنصملل ةيلحلا يف امك باوصلا وه هانتبثأ امو «ءلصألا يف طشك [ ]1نيبام (؟)
 . (379/8 /) دسألا يف ءاج امك هانتبثأ امو «لصألا يف طشك [ ]نيبام (*)



 .هوحن فرطم نع «ةرضن وبأ هاورو *

 هللا دبع نب ديزي نع «نامعنلا نب ةمامث نب ركب يبأ نع «نابيش نب دوسألا هاورو *
 . هوحن هيبأ نع «ريخشلا نبا

 .(ح) «قاحسإ نب ليعامسإ انث ءناسيك نب دمحم نب نسحلا انثدح -

 .(ح) ملسم وبأ انث :الاق بيبحو «ىباطنلا قوراف انثدحو

 : نب اسم اث ءاولاق ؛ يباح ذاحم نب دمحم ان ؛يصحصلا محا نب يلع احو
 لاق هي يبنلا نع «هيبأ نع «هللا دبع نب فرطم نع '''[ «ةداتق] نع «ماشه انث «ميهاربإ
 يسمح "اوزهلا يف عقر اينما تأطخأ نإ ,ةيمم نوعستو ةعست هبنج ىلإو مدآ نبا لثما

 .(ثومي

 نب ريهز انث «رازبلا ورمع نب دمحأ انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 0١-
 ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي ءالعلا يبأ نع «يريرجلا ديعس انث «دشار نب ديعس انث « ليمج

 فيك رظنيل ,قزرلاب دبعلا يلتبيل لجو زع هللا نإ» : هَ هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع

 . هل كرابي مل ضري مل نإو .هل كروب يضر نإف .لمعي

 ةديدش ىبأ نب هللا دبع( ]

 . ةبحص هل حصت ال «يفئاطلا ديعس نب ةريغملا هنع ىور . فئاطلا لهأ يف دعي

 نب ديزي انثدح «يرودلا سابع انث «يبارعألا نب ديعس نب يلع هانثدح 5
 :لاق «ةريغملا ىنربخأ : لاق ىفئاطلا ديعس نب دمحم نع « متاح وبأ ديوس انربخأ «نوراه
 :لاقف ءاهتعطق ول :تلقف تلع دق ةردس هيفو ءاناتسب ةديدش يبأ نب للا دبع عم تلخد
 . «رانلا يف اَعيب هل هللا ىنب عرز ريغ نم ةردس عطق نماا : : لاق هيي هللا لوسر نإ هللا ذاعم

 . هلثم ديزي نع « يعينملا نع «يرصرصلا هانثدح - 277

 . ةقباسلا ةياورلا يف امك حيحصلا وه هانتبثأ امو «ةواتق» لصألا يف [ 1نيبام )١(
 . لصألا يف فورحلا ضعب حضتت مل (؟)
 . (”7 5 /؟) ةباصإلا «(77/5 /*) ةباغلا دسأ ()



 . ةديدش يبأ نب هللا دبع ىلع تلخد ديعس نب ةريغملا يخأ نبا ينربخأ :لاقو

 ©0باّيَّشلا نب هللا دبع ]

 .لالب يبأ نب هللا دبع دنع هثيدح .دواد يبأ نبا هامس . صمح لهأ يف دعي ت

 انث .مصاع يبأ نب ركب وبأ انثدح [ب ١5/ /71دمحم نب هللا دبع انثئدح 64

 لاق لالب يبأ نبا نع «نادعم نب دلاخ انث دعس نب ريحب انث ةيقب انث «ةدجن نب باهولا دبع

 ودعلا نيبو هنيب سيل .هباحصأ رخآ بعشلا موي "”[ناك] : هلي هللا لوسر نإ باّيشلا نبا

 دحأ رافكلا نم ةزمح ديب هللا لتق دقو ,هلتقف يشحو هدصرف .ودعلا لتاقي ةزمح ريغ

 . هللا دسأ ىعدي ناكف ,نيثالثو

 دع دع د

 "”يراصنألا لبش نب هللا دبع [ 73

 . لبش نب نمحرلا دبع وخأ هنإ : ليقو '"'داحآلا يف مصاع يبأ نبا هركذ ح

 باهولا دبع انث ءرشعم يبأ نب دمحم نب نسحلا انث «ميهاربإ نب دمحم انثدح 6

 : لاق ديبع نب حيرش نع «ةعرز نب مضمض نع « شايع نب ليعامسإ انث ءكاحضلا نبا

 نعلا مهللا» :لاق هلع هللا لوسر نع «لبش نب هللا دبع ثيدح نع ءريمخ نب ديزي لاق

 . منهج فضر نم هفوج ألماو ,ءوس بلق هبلق لعجاو  هامسو  ءالجر

 «ينالخلا رمش نب هللا دبع ]١778[

 لاحأو رصم حتف دهشو ةبحص هل نأ نيرخأتملا ضعب هركذ .نيعباتلا يف دعي ت

 )١( ءايلاب «بابشلا نبا» :هدنعو 20770 /7) ةباصإلا 778(2 /*) ةباغلا دسأ .
 )( /؟) ةباصإلاو «(737/ /7) ةباغلا دسأ 7717( .

 .دسألا نم تبثأ امو لصألا يف حضتت مل (0)
 .(900 /0) (1179 /0) هل ىناثملاو داحألا ()
 .("86 /؟) ةباصإلا «(710/9/ /6) ةباغلا دسأ (4)



 . ىلعألا دبع نب سنوي نب ديعس يبأ ىلع هتبحصب
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 "”ةمقلع وبأ ليبْحَرُش نب هللا دبع 74]
 هدادعو : ةباحصلا يف هركذ «يزاريشلا سنوي نب ىيحي هبسن :لاقو رخأتملا هركذ ت

 دنع دع

 )١( /؟) ةباصإلا «(795 /) ةباغلا دسأ 7715(.



 نيعلا باب نم داّصلا باب

 «)ةمادق نب ناوفص نب هللا دبع ©]

 . ةبحص هيبأو هيخألو هل ,.نمحرلا دبع وخأ تن

 نب ئسوم.انثدح نوراه نب ىسوم انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 1

 نع « ىسوم هيبأ نع «يبأ ينثدح «ةمادق نب ناوفص نب نمحرلا دبع نب ىسوم نب نوميم
 رجاه امل هللا دبعو نمحرلا دبع هينباب جرخأ ناوفص ناك :لاق ناوفص نب نمحرلا دبع هدج

 ءامهءامسأ ُهْتلَم يبنلا ريغف .مهن دبعو ىزعلا دبع مهؤامسأ ناكو هللَع هللا لوسر ىلإ

 .هللا دبعو «نمحرلا دبع امهامسو

 . 4 31 ان +
0 . 2: 

 (2يراصنألا ناوفص نب هللا دبع[ ]

 : ليقف .هيف فلتخم . ىبعشلا دنع نيبنرألا دايطصا يف هثيدح .نييفوكلا يف دعي

 نب ناوفص : ليقو «ناوفص : هل ليقو.«دلاخ : ليقو «هللا دبع : ليقو «ناوفص نب دمحم

 (920[ ىعازخلا] ناوفص نب هللا دبع 13

 باب ىف هركذو ءاًئيش هنع دنسي ملو «ةبحص هل نأ معزو «نيرخأتملا ضعب هركذ 0

 نب ىلعي نع نانس ىبأ نع «ةملس نب دامح ثيدح نم هللا دبع نب ناوفص :لاّمف ءداصلا

 . اليه بارتلا هيلع لاهيو ضرألا ىلي امم هنافكأ قشت نأ ىصوأ ناوفص نب هللا دبع نأ دادش

 )١( ةباصإلا «(581 /) ةباغلا دسأ )9/ 95*(.

 58٠(. /”) ةباغلا دسأ (؟)

 دسألا يف هتمجرت يف امك هانتبثأ ام باوصلاو أطخ وهو ««ازحلا» : طوطخملا يف ]1نيبام ()
 .("5 /7) ةباصإلاو )9/ 58٠0

 ,(39 /9) ةباصإلا 78٠(« /) ةباغلا دسأ (8)



 رك ١/4 ةباحصلا ةفرعم
 اك ٍ

 يبأ نع نع «هنيعب ثي وفص باب يف هركذو :«نائس أ :لاقف «دامح .رع «هنيعب ثيدحلا اذه ناوفص داصلا باب يف هركذ
 .[أ ١١/ /؟]هللا دبع نب ناوفص نع « سيوأ نب هللا دبع نع

 يل 0 93 0 تا 00

 '"'يحبانصلا هللا دبع 28 ] 00 ا

 ش .هيف فلتخم «راسي نب ءاطع دنع هثيدح

 هفلاخو «هللا دبع وبأ : ليقو هللا دبع همسا نأ نيعم نب ىيحي نع «ةمئثيخ ىبأ نبا لاق

 .هللا دبع همسا اذهو « نمحرلا دبع همسا «هللا دبع ىبأ ريغ اذه :لاقف «هريغ

 انث «ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 7

 اذإف اهنراق تعلط اذإف ,.ناطيش ينرقب علطت سمشلا نإ» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس

 هذه دنع اولصت الف ءاهقراف تبرغ اذإف ءاهنراق بورغلل تلدت اذإو ءاهقراف تعفترا

 . (ثالثلا تاعاسلا

 بعصم نب ةجراخو «ةرسيم نب صفحو «ريثك يبأ نب رفعج نب دمحم هاور #

 .هوحن

 ”3 و 2
 9و 010

0 2 
7 
 د

 )١( ةباغلا دسأ )”*/ 58١(« ةباصإلا )5/ (.



علا باب نم داضلا ِباَب
 ني

 4200 نب كلام نب ةرمض نب هللا دبع ]١584[

 . نييرصبلا ىف هدادع « ىلجيلا ىزعلا دبع نبا و

 نب رباص انث «هيقفلا فسوي نب دمحأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .

 .ديمح نب ملاس يتثدح «دمحأ وبأ يلجبلا ةرمض نب هللا دبع نب ديزي نب ديمح نب ملاس

 مأ ينخأ ينتثدح :لاق ةرمض نب هللا دبع نب ديزي يبأ ينثدح ديزي نب ديمح يبأ ينثدح

 0 وه رمص نب لا رمص نب تاذ وه امنيب هنأ «ةرمض نب هللا دبع ىبأ ىنثدح «ةرمض . لا دبع تنب فاصقلا

 0 كر يضل هذع نع مكي ملط

 ملس ىتح ءاجف «ةينثلا نم مهيلع علط دق يلجبلا هللا دبع نب ريرجب مه اذإف «هتيب لهأ نم
 5 عء (0) . ى؟ ام ٠

 ماق مث ءاّيلم مهعم دعقف «دعقاف ريرج اي اذ ىلع» :هل لاقو «هئادر ضرع هلع هللا لوسر

 هانيأر ام ريرجل ارظنم مويلا كنم انيأر دقل : هيَ هللا لوسر باحصأ ةعامج لاقف .فرصناو

 .«هومركأف موق ميرك مكاتأ اذإو هموق ميرك اذه ,معن» :لاق دحأل كنم

 أ
 اني

0 
 2 7 ]10 انك

 )١( /؟) ةباصإلا «(787 /") ةباغلا دسأ /71*( .

 ملعأ هللاو باوصلا ىلإ برقألا وهو .«هيلع» :دسألا يف ءاجو طوطخملا يفامك[ 1]نيبام (؟)

1 . 



 رك 10 ةباحصلا ةفرعم

 نيعلا باب نم ءاطلا باب

 (©0يرَفَّظلا قراط نب هللا دبع ]١588[

 فيلح يولبلا قراط نب هللا دبع :ريبزلا نب ةورع لاقو «يرهزلا هلاق ءاردب دهش
 .راصنألا

 انث «يبأ انث «ينارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح - 84

 :راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف ريبزلا نب ةورع نع «دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا

 . مهل فيلح يولبلا قراط نب هللا دبع

 نب دمحم نب دمحأ انث «يزورملا ىيحي نب دمحم انث ,نسحلا نب بيبح انثدح

 مدق :لاق «رمع نب مصاع ينثدح «قاحسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ انث «بويأ

 اًمالسإ انيف نإ !هللا لوسر اي :اولاقف «ةراقلاو لضع نم طهر دحأ دعب هلم هللا لوسر ىلع

 عئارش انوملعيو «نآرقلا انوئرقيو «نيدلا يف اننوهقفي [رفن كباحصأ نم انعم ثعباف

 «دئرم يبأ نب دئرم [ب ١0/ /7] هباحصأ نم ةتس ارفن هَ هللا لوسر ثعبف ءمالسإلا

 «ةنثدلا نب ديزو ,ءيدع نب بّيَبَخو «حلفألا يبأ نب تباث نب مصاعو ءريكبلا نب دلاخخو

 . ىلب نم رفظ ينبل فيلح «قراط نب هللا دبعو
1 
 ذل

0 0 0 
25 5 1 

010 

 ©”يرافغلا ةَقّههَط نب هللا دبع ©

 . هثيدح يف فلتخم ح

 .(ح) يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح ١

 انث يلع نب مصاع انث :الاق يسودسلا صفح نب رمع انث « نسحلا نب بيبح انثدحو

 نمحرلا دبع نب ةملس يبأ عم انأ امنيب :لاق نمحرلا دبع نب ثراحلا ينثدح «بئذ يبأ نبا

 )١( /؟) ةباصإلا «(584 /) ةباغلا دسأ 07:58 .

 باعيتسالا «(73748 /؟) ةباصإلا «(586 /) ةباغلا دسأ (؟) )"7/ 507(.



 .كيبأ نع كثيدح انثدح :ةملس وبأ لاقف ةفهط نب هللا دبعل نبا رافغ ينب نم لجر علط ذإ
 لك بلقنيل» :لاق نافيضلا عمتجا اذإ ناك هَ يبنلا نأ ةفهط نب هللا دبع ينثدح :لاقف

 :تلقف «؟ اذه نم» :لاقف يهجو ىلع اًبكنم ينآرف :لاقو «ةصقلا ركذو . . (هفيضب لجر

 . هللا اههركي ةعجض اهنإ» : لاق هللا دبع انأ

 25 ل 9 ل



 ةباحصلا ةفرعم

 نيعلا باب نم نيعلا باب

 ©”بعك نب ورمع نب رماع نب نامثع نب هللا دبع [17]

 «ةفاحق ىبأ هيبألو هل ءهنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ يشرقلا ميت نب دعس نبا م

 لوأ يفو ةرشعلا يف هركذ مدقت «ةبحص قيتع ىبأ هنبا نبالو نمحرلا دبعو دمحم هينبالو

 . نيعلا باب

 ©”كلام نب َيِبأ نب هللا دبع نب هللا دبع 3

 «باّبُحلا همسا نأل .يبأ مأ يهو ةأرما لولسو «كلام نب ديبع نب ثراحلا نبا ت

 . فوع نب ورمع ينب نم ءاردب دهش «يجرزخلا يراصنألا هللا دبع هِيَ هللا لوسر هامسف

 هللا دبعوه امنإ مهوو .كلام يبأ نب هللا دبع نب هللا دبع :لاقف نيرخأتملا ضعب هركذ © .

 هرمأف .دحأ موي هفنأ بيصأ :لاقو «لولس نبا وهو «كلام نب يبأ نب هللا دبع نبا

 . بهذ نم اًمنأ ذختي نأ هَ يبنلا

 انث « يبأ انثدح ءدلاخ نب ورمع نب دمحم انثدح ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7

 5 . 2 8 قفز
 ةيمست يف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا ينب نم مث «راصنألا نم اردب دهش نم

 مهو جرزخلا نب فوع نب متاغ نب ملاس نب كلام نب ديبع ينب نم مث .جرزخلا نم فوع

 . لولس نب يبأ نب هللا دبع نب هللا دبع نب '؟7[ىلبحلا]ونب

 )١( /”)ةباغلا دسأ 5١9(.« باعيتسالا 20751 /7) ةباصإلا .

 . لصألا يف !ةيمست يف» ترركت قف

 . (”9//319؟) ةباصإلا 7٠٠(« /) ةباغلا دسأ (*)

 .(؟957 /) هنطب مظعل «ىلبحلا» : هل لاقي ملاسو :دسألا يف ريثألا نبا لاق (5)



 انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «'"”ريبكلا دبع نب قوراف انثدح 777

 راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم

 م ع ب سب 7 . 5 1 . 5
 . لولس نب يبأ نب هللا دبع نب هللا دبع : لبح لا ينب نم مث ء« فوع ينب نم جرزخلا نم

 ميهاريإ انث دمحم نب ذمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث . نسحلا نب بيبح انثدح 4*7

 ء«فوع ينب نم جرزخلا نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع ءدعس نبا

 اغإو «كلام نب ديبع نب ثراحلا نب كلام نب ىبأ نب هللا دبع نب هللا دبع ىلُبَحلا ىنب نم مث

 «ةملس نب دامح انث «مراع انث ءرمع نب صفح انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح - 6

 هْنلَع يبنلا نذأتسا هنأ لولس نب يبأ نب هللا دبع نب هللا دبع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع

 .(كابأ لعقت الو : لاقف هابأ لتقي نأ

 يبأ نع[أ/5١/؟]ورمع نبدمحم نع «ةذوهوخأ ةفيلخ نب ورمع هاور 2

 كتيتأل ىنترمأ نئل هللا لوسراي :لاق ىبأ نب هللا دبع نب هللا دبع نأ ةريره ىبأ نع «ةملس

 . (هعبحص نسحأو كابأ رب «ال» : لاق ىبأ سأرب

 . هب رمع نع «ةبالق ىبأ نع «ةزاجإ ةمثيخ انربخأ 5

 انث :الاق يفيرطغلا دمحأ نب دمحمو «قارولا يلع نب نسحلا : يلع وبأ انثدح 2307

 «يلهابلا رضن نع «يرزجلا '"”[ رفعج] انث « ىفصم نب دمحم انث «رطم نب ميهاربإ نب يلع

 ("”[ترسك] : لاق يبأ نب هللا دبع نب هللا دبع نع .ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع

 . بهذ نم ةينث دذختأ نأ ُهّلْلَع يبنلا ينرمأف يتينث

 3 ان تن 2 يام عع

 .اذكه الإ اهتءارق نم نكمتأ ملو «لصألاب طشك (؟)



 ةباحصلا ةفرعم

 "”قيدصلا ركب يبأ نب هللا دبع ]

 هابأو هِيَ هللا لوسر يتأي يذلا وهو ءرماع نب نامثع نب هللا دبع نب هللا دبع وهو ت

 ىتح هدهاعتي لزي ملف مهسب فئاطلا موي يمر «ةليل لك ةكمرابخأو امهدازب راغلا يف امه ذإ

 نب نمحرلا دبع نب هللا دبع :لاقف نيرخأتملا ضعب هركذ «هيبأ ةفالخ- لوأ يف ةنيدملاب تام

 . ركب يبأ نب هللا دبع وه امنإ مهوو «فئاطلا موي لتقف «قيدصلا ركب يبأ

 انث ,رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث ءريبكلا دبع نب قوراف انثدح ظ

 نيملسملا نم دهشتسا نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم

 يفوت ىتح هدهاعتي لزي ملف مهسب ذئموي يمر .قيدصلا ركب يبأ نب هللا دبع :فئاطلا موي

 . هنع هللا يضر ركب يبأ "”ةرمإ لوأ يف

 ميهاربإ انث دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث .نسحلا نب بيبح انئدح 47724

 نب ميت ينب نم نيملسملا نم فئاطلا موي لتق نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «دعس نبأ

 . هيي هللا لوسر ةافو دعب ةنيدملاب هنم تامف مهسب يمر «قيدصلا ركب يبأ نب هللا دبع :ةرم

 نع ءرمعم نع «قازرلا دبع نع «قاحسإ انث « ””[دمحأ نب] ناميملم انثدح

 :هل لاقي لبج يف راغب ركب وبأو ُهَْع يبنلا قحلف :تلاق ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا

 .فقل زقل باش مالغ وهو ءركب يبأ نب هللا دبع امهدنع تيبي لايل ثالث هيف اثكمف روث

 الإ هب ناداكي ارمأ عمسي الف «تئابك «ةكمب شيرق عم حبصيف «رحسب امهدنع نم جرخييف

 .مالظلا طلتخي نيح «كلذ ربخب امهيتأي ىتح هاعو

 )١( ةباغلا دسأ )/ ١88(« باعيتسالا «(787 /؟) ةناصإلا )5/١١(.

 «ةارما» ىلإ لصألا يف تفرحت :تلق (؟) .
 ) )9لصألا يف حضنت مل .



 لاله نب دسألا دبع نب هللا دبع ]١59٠[

 بلطملا دبع تنب ةرب همأ , هِيَ اع هللا لوسر ةمع نبا موزخم نب رمع نب هللا دبع نبا

 ةشبحلا ةرجه :نيترجهلاوذ «ةملس ابأ ىنكي .ةعاضرلا نم هني يبنلا وخأ مشاه نبا

 لبق ةنيدملا ىلإ شيرق نم رجاه نم لوأ ناك «ةملس يبأ نب رمع ةشبحلاب هل دلوو «ةنيدملاو

 هرضحو «ةئيدملاب اردب دهش نأ دعب يفوت «ةملس مأ هتأرما هعم ةبقعلا باحصأ ةعبب

 ,نييدهملا يف هتجرد عفراو .ةملس يبأل رفغا مهللا» : لاقف هضمغأف ُهنِلَم هللا لوسز

 :«نيدلا موي هلو انل رفغاو :نيرباغلا يف هبقع يف فلخاو

 مأ هتأرما ىلع هلي هللا لوسر فلخو «ةرجهلا نم عبرأ ةنس يفوتو ءادحأو ًردب دهش

 هباتك يتوأ نم امأف إف :[ب ١/ /7] هيف ليق «ةرجهلا نم عبرأ ةنس لاوش يف ةنيدملاب ةملس

 ركذ مث ,دهاشملاو اًئينحو ادحأو اردب دهش :لاقف نيرخأتملا ضعب "”[ممهوو] *

 فيك ردب نم هعجرم تام نمف ردب نم عجر امل ُهْكَع يبنلا نمز ةنيدملاب تام .همالك بقعب

 انث «رذتملا نب ميهاربإ انثدح «ليلخلا نب دايز انث « ىباطخلا قوراف انثدح .

 هلي هللا لوسر عم ردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم

 نب رمع نب هللا دبع نب لاله نب دسألا دبع نب ةملس وبأ :موزخم ينب نم نيرجاهملا نم

 انث ءدمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح 5

 ننب نم نيرا" نم اردي هش نم مست يف كسا نم 010

 هللا دبع نب بعصم انث ٠ نيهاش نب دمحأ ان ؛دمحأ نب ناميلس انثلح 7

 )١( باعيتسالا «(9//78) ةباصإلا «(594 /72ةبلغلا دسأ )5/ 09/1 .

 قايسلا هيضتقي هانتبثأ امو (وو» : لصألا يف (؟) .



 ةباحصلا ةفرعم

 مأ هلي يبنلا جوزتو ؛ةرجهلا نم عبرأ ةنس دسألا دبع نب ةملس وبأ يفوت :لاق يريبزلا

 .ةرجهلا نم عبر أ ةنس لاوش يف ةملس

 ةملسوبأ يفوت : هيوجنز نب ركب وبأ لاق «يوغبلا انث ءيرصرصلا انثئدح 4

 نم هلي هللا لوسر فرصنم دعب ةرجهلا نم عبرأ ةنس يف دسألا دبع نب هللا دبع همساو

 . هللَع هللا لوسر هدهشف ءهنم تامف دحأب هباصأ حرج هب ضقتنا ءدحأ

 نع «نايفس انث «يديمحلا انث ءىسوم نب رشب انث ء.دمحأ نب دمحم انثدح 0

 اي :تلق :تلاق ةبيبح مأ نع ؛ةملس يبأ تنب بنيز نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه
 ام يرجح يف ينتبر نكت مل ول :لاق ةملس يبأ تنب بنيز بطخت كنأ ينغلب هللا لوسر

 ش .«ةبيوث ةملس ابأو ينتعضرأ ءيل تلح

 دامح انث ءريرضلا رمع وبأ انث «يشكلا ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدح 7

 مأ نع ؛هيبأ نع ىنمب ةملس يبأ نب رمع نبا ينثدح «ينانبلا تباث ينثدح «ةملس نبا

 هتباصأ دبع نم ام» : لاق هلي هللا لوسر نأ دسألا دبع نب ةملس يبأ نع «نينمؤملا مأ ةملس

 ينرجأف ,يتبيصم بستحأ 27[ كدنع] مهللا نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لوقيف ةبيصم

 .«اهنم اريخ هللا هلدبأ الإ ءاهنم اريخ ءاهنم ينلدبأو ءاهيف

 . هلثم تباث نع «ةريغملا نب ناميلس هاور #*

 .ةملس مأ نع «نميأ مأ نع «حلفأ نب ريثك نب رمع نع ؛لاله يبأ نب ديعس اورو *
 ةملس يبأ نع

 . ةملس مأ نع هللا دبع نب بلطملا نع ءرمع يبأ نب ورمع هاورو *

 مأ نع «ةملس يبأ نب رمع نع «هيبأ نع ,«يحمجلا ةمادق نب كلملا دبع هاورو .,

 . ةملس يبأ نع «ةملس

 نع «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع وب نب نوع .عءةنمحرلا دبع ب ةملس ىبأ دع «قاحسإ وبأو «هللا دبع نب نوع هاورو *

 ؟ فران /؟) ةباصإلا يف امك باوصلا وه هانتبثأ امو ء«لصألا يف طشك[ 1نيبام )١(



 د ع

 20لاله دبع نب هللا دبع(5]

 ناورم نب رشب دنع هثيدح «ءابق لهأ نم يراصنأ «لاله نب هللا دبع نبا :ليقو 0

 يئابقلا
 .(ح) ينيدملا نب ىلع انث ,ىنثملا نب ذاعم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 7*2

 نوراه نب ثيللا انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثدحو

 /”[يالوم] ينثدح :لاق يئابقلا ناورم نب رشب نع «بابحلا نب ديز انث :لاق يلكعلا

 هل هللا عدا هللا لوسر اي :لاقف هَ يبنلا ىلإ ىبأ ىب بهذ :لاق لاله دبع نب هللا دبع

 اهدرب تدجو ىتح «يخوفاي ىلع هللَع هللا لوسر دي عضو ىسنأ امف :لاق هيلع كريو

 . ليللا موقيو راهنلا موصي ناكف :لاق « يلع كربو «يل اعدف

 دك دع 0 ٠

 "'جاجحلا وبأ ىلامغلا دبع نب هللا دبع ]١537[

 «صمح لهأ يف هدادع «نييماشلا نم «ةيناثلا ةقبطلا نم [أ ]١7/7/ ةبحص هل ه

 . يشرجلا فوع ىبأ نبا نمحرلا دبع دنع هثيدح

 «نامثع نب ورمع انث «نايفس نب دامح نب دمحأ انث .يحلطلا ركب وبأ انثدح

 : لاق يلامثلا دبع نب هللا دبع نع «يشرُجلا نمحرلا دبع انث ورمع نب ناوفص انث « ةيقب انث

 ةعضب الإ (؟”[يتمأ قباس ] لبق ةنجلا لخدي ال ؛ترربل تمسقأ ول»: هلي هللا لوسر لاق

 ءرشع انثا طابسألاو .,بوقعيو ,.قاحسإو ,ءليغامسإو « ميهاربإ مهنم :م :ًالجر رشع

 . 01/7” /؟) باعيتسالا 20779 /؟) ةباصإلا ٠7*7(«2 /7) ةباغلا دسأ )١(

 رض ” /) دسألا يف وه هانتبثأ ام ءلصألا يف طشك [ 1نيبام (؟١)

 . (7 5 /7) باعيتسالا 77٠(, /؟) ةباصإلا غ(7* 07 /) ةباغلا دسأ (*)

 0 ” /) دسألا نم تبثأ امو «لصألا يف طشك [ 1نيبام (5)



 ةباحصلا ةفرعم

 .(ميرم نب ىسيعو ىسومو

 . ميرمو ىسيع : لاقو ناوفص نع « شايع نب ليعامسإ ةاور #

 دع دج دع

 6. 1 ِ ٠
 "!طرق نب ذئاع نب هللا دبع ]١5357[

 نب ورمع انث .فسوي نب ريمع نب دمحأ انث :لاق "0.2.0.0... ]انثدح 48

 نب ذئاع نب هللا دبع ينثدح :لاق ينوكسلا سيق نب ورمع نع '«ريمح نبا انث ءنامثع .

 الإو تلمكأ نإف ةمايقلا موي ءرملا ةالصب ىتؤي :لاق هللَع يبنلا باحصأ نم لجر طرق

 . "'متت ىتح هتحبس نم ديز

 ملو طيرق نب ذئاع نبا نع :الاقف « ريمح نبا نع «ينزيلا ىقتلا وبأو ةويح هاور *

 نع «ةجراخ نب مثيهو «يرسلا يبأ نب نيسحو «عاجش نب ديلولا مامه وبأ :لاقو

 . ةباحصلا نم لجر طرق نب ذئاع نع «ورمع نع «ريمح نبا

 .مهو وهو ءورمع نب ذئاع نع «رمع نع «ريمح نبا نع «ىنهملاوبأ :لاقو

 دع دع دع

 ''جهشاه نب بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع[ 1

 هللا دبع نب ةيبور نب مزهلا نب ةيجب نب نزح نب ثراحلا تنب ةبابل همأ .سابعلا وبأ 0

 ةدحو .هملع ةرثكل ٌرحَبلاو
 ربحا ىمسي ناك «يلالهلا ةعصعص نب رماع نب لاله نبا

 )١( ةباغلا دسأ )/ ٠٠*7(« ةباصإلا )9/ 77٠( ,
 . لصألا ىف ضايب [ 1نيبام (؟)
 لَ هللا لوسر تعمس :لاق ةباحصلا نم لجر :لاقف دسألا ىف امأو «طوطخملا ىف امك وه هانتبثأ امإ (')

 ١ ٠ .ثيدحلا «. . .ةالصب ىتؤي» :لوقي

 .(1037/7) باعيتسالا 77٠(« /7) ةناصإلا 279٠ /) ةباغلا دسأ (5)



 ةباحصلا ةفرعم ١7٠٠١ رو

 يف هد

 هل وعدمو «ةوبنلا قيرب كْنَحَم , اهقيطنمو «ةريشعلا ناسلو ءاههيقفو «ةمألا ربحو ءهمهف

 ليربج ىوجن عمس ءنآرقلا نامجرت «ليوأتلا ملعو « '”[نيدلا] يف هقف «ةلاسرلا ناسلب

 وهو ُهّْنَع يبنلا ضبقو «نينس ثالثب ةرجهلا لبق بعشلا ماع هدلوم ناك «هنياعو لوسرلل

 ةنس :ليقو «نيتسسو نامث ةنس فئاطلاب يفوتو «غولبلل نونتخي اوناكو «نيتخ

 لخدف ضيبأ ريط ءاجف «ةمألا هذه ينابر هامسو «ةيفنحلا نب دمحم هيلع ىلصو «نيعبس
 كبر ىلإ يعجرا 9 ٌئَمْطَمْلا سفسا اَهْيَأ ايإ» : هربق نم فتهي فتاه عمسو «هنافكأ يف

 .ةيآلا © . . ةّيضْرَم ةيضار

 باوجلا هل ناكو ءردب لهأ ةخيشم عم هلخديو « هلأسيو هيندي باطخلا نب رمع ناك

 برشم ليوط ضيبأ «ءانحلاب ةبوضخم ةرفو هل ءهجولا حيبص ءرضانلا هجولاو ءرضاحلا

 هتمكحو هملع نع لهاجلا ردصي ءريثك هربخو «ريزغ هملع «ميسو ميسج «ةرفص
 .ناعبش هتدئامو هزبخ نع عئاجلاو «"”ناضيفي

 «صوحألا وبأ انث ,دانه انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح. 5

 . سابع نبا اي : لاقف « سابع نبا ىلإ لجر ءاج :لاق دهاجم نع « عيفر نب زيزعلا دبع نع

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث . نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 0١

 ىمسي سابع نبا ناك :لاق دهاجم "”نع [ب ١7/ /7) شمعألا انث ,ةماسأ وبأ انث . يبأ

 ١ .هملع ةرثك نم رحبلا

 . «ميشه انث «يبأ انث ءنامثع نب دمحم انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح. 1

 . سابع نبا رحبلا تلأس :لاق ديز نب رباج نع «رانيد نب ورمع ”'نع

 انث .دمحم نب رمع انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح 5707

 نبا ناك :لاق «ةيفنحلا نبا نع «يروثلا رذنم نع «قورسم نب ديعس نع « كيرش نع « يبأ

 .ةمألا هذه ربح سابع '

 .قايسلا اهيضتقي لصألا يف تسيل ةدايز :تلق )١(

 .طشك اهفورح ضعب يفو «لصألاب اهتءارق نكمأ اذكه )١(
 . اهتابثإ باوصلاو لصألا نم «نع» تطقس ()



 انث .فسوي نب ميهاربإ انث ءنارمع نب دمحأ نب رفعج انث «يحلللا انثدح 4705

 هلي هللا لوسر يل اعد :لاق سابع نبا نع «دهاجم نع «ماوعلا نع «شارخ نب هللا دبع
 .«تنأ نآرقلا نامجرت معن» :لاقو «ريثك ريخب

 ءركب نب هللا دبع انث «ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث «رفعج نب دمحم انثدح 6.

 تيلص :لاق سابع نبا نع «هربخأ َييَرك نأ رانيد نب ورمع نع «ريغص يبأ نب متاج انث
 يلصي نأ دحأل يغبنيو :تلق فرصنا املف «هءاذج ينلعجف «ليللا رخآ نم ُهنيَع يبنلا فلخ

 .«(ملعو اًمهف ينديزي نأ هللا اعدف» !؟هللا كاطعأ يذلا هيَ هللا لوسر تنأو كءاذح

 هللا دبع نب دمحم انث ءناميلس نب هللا دبع انث ءدادش نب يلع نب دمحم انثدح

 ديرب نب هللا دبع تعمس «دلاخ نب نمؤملا دبع تعمس ء«ءالعلا نب متاح انث «دازهق نبا
 هنإ) : ليربج هل لاقف ليربج هدنعو ليَ يبنلا ىلإ تهيتنا :لاق هنأ سابع نبا نع ثدحي

 . «ريخ هب صوتساف ةمألا هذه ربح نئ

 انث نابأ نب رمع نب هللا دبع انث «يرمعملا يلع نب نسحلا انث «نامياس انثدح - 17
 ' دهاجم نع « حيجن يبأ نبا ينربخأ .يجنزلا دلاخ نب ملسم انث يشرقلا ثراحلا نب دمحم

 :لاقف هلق يبنلا يبأ ىتأ بعشلا يف هتيب لهأو هَ يبنلا ناك ل : سابع نبا لاق :لاق
 اهنم اننيعأ رقي نأ هللا لعل» :لاق لمح ىلع تلمتشا دق الإ لضفلا مأ ىرأ ام ءدمحم اي
 . ينكنحف يتقرخ يف انأو هلي يبنلا يب ىتأف ««مالغب

 .هريغ ةوبنلا قيرب كنح ادحأ ملعن ال : دهاجم لاق

 انث ءبراوشلا يبأ نب يلع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -

 .(ح) ليعامسإ نب ىسوم
 انث :'”الاق لاهنم نب جاجح انث «يشكلا ملسم وبأ انث :الاق ناميلسو قوراف انثدحو

 هَ يبنلا دنع يبأ عم تنك :لاق سابع نبا نع ءرامع يبأ نب رامع انث «ةملس نب دامح

 رت ملأ : يبأ لاقف هدنع نم انجرخف يبأ نع "'”ضرعملاك ناكف .هيجاني لجر فَ يبنلا عمو
 هدنع ناكو :لاق «هيجاني لجر هدنع ناك «يبأ اي : تلقف ؟ينع“"”ضرعملاك كمع نبا ىلإ

 .«لاق» باوصلا لعلو لصألا يفاذك (1)
 .تبثأ ام باوصلاو ««صضرعملا اك» : لصألا يف (؟)



 : يل لاقف ءاذكو اذك هللا دبعل تلق ينإ هللا لوس راي : لاقف ءانعجرف معن : تلق ؟دحأ

 كاذ» : لاق ءمعن :لاق «؟هللا دبع اي هتيأر ,معن»:لاق ؟دحأ كدنع ناك له ءاذكو اذك

 .«كنع ينلغش يذلا وه ,مالسلا هيلع ليربج

 دمحم نب مشاه انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح. 48

 نع ] هيبأ نع «ريمع نب كلملا دبع نب ىسوم انث ءيدسألا رماع وبأ انث «يلالهلا ديعس نبا
 تقدص :ةيواعم لاقف «هباجأف لئاسم نع « سابع نبا ةيواعم لأس :لاق '” [شارح نب يعبر

 . ادعتسم هتدجو الإ طق هتملك ام :هدنع نمل لاق مث «كتيب لهأ ناسل كنأ دهشأ سابع نبا اي

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 - هللا دبع نع «قورسم نع «ىحضلا يبأ نع «شمعألا أبنأ ءنوع نب رفعج انث «يبأ
 . سابع نبا نآرقلا نامجرت معن :لاق  دوعسم نبا ينعي

 «قازرلا دبع انث «ليئارسإ يبأ نب ب قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح 0١

 امك انءانبأ عدا :باطخلا نب رمعل [أ /16/171] نورجاهملا لاق :لاق يرهزلا نع «رمعم أبنأ

 .ًالوقع اًبلقو ًالؤس اًناسل هل نإ ءلوهكلا ىتف مكاذ :لاق «سابع نبا وعدت

 «نابأ نب رمع نب هللا دبع انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح 5

 هللا دبع نب هللا ديبع نع «هيبأ نع «دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع انث «"”نابأ نب ليعامسإ انث

 بقثأو اًيأر دلجأو ةنسب ملعأ ”[ناك ] اذحأ تيأر ام :لاقف اموي سابع نباركذ :لاق

 نب هللا دبعل لوقي اهلضع رمع '"”[ناك] اذإ ةيضقألا تناك نم. سابع نبا نم رظن ثيح اًرظن

 لاق ؛هلوقب ىضري مث '”[اهلاثمألو] اهل تنأو «ةيضقأ لضع انيلع تأرط دق اهنإ : سابع
 . "”نيملسملل هرظنو هللا تاذ يف هدج يف رمع : باطخلا نب رمعو هللا دبع نب هللا ديبع

 يبأ نع ؛ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 277

 .نوتخم ةرشع سمخ نبا انأو هلي هللا لوسر يفوت :لاق سابع نبا نع «ديعس نع ءرشب

 .(08 /4) لامكلا بيذهت عجار . باوصلا وه هانتبثأ امو ءلصألا يف طشك [ 1نيبام )١(

 . هانتبثأ ام باوصلاو لصألا يف فورحلا ضعب حضتت مل ةفز

 . أطخخ وهو «[اك ] رهف طوطخملا يف امأو 41 /؟) دسألا يفامك باوصلا وه [ ]نيبام (*)

 . 0758 /؟) ةباصإلا «(591 /*) دسألا نم ةدايزلاو ءلصألا يف طشك [ ]1نيبام (4)

 191١(. /7) هانتبثأ ام حيحصلاو « لصألا يف طشك [ ]نيبام (05)



 هلع هللا لوسر ىفوت :سابع نبا نع ديعس نع ءرشب يبأ نع «ةبعشو «ميشه هاورو *
 . مكحملا تأرق دقو «نوتخم نينس رشع نبا انأو

 هللا ديبع نع «يرهزلا ثيدح هتقفاومل ءديعس نع «قاحسإ يبأ ثيدح : حيحصلاو

 هلي يبنلاو مالتحالا تزهان دقو '')ناتأ ىلع انأ تئج : سابع نبا نع «ةبتع نب هللا دبع نبا

 . عادولا ةجح يف ىنمب يلصي

 ىسوم انث «يلع نب.نسحلا انث .مصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -4

 نبا بتك نم لمح اندنع ناك :لاق بيرك نع«ةبقع نب ىسوم نع «ريهز انث «دواد نبا
 .بعشلا يف مهو نينس ثالثب ةرجهلا لبق دلو :اولاقو . سابع

 يفوت :لاق ريكب نب ىبحي انث «عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب نامياس انئدح 0

 (”رفصي ناكو «ةنس نوعبسو ناتنث هّئسو «نيتسو نامث ةنس فئاطلاب سابع نب هللا دبع

 انأو هلع يبنلا يفوتو «بعشلا يف نحنو «نينس ثالثب ةرجهلا لبق تدلو :لاق «هتيحل

 . ةرشع ثالث نبا

 انث .بويأ نب دايز انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماحوبأ انثئدح 7

 . ""[نيتسو] نامث ةنس سابع نبا تام :لاق ميعن وبأ

 انث « عفار نب نسحلا انث .ليعامسإ نب دمحم انث ءدمحم انث «دماحوبأ انثدح 177

 .فئاطلاب نيعبس ةنس سابع نبا تام :لاق ةرمض

 صفح انث هللا دبع نب ةدبع انث «ىسيع نب ىيحي نب دمحم انث «يبأ انثدح

 ةزانج تدهش :لاق نارهم نب نوميم نع «بئاسلا نب تارفلا اذث ءرمع وبأ رمع نبا

 ىلع عقو ىتح ضيبأ رئاط ءاج «هيلع ىلصيل عضو املف «فئالدلاب سابع نب هللا دبع
 «هتوص عمسن .هتوص انعمس هيلع يّوس املف ءدجوي ملف «سمّتلاف اهيف لخد مث ,هنافكأ

 يفو :لاقو «نّنأو نّنأو قنعأو قاع لثم َنّنآ عمجلاو ةرامحلا :ناتألا . نتأ :ناسللا بحاص لاق )غ0

 . نتأ ةدام )71١/١( . ؛ناتأ رامح ىلع تئجا : سابع نبا ثيدح:

 . لصألا يف فورحلا ضعب حضتت مل (1)

 دنع مدقت امكو «(77* 4 /؟) ةباصإلا يف امك باوصلا وه هانتبثأ امو لصألا يف ضايب[ 1نيبام (؟)
 1 . فنصملا



 يلخداف 62 ةّيضرُم ةيضار كبر ىلإ يعجرا 69 ةَنئَمَطمْلا سفتلا اهي اي إف هصخش ىرنالو
 . [*0 517 :رجفلا] © يِتَتج يلخداو 69 يدابع يف

 نب لضفلا انث «جارسلا سابعلا وبأ انث «لضفلا نب دمحم نب دمحأ انثدح 8

 : لاق ريبج نب ديعس نع «نالجع نب ملاس نع ءعاجش نب ناورم انث ءيرودلا قاحسإ
 .هشعن يف لخدو «هتقلخ ىلع ري مل ريط ءاجف هتزانج تدهشف فئاطلاب سابع نبا تام

 ايف اهالت نم ىري ال ٠ ءربقلا ريفش ىلع ةيآلا هذه تّيلَذ « نفد املف «هنم اجراحخ ري مل مث

 يلُخداو 9 يدابع يف يلخداف 2 ةّيضرُم ةيضار كبر ىلإ يعجرا 9 ةئئمطملا سفتلا هني

 . 4 يتنج
 .[ب ١8/151/ ضيبأ ريط هنأ يلع نب ىسيعو «يلع نب ليعامسإ ركذو : لاق

 ةدابع نب دمحم انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ء.دمحأ نب ناميلس انثدح .

 .نوميم نب ورمع نع «دمحم نب زيزعلا دبع انث ,يرهزلا دمحم نب بوقعي انث «يطساولا
 ينددسف ةيواعم ىلع ينتلخدأ اذإ : هدئاقل لوقُي هرصب فك امل سابع نبا ناك :لاق «هيبأ نع

 هشارف ىلع هعم سلج املف ءاّموي كلذ لعفف «ةيواعم يب تمشت ال يدي لسرأ مث هشارفل

 هللا ةمحر :لاق ءمعن :لاق ؟تامأ :لاقف «يلع نب نسحلا يف هللا كرجآ سابع ابأ اي :لاق

 الو هقزر لكأت كترفج دسي ال ةيواعم اي هللاو امأ ,هفلس حلاصب هقحلأو «هيلع هناوضرو

 .هدعب هللا انلذخت امف هلل هللا لوسر هنم ادقف مظعأب انءزر دقلو «هدعب دّلخت

 نمحرلا دبعوبأ انث ءىسوم نب رشب انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح. 0١

 لاقف «سابع نبا لجر متش :لاق يملسألا ةديرب نبا نع .نسحما نب نس انث .يرقملا
 هللا باتك نم ةيآ ىلع ينآل ينإ) :لاصخ ثالث ْيفو «ينمتشت كنإ: "سابع نبا

 نيملسملا ماكح نم مكاحلاب عمسأل ينإو «ملعأ ام اهنم نوملعي سانلا عيمج نأ تددولف

 باصأ دق ثيغلاب عمسأل ينإو ءادبأ هيلإ ىضاقأ ال يلعلو «هب حرفأف «همكح يف لدعي

 . «ةمئاس نم هب يل امو هب حرفأف «نيملسملا دالب نم دلبلا

 )١( لصألا يف ترركت «سابع نبا لاقف» :هلوق .



 ةباحصلا ةفرعم

 «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ,كلام نب ركب وبأ انثدح 1

 نم عضوم لا اذه ناك :لاق ءاجر يبأ نع «بيعش نع ءرمتعم اند :الاق نيعم نب ىيحيو

 . عومدلا نم يلابلا كارشلا هنأك عومدلا ىرجم سابع نبا

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركبوبأ انثدح 37

 دشأ ناك ادحأ تيأر ام :لوقي ناك اًسواط نأ تئبن :لاق بويأ نع «ميهاربإ نب ليعامسإ

 . تيكبل يكبأ نأ هتركذ اذإ ءاشأول نإ هللاو «سابع نبا نم هللا تامرحل اًميظعت

 هللا دبع انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 4

 اربخ رثكأ اًنيب تيأر ام : لاق كاحضلا نع «ربيوج نع «كيرش انث «ةرارز نب رماع نبا

 . سابع نبا تيب نم املعو اًمحلو

 هللا دبع نب دمحأ انث .نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 06

 باحصأ نم نيعبس تكردأ :لاق سواط نع «ثيل نع «.ليئارسإ انث ءسنوي نبا

 . سابع نبا اوتأ ءيش يف اوءرادت اذإ ُهْْكَع يبنلا

 دبع انث «دامح نب ىلعألا دبع انث «ىسيع نب ىيحي نب دمحم انث « يبأ انثدح 7

 نبا سلجم نم مركأ سلجم تيأرام :لاق «حابر يبأ نب ءاطع نع «درولا نب رابجلا

 .هدنع رعشلا باحصأو .هدنع نآرقلا باحصأ نإ ؛ةنفج ملذعأو اهقف رثكأ سابع

 . عساو داو يف مهلك مهردصي هدنع هقفلا باحصأو

 انث ,ديعس نب ةبيتق انث «قاحسإ نب دمحم انثدح « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح 277

 . ءانحلاب بضخي سابع نبا تيأر :لاق ةرمج يبأ نع « ميشه

 نب رفعج انث ,يلصوملا نسحلا نب دمحأ انث .نادمح نبورمم وبأ انثدح -4

 نبا تيأر :لاق كلملا دبع نب ديزي ينربخأ هللا دبع نب نسحلا انث «ليضفلا نب دمحم



 :هجولا حيبص اًميسو اًميسج ناكو «ةرفص اًيرشم ًاليوط ناكو  نيتريفض

 قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ هانثدح امم بلاط يبأ نب ةبتع نب ديزي لاقو

 : سابع نبا ربق تقس يتلا باحسلا ركذي هنع يفقثلا

 سابع نبا ربق ىلع ترم ءاملب 2 اهتمحر هللا ءامس اًنالث تبص

 سان نمو عاو نمف نيقيلاملع 2 هملعنو اذه انربخي ناك دق

 [أ/9/7١]سانلادي يف رمأ كرمعلاذه هتمحر ربقلا يورت ءامسلا نإ

 :دنسأ امثو *

 نب ملسم انث «يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انث «دالخ نبركب وبأ انثدح 8

 نأ سابع نبا نع «بيسلا نب ديعس نع ؛ةداتق نع ةبعشو «مزحو «نابأ انن «ميهاربإ

 .(هئيق يف دئاعلاك هتبه يف دئاعلا» : لاق هْنْكَع هلع يبنلا

 راكب نب سابعلا انث «يبالفلا ايركز نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 : هلع هللا لوس ر لاق : لاق سابع نبا نع «بيسملا نب ديعس نع «ةداتق نع «لالهوبأ انث

 ("7[ةمايقلا] موي ماتلا رونلاب ملظلا يف دجاسملا ىلإ نيئاّشملا رّشَب»

 نب ةحلط انث «دوادوبأ انث بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 0١

 . ذقنملا هامسو هسأر طسو مجتحا» : ِهّليَي هللا لوسر نأ سابع نبا نع ءءاطع نع ءورمع

 «ةحلط انث «ميعن وبأ انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح -6

 .«اًقالخأ مكنساحأ مكرايخ نإ» : هلي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع« ءاطع نع

 نب نيسح انث «غئاصلا دمحم نب رفعج انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح 78

 لاق : لاق هدج نع «هيبأ نع «سابع نب هللا دبع نب يلع نب ىسيع نع «نابيش انث ءدمحم

 .«اهرقش يف لينا نمُي» : هني هللا لوسر

 )١( اهتابثإ باوصلاو « لصألا نم تطقس .



 101/ | . ةباحصلا ةفرعم

 انث .يوسفلا ديلولا نب يلع نب نسحلا انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 4

 «ةكيلم يبأ نبا نع« يشرقلا دمحم نب ىسيع انثدح «طانحلا باهش يبأ نع «ناميلس نب ديعس
 هدجت هللا ظفحا ,كظفحي هللا ظفحا : مالغ ايو :لاقف ُهَلْيَي يبنلا تيتأ :لاق سابع نبا نع

 تنعتسا اذإو هللا لأساف تلأس اذإ ءةدشلا يف كفرعي ءاخرلا يف هللا ىلإ فرعت ,كمامأ

 نإ ءكبيصيل نكي مل كأطخأ امو ,.كئطخيل نكي مل كباصأ ام نأ ملعاو .هللاب نعتساف

 .(ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب فج دق ملقلا

 «حابر يبأ نب ءاطعو «ةبتع نب هللا دبع نب هللا دبعو «يردخلا ديعس وبأ هاورو ت

 . سابع نبا نع «ريمع نب كلملا دبعو «ةمركعو

 ©7باطخلا نب رمع نب هللا دبع 8

 همأ ءايندلا نع شيرق بابش كلمأ نم «نينمؤملا لاخ .يودعلا نمح.رلا دبع وبأ 5
 نب ةفاذح نب بهو نب بيبح نب نوعظم تنب بنيز : هلي يبنلا جوز ةصفح هتخأ مأو
 اًبيرق برضت ةقورفم ةمج هل ًالاوط مدآ ناك «(امهنع هللا يضر) رمع هيبأ عم رجاه «حمج

 يفو «ةدابعلا يف ةوقلا يطعأ «هتيحل رفصي «هرازإ رمشيو ءهبراش صقي «هيبكنم نم

 «ةرخآلاب ةفرعملا يطعأو «نيبملا ليبسلاب هَليَع يبنلا راثآب كسمتلا نم ناك «عاضبلا

 هدعو «نيعشاخلا نيئاكبلا نم ناك «هنتفت ملو ءايندلا هريغت مل «نيقيلا قح اهل رائيإلاو
 قدنخلا موي هزاجأو «ءاكبلاو نزحلا هبلغف ردب نع هرغصتسا «نيحلاصلا نم هلع هللا لوسر

 تمروف حمر جز هلجر باصأ «هلل هللا دبع همتاخ شقن « "'ىكتلاو نمألا نع هلهذأف

 :ليقو «بّصَحمْلاِب نفدو «نيعبسو ثالث : ليقو «عبرأ ةنس ةكمب اهنم يفوتف «هالجر

 .نينامثو تس نبا وهو تام «فرسب :ليقو «ىوط "![يذب]
 نبا انث .يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح . 6

 )١( ةباغلا دسأ )/ 5٠"(« ةباصإلا )"/ ١78(. باعيتسالا )"/ 8١(.

 .لصألاب اذكه (؟)
 )*( /؟) دسألا يف امك هانتبثأ ام باوصلاو لصألا يف طشك [ 1 نيب ام 7460( .



 ادحأ تكردأ امو ادحأ تيأرام :لاق رباج نع .دعجلا يبأ نب ملاس نع نيصح انث «سيردإ

 .رمع نب هللا دبع الإ اهب لام وأ ايندلا هب تلام دقو الإ [ب / ]7/ ١140

 دومحم انث « يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحم نب دمحأ انثدح 7

 كلمأ نم نإ :هللا دبع لاق :لاق ميهاربإ نع . شمعألا نع «ديبع نب دمحم « شادخ نبا

 .رمع نب هللا دبعل ايندلا نع شيرق بابش
 انث «مركم نب ةبقع انث ءجارسلا قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماحوبأ انثدح 17

 تيبلاب فوطي مدآ ًالاوط الجر رمع نبا تيأر :لاق «هيبأ نع « سنوي نع «ةبيتق نب ملس

 .هردصب ةبعكلا قولخ رثأ دقو

 انث ءروصنم نب قاحسإ انث ءجارسلا سابعلا وبأ انث .ةلبج نب دماح وبأ انثدح . 

 نم اًبيرق برضت ةقورفم ةمج هل رمع نبا تيأر :لاق ةورع نب ماشه نع «ةماسأ وبأ

 «ديعس نب ةبيتق انث «يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث «هللا دبع نب ميهاربإ انثدح -4

 هللا دبع ىأر هنأ يميتلا ''”ذفنق نب رجاهم نب ديز نب دمحم نع «دمحم نب زيزعلا دبع انث

 . هتيح نارفعزلاو قولخلاب رفصي رمع نبا

 «زيزعلا دبع انث «ةبيتق انث .قاحسإ نب دمحم انث «هللا دبع نب ميهاربإ انثدح

 . ةرفصلا نم هبايث ىلتمي ىتح هتيحل غبصي ناك رمع نبا نأ ملسأ نب ديز نع

 رفعج انث «ماشه نب ريثك انث «ةبيتق انث ءجارسلا انث هللا دبع نب ميهاربإ انثدح 0١

 نم وحن نوكي ىتح هرازإ رمشيو «هيفحي ىتح هبراش صقي ناك رمع نبا نأ نوميم انث

 . قاسلا فصن

 نع «ةناوعوبأ انث «مراع انث ءزيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5

 فصن ىلإ هبوث ناكو «نيترفاعم نيبوث رمع نب هللا دبع ىلع تيأر :لاق شنح نب هللا دبع
 .قاسلا

 انث ءىسوم نب دسأ انث ءيسيطارقلا ديز وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 17

 )١( لامكلا بيذهت نم هانتبثأ ام باوصلاو «ذهنق» : لصألا يف )76/ 770( .
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 4 ةباحصلا ةفرعم

 هنأ رمع نبا نع عفان نع .«ىسوم نب ناميلس ينثدح : لاق رباج نبا نع ءملسم نب ديلولا

 :لوقي مث «ةالصلا داعيف ء ال :لوقيف انرحسأ «عفان اي :لوقي مث ةالص ليللا يبحي ناك

 . حبصي ىتح وعديو «رفغتسيف دعقيف «معن :لوقأف انرحسأ عفاناي

0 

 انث .يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح. 48

 نم ظقيتسا املك ناك :لاقف رمع نبا لضف ركذ :لاق ءنوع نبا نع « ىدع يبأ نبا دمحم

 . ىلص ليللا
 نب لمؤم انث «قاحسإ نب دمحم انث ,نيسحلا نب دمحم نب دمحأ انثئدح. 065

 امبر :لاق نيريس نب دمحم انث .ىيحي نب يرسلا نع «دابع نب ىيحي دابع وبأ انث «ماشه
 ش . عامجلا ىلع رمع نبا رطفأ

 ال اًئيش هنم تيطعأ دقل : رمع نبا لاق : لاق دهاجم نع « ميركلا دبع نع «يرسلا نعو

 . هلي هللا لوسر نوكي نأ الإ هيطعأ ادحأ ملعأ

 نب دمصلا دبع انث «ىسوم نب رشب انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدلح .757

 رمع نبا ىلإ ترظن ول :لاق « عفان نع «ةبقع نب ىسوم نع« بعصم نب ةجراخ انث ءناسح
 .نونجم اذه :تلقل هَ يبنلا رثأ عبتا اذإ

 انث .ديعس نب ةبيتق انث ءجارسلا سابعلاوبأ انث هللا دبع نب ميهاربإ انثدح 17

 نبا لخد :لاق عفان ينثدح ءداور يبأ نب زيزعلا دبع لاق :لاق «يسيئخلا ديزي نب دمحم

 الإ ايندلا ىلع شيرق ةمحازم نم ينعنمي ام ملعت دقو :لوقي دجاس وهو هتعمسف ةبعكلارمع

 . كفوخ

 «ديعس نب ةبيتق انث «يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح .

 اذإ رمع نبا ناك :لاق «عفان نع «داور يبأ نب زيزعلا دبع انث : سّيّئخ نب ديزي نب دمحم انث

 مهدخأ رمش امبرف هنم كلذ اوفرع دق هقيقر ناكو : عفان لاق «هبرل هبرق هلام نم هبجع دتشا

 ابأ اي :هباحصأ هل لوقيف «هقتعأ ةنسحلا ةلاحلا كلت ىلع رمع نبا هآر اذإف .دجسملا مزليلف

 هل انعدخنا هللاب انعدخ نمف :رمع نبا لوقيف .كوعدخي نأ الإ مه ام هللاو نمحرلا دبع



 لامي هذخأ دق [أ /؟١ /7]هل بيجن ىلع رمع نبا حارو ةيشع تاذ انتيأر دقلف : عفان لاق

 ءهلحرو همامز اوعزنا «عفان اي :لاقف « ''”[هنع لزن مث هناكمب هخانأ هريس هبجعأ املف

 .ندبلا يف هولخدأو ''”[هورعشأو] هوُلَّلَجو

 ىلعألا دبع انث يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام-نب ركب وبأ انثدح 8

 : لاق هلل هنم جرخالإ هلام نم ءيش هبجعي ال ناك هنأ رمع نبا نع «عفان نع ''7[نيعأ نب]

 نيثالث نيترم رماع نبا هاطعأو : لاق '''[اًهلأ] نيثالث دحاولا سلجملا يف قدصت امبر ناكف

 ال ناكو :لاق «"”[رح] تنأف بهذا رماع نبا مهارد يننتفت نأ فاخأ ينإ عفان اي : لاق املأ

 . محل ةعزم هيف قوذي ال رهشلا ثكمي ناكو :لاق «ناضمر وأ ارفاسم الإ [رهش محللا نمدي

 «ليعامسإ انث ءمامهوبأ انث «جارسلا سابعلا وبأ انث .ةلبج نب دماح وبأ انثدح .

 لوحلا هيلع لاح امف فلأ ةئامب "'”[رمع] نبا ىلإ ةيواعم ثعب :لاق «عفان نع بويأ نع

 . ءيش اهنم هدنع

 نب رمعانث «مامه وبأ انث ءقاحسإ نب دمحم انث «دماح وبأ انثدح 0١

 فلأ قتعأ ىتح رمع نبا تام ام :لاق عفان نع «يرمعلا دمحم نب رمع نع «دحاولا دبع

 .داز وأ ناسنإ

 انث . يفقثلا قاحسإ نب دمحم انثدح :لاق نسحلا نب دمحم نب دمحأ انثدح .

 أرق اذإ رمع نبا ناك : لاق «عفان نع ءدقاو نب نامثع نع «ةماسأوبأ انث ءدامح نب نسحلا

 . ءاكبلا هبلغي ىتح ىكب هللا ركذل مهبوُلق عشْخَ نأ اونمآ نيل نأ ملأ : ةيآلا ءذه
 انثدح «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركبوبأ انثدح 270

 نبا أرق ام :لوقي رمع نبا ىلوم عفان تعمس :لاق «ميلس نب ءاربلا انث ءرمع نب ليعامسإ

 نإ” :لوقي مث ىكب الإ ةيآلا رخآ ىلإ © . . . ُهوُفَحُت ْوَأ مُكسفنَأ يف ام اوُدْبَت نو : رمع
 . (ديدش ءاصحإلا اذه

 . 0 /) دسألا يف امك هانتبثأ ام باوصلاو لصألا يف طشك[ 1نيبام (1)
 . (7 417 /15) لامكلا بيذهت نم بيوصتلاو لصألا يف طشك (؟)

 . قايسلا هيضتقي هانتبثأ امو لصألا نم طشك ةرفإ



 1 ةباحصلا ةفرعم

 م ١ 52 1

 7 اة
: 

 87 ا 2 2 1-5 1-5

0 

. 1 

. 

 نب رخص انث ,دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث «"'"رفعج نبا هللا دبع انثدح 4
 لاقف هلِلَع هللا لوسر ىلع ةصفح اهتصقف ءايؤر تيأر :لاق رمع نبا نع «عفان نع «ةيريوج

 . ليللا ةالص رثكي دعب هللا دبع ناكف : عفان لاق .«حلاص لجر هللا دبع نإ» : هيَع هللا لوسر
 انث .يبأ انث ءنسحلا نب دمحم نب رمع انث «جارسلا انث ءدماحوبأ انثدح 06

 هللا دبع نب رباج عم انك : لاق نارهم نب فسوي نع «ديز نب ةملس نع «ةريغملا نب ناميلس
 هلي دمحم باحصأ ىلإ اورظنت نأ مكرس اذإ :رباج لاقف ٠ فوطي رمع نب هللا دبع انب رمف
 .رّيغ الإ دحأ نم ام هيلإ اورظناف اولدبي ملو « اورّيغي مل نيذلا

 نع «رشعموبأ انث «دوادوبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح . 7
 رشع ثالث نبا انأو لبقأ ملف هيَ هللا لوسر ىلع تضرع :لاق رمع نبا نع «عفان
 «قدنخلا موي هيلع تضرعو «لبقأ ملف «ةرشع عبرأ نبا انأو «دحأ موي هيلع تضرعو «ةنس

 . تلبقف ةرشع ةسمخ نبا انأو

 انث ءديعس نب ةبيتق انث .قاحسإ نب دمحم انث هللا دبع نب ميهاربإ انثدح

 هلل هللا لوسر ينضرع :لاق رمع نبا نع «عفان نع ؛هللا ديبع نع دمحم نب زيزعلا دبع
 . ينزاجأف ةرشع سمخ نبا انأو قدنخلا موي ينضرعو « يندرف ةرشع عبرأ نبا انأو

 . «هدهش دهشم لوأ وهو) دازف «هلثم هللا ديبع نع «كرابملا نبا هاور *

 . اردب دهش هنأ هبقانم يف نيرخأتملا ضعب ركذو *

 انث .ةبيش يبأ نب رمع انث , قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح .

 ردب موي هتيم هللا لوسر ىلع تضرع :لاق رمع نبا نأ ءاكبلا وهو ىيحي انث ,فلخوبأ
 نزحلاو رهسلا نم اهلثم طق ةليل يلع تأي مل ةليل يلع تتأف ؛ينلبقي ملف ينرغصتساف

 «ينلبقف هيلع تضرع ؛ ؛ لبقملا ماعلا نم ناك املف ُهَْع هللا لوسر ينلبقي مل ذإ ؛ءاكبلاو
 : لاق .ناعمجلا ىقتلا موي متيلوت «نمحرلا دبع ابأ اي : لجر لاق . كلذ ىلع هللا تدمحف

 . اريثك دمحلا هلف ءاعيمج انع هللا افعف «معن

 نباو انأ ترغصتسا :لاق ءاربلا نع .ةجسوع نب نمحرلا دبعو ءقاحسإ وبأ هاورو *#

 .(5705) مقر ثيدحلا رظناو : لصألا نم تطشك )0(



 .[ب/٠٠ ٠/5 .ردب موي رمع

 انث «يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «.كلام نب ركب وبأ انثدح - 8

 هعمو . .- نيرشع نبا وهو حتفلا رمع نبا دهش : لاق دهاجم نع« « حيجن يبأ ن نبا نع نايفس

 نإ هللا دبع نإ : 9 هني هللا لوسر لاقف .«هسرفل ىلتخي بهذف «ليقث حمرو «زورح سرف

 . (هّللا دبع

 2"! ...] نع «دابع نب دابع انث ءيدج انث .يعينملا انث .يرصرصلا انثدح

 . هلل هللا دبع : رمع نبا متاخ شقن ناك :لاق نيريس نب دمحم نع

 نب ليضف انث «ميعن وبأ انث هزيزعلا دبع نب ىلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح. 05

 جز هباصأ :لاق ؟رمع نبا توم ناك فيك : رمع نبال ىلومل تلق :لاق ةيطع نع «قوزرم

 يذلا ملعأ ول : لاقف .هدوعي جاجحلا هيلع لخدف هلجر يف '' 'ماشلا لهأ نم لجر حمر

 هللا مرح تلخدأ موي : لاق ؟فيك : لاق «ينتبصأ يذلا تنأ : لاق «هقنع تبرضل كياصأ

 . حالسلا

 انث «.حابصلا نب دمحم انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح 5

 يفوت :لاق «ريكب نب ىيحي انث «عابنزلا وبأ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 21

 سانلا ضعبو «بصحملاب نفدو .جحلا دعب ةكمب نمحرلا دبع ابأ ىنكيو ءرمع نب هللا دبع

 ةرشع سمخ نبا وهو لاتقلا يف قدنخلا موي ُهَّتْيَع يبنلا هزاجأ نيح هنسو «جفب :نولوقي

 .نونامثو ةعبرأ يفوت موي هنسف عبرأ ةنس نم لاوش يف قدنخلا ناكو «ةنس

 . ثيدح ةئام عبسو اًقين قرطلا ىوس نوتملا نم ىور :امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع دنسأ ام

 سن «رمع نب نامشع انث . ةماسأ يبأ نب ثراحملا انث «دالخ نب ركب وبأ انثادح - 418

 الإ دسح الو : لاق هيَ هني هللا لوسر نأ رمع نبا نع « ءملاس نع «يرهزلا نع «ديزي نب سنوي

 آلام هللا هاتآ لججرو ءراهنلا ءانآو ليلا ءانآ هب موقي وهف باتكلا هللا هاتآ لجر ,نيعنثا يف

 )١( لصألا يف طشك[ 1نيبام .
 .«ماش» :لصألا يف (؟)



 م ١71 ةباحصلا ةفرعم

 جك
 . هب قدصتي نامثع لاق اذك .«راهنلاو ليللا ءانا هب قدصتي وهف

 ديزي انث ,ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث «رفعج نب دمحم ركبوبأ انثدح 06

 ناك» : لاق رمع نبا نع ملاس نع «يرهزلا نع «نيسح نب نايفس ابنأ .نوراه نبا
 كلذ لعفي الو «كلذ لثم لعف عكر اذإو ,هيبكنم وذح هيدي عفر ةالصلل ربك اذإ هِيَ يبنلا

 . «نيتدجسلا نيب

 انث ءميعن وبأ انث «يبرحلا قاحسإ انث .نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 5

 نم نمؤملا غدلي ال»: هّتِفَي هللا لوسر لاق رمع نبا نع ,ملاس نع .يرهزلا نع «ةعمز
 .(نيترم رحج

 نب هللا ديبع انث ءديبع نب دمحم انث ,.دوعسم وبأ انث هرفعج نب هللا دبع انثدح 477

 نم» : هل هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع ؛هيبأ نع ؛ملاس نب ركب يبأ نع رمع
 .«رانلا يف تيب هل '""ينب يلع بذكي

 نمحرلا دبع نب دمحأ انث ءدمحم نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ انثدح

 نع ءرمع نبا نع «رانيد نب ورمع نع ءرمع نب ءاقرو ابنأ ,نوراه نب ديزي انث .يطقسلا
 . «ديهش وهف هلام نود لتق نم» : لاق ُهّلَع يبنلا

 انث .عابطلا نب فسوي نب دمحم انث «دلخم نب يلع نب دمحأ نب دمحم انئداح .5
 ملتسي ناك»: ُهّيَ# يبنلا نأ رمع نبا نع عفان نع «داور يبأ نب زيزعلا دبع انث «ميعنوبأ
 . «نيرخآلا ملتسيال ناكو ,فاوط لك يف دوسألاو يناميلا نكرلا

 نب رباج انث ,ديز نب ديسأ انث «زازخلا يلع نب دمحأ انث ءدمحأ نب دمحم انثدح

 . «مكناميأ تكلمام ىلع الإ ةبجاو ةعمجلا» : هَ يبنلا لاق :لاق رمع نبا نع يبأ نع ؛يرسلا

 انث ءىيحي نب دالخ انث «ىسوم نب رشب انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 0١
 قتعأ نم»: هلم هللا لوسر لاق :لاق «رمع نب هللا دبع نع « عفان ينثدح ءدعس نب ماشه

 .«اينب# : لصألا يف )١(



 .(«يقب ام قتعي نأ هيلعف اًكرش دبع نم

 يبأ نب ليعامسإ انث [أ ]5١/5/ سادرم نب ريمع انث « ىسيع نب دمحم انثدح

 سرعأ هنأ ملسأ نب دلاخخ هيمخأ نع «هيبأ نع « ءملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع انث «سيوأ

 هللا دبع ماقف ةروصلا هذه نم اًقيوزت تيبلا يف هللا دبع ىأرف هسرع يف هللا دبع اعدف

 .«ةروصلا هذه هيف اًتيب لخدت ال ةكئالملا نإ» : هل هللا لوسر لاق :'7[لاق و] ءاهاحمف

 دبع وبأ انث «'''[ىسوم] نب رشب انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح _ 7"4

 هللا دبع نب لالب نع «ةمقلع نب بعك ينثدح «بويأ يبأ نب ديعس انث «ئرقملا نمحرلا

 اذإ دجاسملا نم نهظوظح ءاسنلا اوعنمت ال»: هّتَِع هللا لوسر لاق «هيبأ نع ءرمع نب

 هْنلَع هللا لوسر لاق : لوقأ : هللا دبع لاقف 2” !نهعنمنل] هللاو :لالب لاقف .(«مكنذأتسأ

 . نهعنمنل :لوقتو

 نب هللا دبع انث هللا دبع '”[نب] ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح . 5

 لاق :لاق رمع نبا نع «عفان نع «جيرج نبا نع «بويأ نب ىيحي ينثدح «حلاص

 ةرم لك يف هنيذأتب هل بتكو «ةنجلا هل تبجو ةنس ةرشع يتنث ذأ ْنَم»: هلي هللا لوسر

 .(ةنسح نوثالث ةماقإ لكبو ,ةنسح نوتس

  يسلايطلا دوادوبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 6

 رافغ»:لوقي هّلِقَي هللا لوسر تعمس : لاق رمع نبا نع «هيبأ نع « "”[عفان]نب هللا دبع

 .«هلوسرو هللا اوصع نيذلا ةيصعو هللا اهملاس ملسأو ءاهل هللا رفغ

 انث .مصاعوبأ انث «ملسموبأ انث :الاق نسحلا نب بيبحو «يباطنخملا قوراف انثدح ةرفرطا

 لاق :لاق رمع نبا نع ءملاس نع ءراسي نب هلل دبع نع «يرمعلا دمحم نب «”[رمع]

 . (ىطعأ امب نانملاو ,رمخلا نمدمو .هيدلاو قاعلا : مهيلإ هللا رظني ال ةثالث» : هِي هللا لوسر

 .فورحلا ضعب لصألا نم تطشك )١(

 . اهتابثإ باوصلاو لصألا نم تطقس (؟)

 0١51(. تك يزملل بيذهتلا يف امك هانتبثأ ام باوصلاو لصألا يف طشك [ ]1نيبام (9)

 . 7170 )03779/١15 يزملل بيذهتلا يف امك باوصلا وه تبثأ امو لصألا نم طشكأ 1 نيبام (4)



 انث .ديلولا نب هللا دبع انث ءنايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 17

 ىلص هني يبنلا نأ هيبأ نع «ملاس نع «ءالعلا نب هللا دبع ينربخأ «ليعامسإ نب ماشه

 ءمعن :لاق ,.«؟انعم ترضحأ» : يبأل لاق .فرصنا املف «هيلع سبتلاف ءاهيف أرقف ةالص

 .(؟َيلع حتفت نأ كعنم امف»: لاق

 نب بعصم انث «يصيصملا روصنم نب نسحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -

 نع «ةفيلخ نب رطف نع «طانحلا باهش وبأ انث ءنيعأ نب ىسوم انث «ةمئيخ وبأ ديعس
 اذإ ذخآلا نم لضفأب ةعس نم يطعملا ام»: هني هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع «دهاجم

 . (اجاتحم ناك

 «ةرب نب دمحم نب ميهاربإو «يربدلا قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 64

 ديزي نب نمحرلا دبع تعمس ؛2"”يناعنصلا رحب نب هللا دبع انأ «قازرلا دبع انث :الاق

 موي ىلإ رظني نأ هرس نم»: هني هللا لوسر لاق :لوقي رمع نبا تعمس : لوقي يناعنصلا

 ءامسلا اذإو .تقشنا ءامسلا اذإو .,تروك سمشلا اذإ أرقيلف ,نيعلا يأر هنأك ةمايقلا

 .(ترطفنا

 هللا دبع نب ليعامسإ انث «يكملا دواد نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ٠

 لاق :لاق رمع نبا نع «ملسأ نب ديز نع :ناقربزلا نب دواد انث ءيقرلا ةرارز نبا

 .«ةمايقلا موي ماتلا رونلاب ملظلا يف دجاسملا ىلإ نيئاشملا رشب» : هع هللا لوسر

 (9نافع نب نامثع نب هللا دبع ]١595[

 هللَع هللا لوسر ينكُي ناك هبو ُهُّتَي هللا لوسر تنب ةيقر همأ . ةشبحلا ضرأب دلو

 «نينس تس نبا وهو هِيَ هللا لوسر ةايح يف يفوت هللا دبع ابأ :نافع نب نامثع

 )١( لصألا نم فورحلا ضعب تطشك .

 ةباصإلا ء(0“93 /") ةباغلا دسأ (؟) )7/ 517( .



 . نيرخأتملا ضعب هركذ #

 «نسحلا نب نيسحلا انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 1

 [ب /5/١7]تنب ةيقرامأو :لاق يرهزلا نع ءهدج نع « عينم يبأ نب جاجحلا انث

 ناك هبو نامثع نب هللا دبع هل تدلوو «ةيلهاجلا يف نافع نب نامثع اهجوزتف هني 2 هللا لوسر

 . نامثع ىنكي

 نب ريبزلا انث «يعازخلا دمحأ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس '"”[انثدح]

 ("'[لخدف] «نينس تس نبا وهو يفوت ءربكألا هللا دبع نافع نب نامثع ُدَلَو :لاق راكب

 . هلِلَع هللا لوسر تنب ةيقر همأو «هربق هلي هلو هللا لوسر

 نب ليلخلا انث ."'يبايرفلا دمحم نب رفعج انث «يئاسنلا رفعج نب دمحأ انئدح 4737

 دمحم نع ؛ةسينأ يبأ نب ب ديز نع «ميحرلا دبع يبأ نع « ةملس نب دمحم انث ءورمع

 نب نامثع ةأرما ُهَّْيَع اء هللا لوسر تنب ةيقر ىلع تلخد ةريره يبأ نع « بلطملا نع هللا دبع

 .طشملا اذهب هسأر تلجر دقو هللَع هللا لوسر جرخ : تلاقف .ءطشم اهدي ىفو نافع

 هبشأ نم هنإف هيمركأ»:لاق ءهبأ اي ريخب :تلق .«؟هّللا دبع ابأ نيدحت فيك»:لاقف

 .«اقلخ ىب ىباحصأ

 انث «ىسيع نب دمحم نب فلخ انث «لهس نب ملسأ انث ءديمح نب يلع انثدح

 ينثدح :لاق نافع نب نامثع ىلوم شايع يبأ نب ديعس نب ةسبنع نب حور نب ميركلا دبع

 . (هللا دبع ىبأب نامثع ىنكيو هللا دبع» : هُم ىبنلا هامسف

 هلثم ميركلا دبع انث « سودرك نب دمحم نب فلخ انث « نيطم نب ناميلس انثدح 5

 تي تق 3 جام عل :

 )١( اهتابثإ باوصلاو لصألا نم تطقس .

 ) )6نم فورحلا ضعب تطشك الأصل.  2



 ركوب 1 ةباحصلا ةفرعم

 "!يراصنألا مارح نب ورمع نب هللا دبع ]١141[

 عم نفدو .دحأ موي دهشتسا «ءابقنلا نم «ًردبو ةبقعلا دهش ءرباجوبأ يملسلا مث ل

 همسج ةكئالملا تلظأو «حافكلاب هحور هللا ملك ءحومجلا نب ورمع هديدوو «ةيفص

 . تانبلا نم عست نع اًبستحم هولتقف تابثلاو دجلاب نيكرشملا لتاق « حانجلاب

 نب دمحم انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح 5

 ينب نم راصنألا نم ةبقعلا دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف
 نم راصنألا نم اًضيأ ردب دهش نم ةيمست يفو «بيقن وهو ءورمع نب هللا دبع :ةملس
 نم ااضيأ دحأب دهشتسا نم ةيمست يفو .مارح نب ورمع نب هللا دبع : ةملس ينب نم جرزخلا

 . مارح نب ورمع نب هللا دبع ةملس ينب نم راصنألا

 .يبأ ينثدح «ينارحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 3

 نم هن هللا لوسر ةعيبل ةبقعلا دهش نم ةيمست يف ةورع نع ءدوسألا يبأ نع « ةعيهل نبا انث
 ورمع نب هللا دبع : ةملس نب بعك نب منغ نب ورمع نب بعك نب مارح ينب نم مث راصنألا
 .دحأ موي هك هلي هللا لوسر عم لتقو ردب دهشو بيقن وهو مارح نب ةبلعث نبا

 ءرمعم نع ؛قازرلا دبع انث «ميهاربإ نب قاحسإ انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح_ 4

 نب هللا دبع راصنألا نم مهلك ءابقنلا :لاق رباج نع .رباج نبا نع «نامثع نب مارح نع

 .ةملس ينب نم رباج وبأ ورمع

 ديعس نب ىيحي نب ديعس انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح 84

 نم خايشأ نع «هيبأ نع راسي نب قاحسإ نب دمحم نع .سنوي نب ىسيع انث .يومألا
 حومجلا نب ورمعو ؛مارح نب ورمع نب هللا دبعب دحأ موي هلي هللا لوسر يتأ :لاق راصنألا

 .«ايندلا يف نييفاصتم نيقداصتم اناك امهنإف ,.دحاو ربق يف امهونفدا» : لاقف نيليتق

 )١( /؟) ةباصإلا «(7457/7)ةباغلا دسأ 0٠ "( 2باعيتسالا )9/ 84(.



 «ثعشألاوبأ انث ءجارسلا سابعلا وبأ انث «لضفلا نب دمحم نب دمحأ انئدح

 لاتق رضح امل :لاق هللا دبع نب رباج نع «ةرضن يبأ نع «ةملسم وبأ انث «لضفملا نبرشب انث

 نم لتي نم لوأ يف ًالوتقم الإ ينارأ ال ينإ «ينب اي :لاقف «ليللا نم يبأ يناعد دحأ

 سفن ريغ «كنم يلع رعأ اًدحأ يدعب عدأ ام هللا و ينإو [أ ١7/ /1] هِي دمحم باحصأ

 انحبصأف :لاق ءاريخ كتاوخأب صوتساو «ينع ضقاف ايد يلع نإو , هلع هللا لوسر

 يف رخآ عم هكرتأ ''[نأ] يسفن بطت مل مث «ربق يف رخآ عم هتنفدف :لاق «ليتق لوأ ناكف

 . هنذأ دنع ةينه ريغ هتعضو مويك وه اذإف ءرهشأ ةتس دعب هتجرختساف «ربق

 نب ىسوم انث «ينيدملا هللا دبع نب يلع انث «يشكلا ملسموبأ انث «قوراف انثدح 0

 تعمس :لوقي يراصنألا شارخ '''[نب] ةحلط تعمس هكافلا نب ريشب نب ريثك نب ميهاربإ

 ؛(«؟اًمتهم كارأ يلام ,رباج ايد :لاقف لإ هتلَع هللا لوسر رظن :لوقي هللا دبع نبا رباج

 هللا ملك ام ,كربخأ الأر :لاقف« ًالايعو اًئيد كرتو يبأ دهشتسا هللا لوسر اي :تلق

 , كطعأ يلع نمت يدبع اي :لاقف اًحافك كابأ ملكو باجح ءارو نم الإ طق '"”[اًدحأ]

 ال اهيلإ مهنأ ينم لوقلا قبس هنإ : برلا لاق ,ةينافثلا كيف لتقأف ينييحت بر اي :لاق

 يف اول نيدّلا نبسحَت الو 9 : لجو رع هللا لزنأف «يئارو نم غلبأف براي :لاق . نوعجري

 . ةيآلا © . . . ءايحأ لب اتاومأ هللا ليبس

 نب هللا دبعو «ردكنملا نب دمحم هابأ هئايحإو ىلاعت هللا ميلكت ةصق رباج نع ىور نمو

 . ليقع نب دمحم

 نب دمحم انث «بويأ نب قاحسإ نب دمحم هانثدح . ردكنملا نب دمحم ثيدحف -

 نب دمحم نع هللا دبع نب دايز انث ءفسوي نب ميهاربإ انث «باجنم انث «ةبيش يبأ نب نامثع

 دحأ موي يبأ لتق :لاق رباج نع «ردكنملا نب دمحم نع «سيق نب ورمع ينثدح «قاحسإ

 ,نمت: لاقف ,كابأ ايحأ هللا نأ كرشبأ الأ ,ينب يأ» :لاقف مايأ دعب هِي هللا لوسر ينيقلف

 ينإ :لاق ,ةرم كيف لتقأ ىتح ءايندلا ىلإ يندرتو ,.يحور ديعت نأ براي ىنمتأ :لاق

 )١( لصألا نم تطشك فورحلا ضعب .
  (3لصألا نم تطقس .



 .«''"نوعجري ال اهيلإ مهنأ تيضق

 . ليقع نب دمحم نب هللا دبع ثيدحو
 انث ءنايفس انث «يديمحلا انثدح « ىسوم نب رشب انث ,دمحأ نب دمحم هانئدحف 2787

 هللا دبع نب رباج نع «ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع ؛يملسلا عيبرلا نب يلع نب دمحم

 :لاقف ,نمت :هل لاقف ,كابأ ايحأ هللا نأ تملعأ رباج اي :٠ ُهَِبَع هللا لوسر يل لاق :لاق

 .«نوعجري ال اهيلإ مهنأ تيضق دق ينإ :لاقف ,ىرخأ ةرم كليبس يف لتقأو ايحأ

 ليقع نبا نع «يدسألا ورمع نب دامحو . يفنح لا ةقدص نب دمحم نب لضفملا هاور *#

 .هوحن
 . ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا هاورو *

 نب ضيف انث ءيناولحلا ىيحي نب دمحأ انث .ةزمح نب قاحسإ وبأ انثدح _ 14

 : تلاق ةشئاع نع «ةورع نع «باهش نبا ينربخأ «يراصنألا ةدابع وبأ ينثدح «قيثولا

 .ريخلاب هللا كرشب «ىلب :لاق ؛«؟رباج اي كرشبأ الأ»:رباجل هيَ هللا لوسر لاق

 : لاق . «كطعأ تكش ام يلع نمت :لاقف هيدي نيب هدعقأف ,كابأ ايحأ هللا نأ ترعش» : لاق

 لتقأف ُهنْيَي كيبن عم لتاقأف ايندلا ىلإ يندرت نأ ىنمتأ ,كتدابع قحب كتدبع ام براي

 .«نوعجري ال اهيلإ مهنأ ينم فلس دق هنإ»: لاقف .ىرخأ ةرم كيف

 صفح نب ديعس انث .يركسعلا رضنلا نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 06

 لتق هابأ نأ رباج نع «ردكتملا نب دمحم نع «هللا ديبع نب لقعم ىلع انأرق :لاق يلي

 ءراصنألا تلاقف تحص هب عنص ام تيأر املف «هينذأو هفنأ اوعدجف «هب اولثم مث دحأ موي

 (7 [هلظت ] ةكئالملا تلاز ام هللاوف هوعد»:لاقف ؟رباج عنصي ام ىرت الأ هللا لوسر اي

 .[ب /717 /71] عفر ىتح اهتحنجأب

 نباو هبعش هاورو «اهتحنجأب» هيف ءاج هلثم دمحم نع «يرزجلا ميركلا دبع هاور

 . «اهتحنجأب هلظتا ةنيبع

 )١( لصألا نم فورحلا ضعب تطشك .
 /؟) ةباغلا دسأ يف امك هانتبثأ ام باوصلاو لصألا يف طشك [ 1نيبام (؟) 2741 .



 ناسغ انث «ىلع نب ورمع انث « سنوي نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 دحأ لاتق ترضح :لاق رباج نع ؛ةرضن يبأ نع «ةملسم وبأ ديزي نب ديعس انث ءرضم نبا

 . ُهلِلَي دمحم باحصأ نم اًدغ لتقي لوتقم لوأ ينارأ ينإ رباج اي :لاقف يبأ يناعدف

 انث ءيديمحلا انث ءىسوم نب رشب انث ,.نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 11

 موي يبأ لتق هللا لوسر اي : تلق : لوقي هللا دبع نب رباج تعمس رانيد نب ورمع انث « نايفس

 . تاوخأ عست يل نهو تانب عست كرتو دحأ

 اء و 4

 "يهوي ومع يذلا دبع 4

 . ةدابع نب دعس طهر نم .دحأب دهشتسا «فيرط نب ةبلعث نب شقو نب ةبلعث نبا ات
 دمحم انث «رذنملا نب «ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح .

 هين هلل هللا لوسر عم دحأ موي لتق نم ةيمست يف باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا
 .ورمع نب هللا دبع :ةدعاس ينب نم راصنألا نم

 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث , نسحلا نب بيبح انثدح 484

 عم دحأ موي نيملسملا نم لتق نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ انث

 نب ةبلعت نب بهو نب ورمع نب هللا دبع :ةدابع نب دعس طهر فيرط ينب نم هنِيَي هللا لوسر
 . فيرط نب ةبلعث نب شقو

 (”صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ]١598[

 نذأتسا .نمحرلا دبع وبأ : ليقو ءريصن وبأ : ليقو دمحم ابأ ىنكي «بلاغ نب يؤل

 ال

 )١( ديناسملا عماج 27205 /؟) ةباصإلا ©( /؟) ةباغلا دسأ )١75 /8(« باعيتسالا )85/7(.

 ةباصإلا ,(" 54 /؟") ةباغلا دسأ «(87/7) باعيتسالا (؟) )7/ 301(.



 و 7١ ةباحصلا ةفرعم

 لثم فلأ هّتَِع يبنلا نع ظفح ءهل نذأف ءاضرلاو بضغلا لاح يف هنع ةباتكلا يف هَ يبنلا

 هاعدف .ءاسنلا نايشغ نع بغريو «ليللا موقيو ءراهنلا موصي ناك ءبتكلا أرق.ناكو

 . مايأ ةعبس لك يف متخي نأو ءاسنلا نايتإو مونلاو راطفإلا يف هب ءاستئالا ىلإ هَنِيَم يبنلا

 ةرحلا يلايل يفوت ءمهس نب دعس نب ةفيذح نب رماع نب جاجحلا نب هبنم تنب ةطير همأ

 : ليقو .ةكمب يفوت : ليقف «نيتسو نامث :ليقو «نيتسو سمخ :ليقو «نيتسو ثالث ةنس

 . ةنس ةرشع ينثا : ليقو «ةنس نورشع نسلا يف هيبأ نيبو هنيب ناك ءرصمب : ليقو ءفئاطلاب

 فوع نب نايفسو « يلهابلا ةمامأ وبأو ءورمع نب هللا دبع ةباحصلا نم هنع ثدح *

 ديزي نب بئاسلاو «فينح نب لهس نب ةمامأ وبأو «ةمرخم نب روسملاو «ئراقلا

 .ليفطلا وبأو

 نب ةملس وبأو «ةورعو دمحم نب مساقلاو ,بيسملا نب ديعس نيعباتلا نمو

 . ةمركعو هللا ديبع نب ةحلط نب ىسيعو «نمحرلا دبع نب ديمحو .نمحرلا دبع

 :لاق يبأ ينثدح .لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث .كلام نب ركب وبأ انثدح

 . ةيواعم نب ديزي ةيالو يف 2''[ةرحلا يلايل] ورمع نب هللا دبع تام

 ١ يفوت :لاق ريكب نب ىيحي انث «عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح. .

 سمخ ةئس ةريغصلا هراد يف نفدو رصمب دمحم(” [ابأ ىنكيو] صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 كش «ةنس نوعستو ناتنث وأ .ةنس نوعبسو نانتث هنسو «نيتسو نامث ةنس : ليقو ءنيتسو

 نيعستلاو نيعبسلا يف ريكب نب ىيحي .

 دمحم انث « لماك نب سودبع نب دمحم انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح . 5

 . نيتسو سمخ ةئس ورمع نب هللا دبع تام : لاق ريمت نب هللا دبع نبا

 سنوي وبأ ينربخأ «جارسلا سابعلا وبأ انث «ةلبج نب دماحوبأ انثدح "07

 سمخ ةنس تام صاعلا نب ورمع نب هللا دبع :لاق رذنملا نب ميهاربإ انثدح « [أ /7/7]

 )١( فنصملا دنع مدقت امك باوصلا وه تبثأ امو «لصألا يف طشك [ 1نيبام .



 .دمحم ابأ ىنكي «نيعبسو نيتنثا نبا وهو «نيتسو

 ىيحي نب دمحم انث « قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح 84

 عمس هنأ يناه وبأ ينربخأ «حيرش نب ''”[ةويح] انث ءيرقملا ديزي نب هللا دبع انث «يدزألا

 . "![نمحرلا دبع ابأ] اي : هل ليقو ورمع نب هللا دبع تعمس :لوقي يلبحلا نمحرلا دبع ابأ
 تام :لاق بابش انث «يرتستلا ايركز نب ىسوم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 06

 تاماشلا ىتأ دقو نيتسو سمخ ةنس ةكمب :لاقيو ء فئاطلاب صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 .ةفوكلاو رصمو

 . ثيدح ةئامسمخو اًقين ُهّتيَي يبنلا نع قرطلا ىوس نوتملا نم ىور
 (©[هللا دبع] نب دمحم انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث .دالخ نب ركب وبأ انثدح 17

 هلع يبنلا نع «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه انث «ةسانك نبا
 مل اذإ ىتح ,ءاملعلا ضبقب هضبقي نكلو ,هعزتني اًعازتنا ملعلا ضبقي ال هللا نإ»:لاق
 .«اولضأو اولضف .ملع ريغب اوتفأف اولئسف ًالاهج اًسوؤر سانلا ذختا ,ملاع قبي

 بويأو «يراصنألا ديعس نب ىيحي مهنم ةورع نب ماشه ريغ نيعباتلا نم ةعامج هاور #

 جيرجو «ميلس نباو ةبعشو «يروشلاو ,كلام ةمئألا نمو «ميلس نب ناوفصو

 .هوحن ماشه نع «ريفغلا مجلاو «ريثكلا سانلاو «نادامحلاو

 دمحم انث ؛يدادغبلا رافصلا «هيودبع نب ديعس انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح 5017

 نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم نع «ةورع نب ماشه انث «جارد نب حون انث «ناسح نبا
 لاق وأ ءاّيراقم ليئارسإ ينب رمأ لزي مل»: هِيَ هللا لوسر لاق :لاق هيبأ '”[نع] «صاعلا
 اولاق ءاهيبست ليئارسإ ونب تناك يتلا مثألا ايابس ءادبأ نودولوملا مهيف أشن ىتح ءاًمئاوم
 .«(اولضأو اولضف مهيأرب

 يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 4

 )١( لامكلا بيذهت عجار «تبثأ ام باوصلاو «لصألا يف طشك [ 1نيبام )15/ 7731 .

 ) )6.نيعلا فرح الإ لصألا يف حضتي مل '
 . (775 /0) لامكلا بيذهت ىف امك «تبثأ ام باوصلاو ءلصألا يف طشك [ 1 نيبام (*)
 ْ .اهتابثإ باوصلاو لصألا نم تطقس (4)



 نع «سدقملا تيب لهأ نم يليقعلا ةليع يبأ نب ميهاربإ ينثدح «عاجش نب ناورم انث

 ىلع صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو رمع نب هللا دبع ىقتلا : لاق نمحرلا دبع نب ةملس يبأ

 هل لاقف ءيكبيرمع نب هللا دبع يقبو ءورمع نب هللا دبع ىضم مث ءاثدحتف ةورملا

 عمس هنأ معز ورمع نب هللا دبع ينعي اذه :لاقف ؟: نمحرلا دبع ابأ اي كيكبي ام : لجر

لع هللا هبك ءربك نم لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم»: لوقي هلي هللا لوسر
 ى

 .(رانلا يف ههجو

 دمحم ليعامسإ وبأ انث ءدلخم نب يلع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح 8

 يبأ بابخ نب لاله نع «قاحسإ يبأ نب سنوي انث ميعنوبأ انث ءيذمرتلا ليعامسإ نبا

 نحن امنيب :لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ينثدح :لاق ةمركع ينثدح :لاق ءالعلا

 تجرم سائلا تيأر اذإ» :لاقف هدنع تركذ وأ ةنتفلاركذف لَم هللا لوسر لوح سولج

 هيلإ تمقف :لاق «  هعباصأ نيب كبشو- اذكه اوناكو ,مهتانامأ تفخو ,مهدوهع

 فرعت ام ذخو كناسل كيلع كلماو ؛كتيب مزلا» :لاقف ؟كلذ دنع لمعن فيك :تلقف

 . (ةماعلا رمأ كنع عدو ,ةصاخلا رمأب كيلعو ,ركنت ام عدو

 نباو ةويح انث «ئرقملا انث ءىسوم نب رشب انث «كلام نب رفعج نب دمحأ انثدح

 تعمس :لوقي يلبح لا نمحرلا دبع ابأ تعمس :لاق ئناه نب ديمح يناه يبأ نع «ةعيهل

 نأ لبق ريداقملا هللا ردق» : لوقي هلي هللا لوسر تعمس : لوقي صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 .(ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاوئمسلا قلخي

 ميعن وبأ انث «ليلخ نب دمحأ انث ءيصيصملا دمحأ نب ىلع انثدح. 0١

 ةديبع يبأ دنع اًمولج انك :لاق «ةرم نب '"”[ورمع] نع «شمعألا نع البت 1]

 هلع هللا لوسر لاق :لوقي ورمع نب هللا دبع تعمس :ديزي ابأ ىنكي خيش لاقف ءايرلاركذف

 .«هرغصو .هرقحو ,هقلخ عماس هب هللا عمس ؛هلمعب سانلا عمس نم»:

 0 دودو ان ؛ بيبح نب سنوي انث «رفعج نيل دبع انئاح ةهق

 )١( لامكلا بيذهت نم تبثأ امو ءواولا ناكم ضايبو «رمع» :لصألا يف )١5/ 074



 ةباحصلا ةفرعم

 رومألا ميدقت نم لهجي وأ ءرملا ىسني ام ءيش نع لئس امف هتلحار ىلع وهو رحنلا موي

 .«جرح الو اولعفا» :لاق الإ كلذ هابشأو ضعب لبق اهضعب

 دواد نب نسحملا انث « عفان نب دمحم نب دمحأ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 27

 نب ىسوم نع .هيبأ نع « سيق نب دواد نب ناميلس نع ,كيدف يبأ نبا انث .يردكتملا

 نال هللا لوسر بطخ :لاق ورمع نب هللا دبع نع «ةحلط نب ىسيع نع «يرهزلا نع «ةبقع
 دعب جاح ريغ يلعل يردأ ال ينإف مككسانم اوذخ سانلا اهيأ اي» :لاقو عادولا ةجح يف

 .«(اذه ىماع

 .هوجو نم يرهزلا ىلع فلتخا

 ديزي انث « خورف نب نابيش انث ءدمحأ نب نادبع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 15

 هلي هللا لوسر نأ ورمع نب هللادبع نع «بيسملا نب ديعس نع .باهش نبا نع « ضايع نبا
 .«مئاقلا ةالص نم فصنلا ىلع دعاقلا ةالص» :لاقف نولصي مهو سانلا ىلع جرخ

 . هيف يرهزلا ىلع فلتخاو . هلثم ضايع نب ديزي نع ,كيدف يبأ نبا هاور *

 نب ىسيع نع .يرهزلا نع «هنع ةعيهل نبا ةياور نم ليقعو «ةنييع نباهاورف *

 .ورمع نب هللا دبع نع ىلا ديبع نب ةحلط

 .هنع ةملس يبأ نع . يرهزلا نع .قاحسإ نب دمحم نع « مزاح نب ريزج هأورو 7

 نع .كلام يبأ نب ةبلعث نع .يرهزلا نع «هدج نع «عينم يبأ نب جاجح هاورو #

 . هنع ورمع نب هللا دبعل ةالوم نع .يرهزلا نع« لئاو نب ركب :لاقو . هللا دبع

 .هللا دبع نع «ًالسرم يرهزلا نع «كلامو .رمعم هاورو 2

 . كلام نب سنأ نع «يرهزلا نع .رضخألا يبأ نب حلاصو «جيرج نبا هاورو د

 نع .ديزي نب بئاسلا نع .هنع رضخألا يبأ نب حلاص نع .رمع نب حلاص هاورو 2

 . ةعادو ىبأ نب بلطملا

 . هيبأ نع ءملاس نع .يرهزلا نع «ةرم نب ميهاربإ لاقو



 رك 0 ةباحصلا ةفرعم

 «مهريغو « سوأ نب وزمعو «ءاطعو دهاجمو .ورمع نب هللا دبع نب بيعش هاورو 3

 تي ني 23 م د .

 ""ةمقلع وبأ ينزملا هللا دبع ]١17٠١[

 .ةمقلعو ءركب دلاو «ليبحرش نبا :ليقو «لاله نب ورمع نب هللا دبع وهو

 . هلبأ دنع هثيدح

 ملسم وبأ انث :اولاق ةعامج يف يباطخلا قورافو « نسحلا نب بيبح انثدح 6

 ءاضف نب دمحم انث «يراصنألا هللا دبع نب دمحم انث هللا دبع نب ميهاربإ «يشكلا

 نع هيَ هللا لوسر ىهنا :لاق هيبأ نع« ينزملا هللا دبع نب ةمقلع نع « هيبأ نع ءيمضهجلا

 . «سأب نمالإ مهنيب ةزئاجلا نيملسملا ةكس رسك

 . ءاضف نب دمحم نع «ناميلس نب رمتعم هاور 2

 دمحم نع .ناميلس نب رمتعم نع ؛هيوهار نب قاحسإ نع «ديلولا نب ةيقب هاورو *

 . ءاضف نبأ

 نب ديلولا انث ءزيزعلا دبع نب دمحم نب هللا دبع انث «ديمح نب دمحم هانثدح -.5

 نع « ناميلس نب رمتعم انثدح :لاق هيوهار نب قاحسإ نع« ديلولا نب ةيقب ينثدح «عاجش

 . ءاوس هلثم ءاضف نب دمحم

 نب دمحم نع ءرشعم يبأ نع «ماطسب نب ىيحي وهو «ماطسب يبأ نع «ةيقب هاورو 2

 دمحم انث «ميهاريإ نب ملسم انث .يشكلا ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدح 27
 تنام

 اذإ» : هلع هللا لوسر لاق :لاق «هيبأ نع للا دبع نب ةمقلع نع «هيبأ نع «ءاضف نبا

 )١( /؟) ةباصإلا «(7 57 /*) ةباغلا دسأ «(88 /9) باعيتسالا 57601( .



 ةباحصلا ةفرعم

 دحأوهو ءاًقرم باصأ محل بصي مل نإف .هقرم رثكيلف ءامحل مكدحأ ىرتشا

 . [أ/7 5/71. «نيمحللا

 ءاعوفرم هلثم ميهاربإ نب ملسم انث هزيزعلا دبع نب يلع انث «ناميلس هانثدح

 .«ناريجلل فرغيلف» :لاقو

 ورمع نب ليعامسإ انث ءدمحأ نب دومحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 8
 ةالصلا نع لكس ُهنِقَ ىبنلا نأ هيبأ نع «ةمقلع نع «هيبأ نع ءاضف نب دمحم انث « ىلجبلا

 . «ءاعإ ءىمويلف دجسي نأ عطتسي مل اذإ» :لاقف ءابصقلاو  غادرلا يف

 از . 2 0 53 ل

 ©”يراصنألا مارح ّمأ نب ورمع نب هللا دبع ©:7]
 . تماصلا نب ةدابع ةأرما نباوهو «مارح مأ نب هللا دبع : ليقو

 ريثك انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث .كلام نب ركب وبأ انثدح
 هللا دبع تيأر :لاق ةلبع يبأ نب ميهاربإ انث .ةئامو نينامثو ىدحإ ةنس دمحموبأ ناورم نبا

 «ربغأ ّرخ هيلعو «نيتلبقلا هللا لوسر عم ىلص دقو «يراصنألا مارح مأ نب ورمع نبا
 . ءادر هنأ ريثك نظف «هيبكنم ىلإ هديب ميهاربإ راشأو

 .هللا دبع :لاقو ميهاربإ نع «يرهفلا ريثك نب دمحم هاور

 "'مزح نب ورمع نب هللا دبع 17
 هل فرعت الو «يزاغملا يف ركذ هل :لاقو نيرخأتملا ضعب هركذ «مزح نب ةرامعوخأ 5

 .رظن لاق اميف «ةياور

 0 ل 3 7
 ل ُُ 1

 )١( ديناسملا عماج «(7917//؟) ةباصإلا «( 65 2737 /) ةباغلا دسأ )9/ 47 4( .

 /؟) ةباصإلا «.("58/)دسألا (؟) 6٠”7(.



 0 ماع نب هللا دبع [إ٠7]

 . ةباحصلا يف دعي « ميؤل نب ورمع :ليقو د

 انث «ميعن وبأ انث «يطلملا دمحم نب ليضف انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١

 نع امهدحأ «ةنيزم نم نيلجر نع« لفغم نب هللا دبع نع « نسح نب ديبع نع « رعسم

 . هلع يبنلا لأس يذلا اًبلاغ ىرأو :رعسم لاق رجبأ نب بلاغو « ميؤل نب رماع نب هللا دبعرخآلا

 معطأف»:لاق "”رمح الأ يلهأ همعطأ ءيش يلام نم قبي مل ءهللا لوسر اي :تلق :لاق

 ش .«ةيرقلا لاوج مكيلع مرحأ امنإف كلام نيمس نم كلهأ

 .ورمع نب هللا دبع :لاقف رعسم نع «يريبزلا دمحأ وبأ هاورو

 انث هللا دبع نب نوراه نب ىسوم انث «فسوي نب دمحم نب دمحأ هانثدح 1

 ةنيزم نم ًالجر نأ لفغم نبا نع « نسح نب ديبع نع « رعسم انث «يرييزلا دمحأوبأ انث « يبأ

 هنأ هبحاص نع امهدحأ ثدح رجبأ نب بلاغ رخآلاو لجار نب ورمع نب هللا دبع امهدحأ

 . هلثم ركذف هلأسف هلْيَع يبنلا ىتأ

 نيني د

 ©ةلَحْلَح نب ورمع نب هللا دبع ]١7705[

 .مهو وهو «ةباحصلا يف ركذ :لاقو« نيرخأتملا ضعب هركذ ال

 ىلع انثدح : لاق ىلإ بتك اميف ىجاجحلا بوقعي نب دمحم نب دمحم انربخأ 27377

 نع ءةملس نيدمحمانث «كلام نب مساقلا انث «ةدعسم نب ديمح انث «نمحرلا دبع نبا

 عفارو «هيبأ نع «ةحلح نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم انث «بيهص نب هللا دبع نب زيزعلا دبع

 .(ملتحم لك ىلع بجاو ةعمجلا موي لسغ»: هني هللا لوسر لاق :نالوقي جيدخ نبا

 نعي

 . ("007 /9) «(578/9؟) ةباصإلا ,(907 /9) ةباغلا دسأ )١(

 .ةباصإلاو دواد يبأ نم بيوصتلاو «اورمح» ىلإ لصألا يف تفحصت :تلق (؟)

 . ةحلح ىلإ لصألا يف تفحصتو «(101/5) ةباصإلا «(7 54 /) ةباغلا دسأ (؟)



 [ب /71/] ""يراصنألا كيتع نب هللا دبع [ ]706 ١

 ("”نبا لاقو قيقحلا يبأ نبا ةلتق دحأ «ةيواعم نب كلام ينب نم سوألا نم رباج وخأ

 بعك نب نمحرلا دبعو هللا دبعو هنبا دنع هثيدح «كيتع انبا ربجو « "”رباج وبأ وه :دواد

 . ةرشع يتنثا ةنس ةماميلاب لتق « كلام نبا

 .(ح) . نوراه نب ديزي انث «رفعج نب سيردإ انث ء.دمحأ نب ناميلس انثدح . 68

 معاد و

 ورمع نب فرصم انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثدحو

 تاجا نب وسخ نب ددحم يثلج :لاق قاحسأ نبل نع :الاق يكب نب سنوي انث :الاق

 هتباد نع رخف-_؟ ودها يأ: لاقو هدب قر ملا هللا ليبس يف اًدهاجم جرخ نمد

 دقف هفتح تام وأ هللا ىلع هرجأ عقو دقف ةباد هتعسلوأ هللا ىلع هرجأ عقو دقف .تامف

 .(بآملا بجوتسا دقف اصعق لتق نمو .هللا ىلع هرجأ عقو

 يف ريكب نب سنوي لاقو «هلثم قاحسإ نب دمحم نع « سنوي نب ىسيع هاور *

 . (هفنأ فتح :هلوق ىنعي هَل هللا لوسر لبق برعلا نم اهتعمس امف : هثيدح

 انث .ىفصم نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ انثدح 65

 نع .كلام نب بعك نب نمحرلا دبع نع «يرهزلا نع «يديبزلا انث «برح نب دمحم

 ءاسنلا لتق نع ىهن» : قيقحلا ىبأ نبا لتقل ''”هباحصأو هثعب ُهَّلَِي ىبنلا نأ كيتع نب هللا دبع

 رذنملا نب ميهاربإ انث «زازقلا نوراه نب ديز نب دمحأ انث ."”[ 1 انئدح 7

 نب هللا دبع نع «هيبأ نع «ةصيوح نب ميهاربإ ينثدح «نارمع نب زيزعلا دبع انث . يمازحلا

 . (الال /") باعيتسالا «27 51 /؟) ةباصإلا «(7* 05 /") ةباغلا دسأ )١(

 .؟دواد يبأ نبا" :ةباصإلاو دسألا يف قفز

 . ةمجرتلا رداصم نم تبثأ ام باوصلاو «رياجب» : لضألا يف (*)

 . لصألا يف ترركت «هباحصأو# ةملك عه

 : لصألاب ضايب (4)



 رك ل را ةباحصلا ةفرعم

2 
 نبا لتق نميف هَنلَع هللا لوسر ىلع انمدق :لاق «كيتع نب هللا دبع نع «كلام نب بعك

 ايكهجو حلفأ :انلق .«هوجولا تحلفأ» :لاق انآر املف ربنملا ىلع وهو قيقا يبأ

 : هلع هللا لوسر لاقف «هلتق ىعدن انلكو «معن :انلق .(؟هومتلتقأ» :لاق هللا لوسر

 «هفيس بابذ يف هماعط رثأ اذهو ,هلتق اذه» :لاقف اهب هانيتأف .«مكفايسأب ىلع اولجع»

 : كلذ ىف تباث نب ناسح لاقف «سينأ نب هللا دبعل

 فرشألا نباي تنأو قيقحلا نباب مهتيقال ةباص ع رددلل

 رايخلا نب يدع نب هللا دبع( 05]

 . يراصنألا فانم دبع نب لفون نب يدع نبا ت

 . (ح) يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركبوبأ انثدح 2

 ىلع نب نسحلا انث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث دمحم نب دمحم انثدحو

 انث :اولاق لماك ىبأ نب قاحسإ انث نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمعوبأ انثدحو

 نب يدع نب هللا ديبع نع ديزي '”[نب ]ءاطع نع «يرهزلا نع «رمعم انث «قازرلا دبع

 هءاج ذإ هباحصأ ىف هيَ هللا لوسر امنيب :لاق «يراصنألا يدع نب هللا دبع نع « رايخلا

 الإ هلإ ال نأ دهشي سيلأ» :لاق همالكب ُهِكَع يبنلا رهجف نيقفانملا نم لجر لتق يف هراسف لجر

 )١( ةباصإلا ,(78ه /") ةباغلا دسأ 207/8 /7) باعيتسالا )7/ 50 *( .
 لصألا نم تطقس (؟) .



 ةباحصلا ةفرعم نير

 هل ةةلص الو ىلب :لاق .«؟ىلصي سيلأ»:لاق هل ةداهش الو ىلب :لاق يكمل

 .[أ /؟0 /7] يمرضحلا ظفل (مهلتق نع تيهن نيذلا كئلوأ» : لاق

 دك دع د 1 /

 "”يرهُزلا ءارمحلا نب يدع نب هللا دبع 7

 . ةملس يبأ دنع هثيدح «نييزاجحلا يف دعي ءورمعوبأ ت

 نب ةبعش ابنأ «ناميلا وبأ انث ,ةعرز وبأ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 4

 نب يدع نب هللا دبع نأ «نمحرلا دبع نب ةملس وبأ ينربخأ «يرهزلا نع «ةزمح يبأ

 هللاو» :ةكم يقرش يف ةَرَوزَخلاِب فقاو وهو لوقي هليَي يبنلا عمس هنأ هربخأ يرهزلا ءارمحلا

 .«تجرخ ام تجرخأ ينأ الولو هللا ىلإ هللا ضرأ بحأو هللا ضرأ ريخ كنإ

 ىسوم نب نامثعو .بيعشو «سنويو «رفاسم نب ليقعو «ناسيك نب حلاص هاور *

 . جاجح دج دايز يبأ نب هللا ديبعو «يميتلا

 . ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع :لاقف هنع رمعم هاورو *

 .هوحن هللَع يبنلا نع ءمهضعب نع «ةملس يبأ نع «هنع ءرمعم نع «حابر لاقو

 م

 ©””يودعلا ةعيبر نب رماع نب هللا دبع ]

 يبنلا يفوت ءهآرو هنَْع يبنلا كردأ يدع ينب فيلح  نميلا نم ةزنعو  يزنعلا 5

 . كلملا دبع نب ديلولا نمز كله : يدع نب مئيهلا لاقو «نينس عبرأ وأ سمخ نباوهو

 ينربخأ « سنوي وبأ ىنثدح «قاحسإ نب دمحم انث .ةلبج نب دماحوبأ انثدح . 48

 .نينامثو سمخ ةنس يفوت ةعيبر نب رماع نب هللا دبع : لاق رذنملا نب ميهاربإ

 )١( /؟) ةباصإلا «(7"7/) ةباغلا دسأ «(7/8/7) باعيتسالا 7:50( .

 /5؟) ةباصإلا «(7؟ 8107 /") ةباغلا دسأ 77(2 /") باعيتسالا (؟) 09599 .



 انث .ءارفلا ديزي نب دعس انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدح .-

 هللا دبع نع «ةعيبر نب رماع نب هللا دبعل ىلوم نع «نالجع نب دمحم نع دعس نب ثيل
 بعلأ تجرخف :لاق بعلأ مالغ انأو انتيب ىلإ هِيَ هللا لوسر انراز :لاق هنأ رماع نبا

 .«؟هيطعت نأ تدرأ ام»: هِي هللا ""لوسر لاقف .كاه ىلاعت .هللا دبع اي : يمأ تلاقف

 .«ةبذك كيلع تبتك هيلعفت مل ول كنإ» :لاق ءارمت هيطعأ نأ تدرأ :تلاق

 . هلثم نالجع نبا نع «ليعامسإ نب متاح هاورو *

 دمحم نب بوقعي انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث :لاق دالخ نب ركبوبأ انثدح 0١

 ةعيبر نب رماع نب هللا دبع ىلوم نع «نالجعع نب دمحم انث «ليعامسإ نب ب متاح انث «يرهزلا

 .يمأ ىلع هلع هللا لوسر لخدف ريغص اًمالَغ تنك :لاق ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع

 :لاق ءارمت :تلاق ,.«؟هنيطعت ام :٠ ُهّْتِلَع هللا لوسر لاقف «كاه هللا دبع اي لاعت : تلاقف

 .(ةبذك تناك يلعفت مل ول»

 . اذايز هالوم هامسو نالجع نبا نع «بويأ نب ىيحي هاور *

 ديعس انث «ءالعلا 7[ نب] بويأ نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 0

 نع ءرماع نب هللا دبع ىلوم دايز نع «نالجسع نبا انث « بويأ نب ب ىيحي انث  ميرم يبأ نب

 . مالغ انأو يمأ ىلع ُهْنكَع 2 هللا لوسر لخد : لاق لوقي هعمس هنأ ةعيبر نب رماع نب هللا دبع

 اذام» : ُهَّْفَع هللا لوسر اهل لاقف «كاه لاعت !هللا دبع اي :يمأ ينتدانف اًجراخ تربدأف

 .(ةبذك كيلع تبتك يلعفت مل ول كنإ امأ» : لاق رمت هيطعأ :تلاق :2؟هنيطعت

 . هوحن نالجع نبا نع «حيرش نب ةويح نع «يسلربلا دواد نب هللا دبع هاورو 2

 انث ءيلع نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدح 77

 لاق :لاق ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع هللا ديبع نب مصاع انث ءرفعج نب هللا دبع

 .[ب 1 (ملظ ينغلا لطم» : هنو هللا لوسر

 2 د ع لم ماع هل

 )١( (هللَع هللا لوسر لاقف) لصألا يف ترركت .
 لصألا نم تطقس (؟) .



 ()ِبيِبَح نب زيرُك نب رماع نب هللا دبع [١ا/:9)]

 ةنس يفوتو «ةنس ةرشع ثالث هلو هي يبنلا يفوت «يشرقلا سمش دبع نبا ج

 .روباسين حتف يذلا وهو نينس ثالث نبا وهو هلَِع يبنلا هكنح «نيتس

 ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع انث ءمرحم نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح 14

 نسب هللا دبع نع« سيق نب ةلظنح هيبأ نع «تباث نب بعصم نب هللا دبع انث «يقرودلا
 وهف هلام نود لعق نم»: هْييَي هللا لوسر لاق :الاق زيرك نب رماع نب هللا دبعو«ريبزلا

 .(ديهش

 . هيبأ نع «يريبزلا هللا دبع نب بعصم هاورو *

 نب بعصم انث «:نوراه نب ىسوم انث «ناسيك نب دمحم نب نسحلا انثدح -06

 نب هللا دبعو «ريبزلا نب هللا دبع نع «ةلظنح نع هدج نع «هيبأ نع «يريبزلا هللا دبع
 . هلثم هلع يبنلا نع «رماغ

 ”سينأ نب رماع نب هللا دبع ©
. 

 ءدارج نب هللا دبع هنع ىور « هّللَ هللا لوسر ىلع دفاولا رماع نب قفتنملا نبا تن

 . يركشيلا هللا دبع نب ةريغملاو

 نب هللا دبع نب ديلولا انث «نايفس نب نسحلا انث ,.نادمح نب ورمع وبأ انثدح 1

 مالسإب هرشبأ هَليَم هللا لوسر ىلع تمدق :لاق هلي هللا لوسر ىلع دفاولا رماع نب قفتنملا

 هتحبص حبصأ املف . .«كرابملا دفاولا تنأ» :لاقو هايحو هللا لوسر هحفاصف :لاق «يموق

 . تارم ثالث «اريخ الإ رماع ىنبل هللا ىبأي» : هلي هللا لوسر لاقف اوملسأف رماع ونب

 )١( ةياصإلا «(788 /1) ةباغلا دسأ «("15 /7) باعيتسالا )/ 55(.

 عماج «(7378 /؟) ةباصإلا «(785 /1) ةباغلا دسأ (؟) المسانيذ)8/1١١(.



 رككو_7١ ةباحصلا ةفرعم

 انث .لاهنم نب جاجح انث «يشكلا ملسم وبأ انث :لاق يباطخلا قوراف انثدح 17

 :لاق «هثدح هابأ نأ "”[يركشيلا] هللا دبع نب ةريغملا نع «ةداحج نب دمحم نع «مامه

 هتبلطف يل يلحو هللا لوسر يل فصو :لوقي قفتنملا نبا هل لاقي لجر اذإف دجسملا تلخد

 هلع هللا لوسر ةلحار ماطخب تذخأف هيلإ تقلطناف «تافرعب وه : ليقف «ىنمب وه : يل ليقف

 ىلإ رظنف ؟ةنجلا ينلخديو رانلا نم ينيجنيام :امهنع كلئسأ نيئيش :تلقف اهمامزي وأ

 الو هللا دبعا : اذإ لقعاف تلوطو تمظع دقل ,ةلأسملا تزجوأ تنك نعل» :لاقف ءامسلا

 نأ بحت امو .ناضمر مصو ,ةضورفملا ةاكزلا دأو «ةبوتكملا ةالصلا مقأو ءائيش هب كرشت

 مث «(هنم سانلا رذف سانلا كيلإ يتأي نأ هركت امو ,مهب هلعفاف سانلا كب هلعفي

 | .(ةلحارلا ليبس لخو» : لاق

 موقب تررم :لاق ةريغملا نع «ةسينأ يبأ نب ديز ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هركذ *

 اذه ىلع ةداحج نب قفاوو «هابأ طقسأو ءهلثمب هلع هللا لوسر نع مهثدحي لجر مهيف

 هبر دبعو «ديبزو «بيلك نب مصاعو ينابيشلا قاحسإ وبأو «يعيبسلا قاحسإ وبأ : سانلا

 ناسح نبورمعو «يرصنلا ةملس نب ةيواعمو «قاحسإ يبأ نبا سنويو «ديعس نبا
 . هيبأ نع «ةريغملا نع :اولاقف

500 

 ©”يراصنألا ريمع نب هللا دبع ]

 .اردب دهش

 نبا انث «ىبأ ىنثدح .دلاخ نب ورمع نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح

 [أ /77 /7] راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف ريبزلا نب ةورع نع «دوسألا نع «ةعيهل

 . ريمع نب هللا دبع : جرزخلا نب فوع نب ةردخ ينب نم مث

 يف امكو لصألا نم قبس ام يف امك تبثأ ام باوصلاو «يرشيلا» ىلإ لصألا يف فحص [ 1نيبام )١(

 . (731/8/5748) لامكلا بيذهت

 . ("ه0 /”) ةباصإلا «( ه7 /8) ةباغلا دسأ «.(89 /7) باعيتسالا (؟)



 نع .حيلف نب دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح- 64

 هللا دبع : جرزخلا ''”[نم] راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم

 . عيبر نب هللا دبع :لاقيو ريمع نبا

 ميهأربإ انث ءدمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح

 ينب نم جرزخلا نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب كمحم نع «دعس نبا

 . ةثراح ينب نم ريمع نب هللا دبع : جرزخلا نب ثراحلا "' ![نب ]فوع نب ةردخ

 "”يسودسلا ريمع نب هللا دبع 707

 ىنثملا نب هللا دبع انث «ينارطقلا ورمع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١

 نع «يبأ ينثدح .ءيسودسلا ريمع نب هللا دبع نب قيقش نب ورمع انث «ىسوم يبأ وخأ
 ءهيف ضمضمو ههجو اهيف هيَ يبنلا لسغ دق هِي يبنلا دنع نم ةوادإب ءاج هنأ ءيدج

 ةوادإلا تألم الإ ءام ندرت الد: لاق ةاودإلا ألم مث «هيعارذو ء«هيدي لسغو «ءاملا يف قزبو

 :لاق .«اًدجسم هوذختاو ةعقبلا كلت هب شرف كدالب تيت تبتأ نإف اهيف يقب ام ىلع

 .نايفس نب ورمع : ليقو «هيف انأ تيلص دق :ورمع لاق ءادجسم " !'هوذختاف

 «يمُطَخلا ريمع نب هللا دبع 71]

 ل . ىمعأ وهو ُهيَع يبنلا عم دهاج «ةمطعخ ينب دجسم مامإ

 نب نامثع انث «نايفس نب نسحلا انثدح :لاق نادمح نب ورمع وبأ انثدح 05

 ينب مامإ ناك هنأ ريمع نب هللا دبع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ريرج انث « ةبيش يبأ

 . ىمعأوهو ُهْلِلَ هلع هللا لوسر عم دهاجو . هي هللا لوسر دهع ىلع ىمعأ وهو «ةمطخ

 )١( لصألا نم تطشك .
 . (7 00 /؟) ةباصإلا ( 88 /) ةباغلا دسأ «(89 /) باعيتسالا (؟)

 . فورحلا ضعب لصألا نم طشك ()
 . 7065 /7) ةباصإلا ,(" ه0 /") ةباغلا دسأ ,.(89 /) باعيتسالا .(؟)



 رعو_ 7 ةباحصلا ةفرعم

 . ريمع نب يدع نع :لاقف «هيبأ نع .ماشه نع .ةيواعموبأ هاور 2

 يزن ؤظ01 7م 1-0 0939 000

 "”يعجشألا ريمع نب هللا دبع 717

 .ديمح نب دمحم انث «يزارلا سابعلا نب نسحلا انث . دمحأ نب ناميلس انئدح 1

 نع «نادقو نب هللا دبع نع «ملسم نب ىيحي نع ؛ءارغم نب نمحرلا دبع نع «ريهز وبأ انث
 متنأو جراخ مكيلع جرخ اذإ»:لوقي هّلْفَع يبنلا تعمس : لاق يعجشألا ريمع نب هللا دبع

 .(هولتقاف مهعمج قرفيو نيملسملا اصع قشي نأ ديري اًعيمج لجر عم

 ]١7١6[ ةريمع نب هللا دبع 9(

 .ةيؤر الو ةبحص هل حصت ال «ةيلهاجلا يف ىشعألا دئاق ناكو « ةيلهاجلا كردأ

  2نيرخأتملا ضعب هركذ .

  45تعمس ةبعش انث «ةدابع نب حور انث «ثراحملا انث .دالخ نب ركب وبأ انثدح

 "”لوقي ةيلهاجلا يف ىشعألا دئاق ةريمع نب هللا دبع تعمس :لوقي برح نب كامس .

 # نب كامس طقسأو «ةبعش نع «ةدابع نب حور ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هاور

 [ب /؟5 /؟] ةيلهاجلا يف ىشعألا دئاق ناكو «ةريمع نب هللا دبع تعمس :لاقو برح .

 ع
 ني تق 3

 )١( /؟) ةباصإلا «(" ه0 /*) ةباغلا دسأ «(89 /؟) باعيتسالا 5 0”( ,

 ةباصإلا ء(" هال /") ةباغلا دسأ (؟) )/ 95(,

 )( «هدنم نبا هجرخأ ءاّئيدح ركذف» :لاق ةباصإلا يفو «لوقلا يلوقم ركذي ملو لصألاب اذكه :تلق .



 دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع ]1١5!١[

 . هللا ديبع هنبا دنع هثيدح «يزاجح «يلذهلا دوعسم نب هللا دبع ىخأ نبا

 نب ىسوم ''”نع «حلاص نب نامثع نب ىيحي انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 6

هللا دبع مأ يتدج ينتثدح :لاق دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب نوع نب هللا دبع نبا نوع
 

 يبأ تلأس :لوشي هلا دبع نب ةزمح : يبأ تعمس : تلاق ةبتع نبل دبع نب ةزمح تنب

 انأو «ينذخأ هنأ ركذأ : لاق ؟ ِهْلِلَص هل هللا لوسر نم ركذت ءيش يأ دوعسم نب ةبتع نبا هللا دبع

[و] يل ىعدو يديب هسأر لسغو هرجح يف ينسلجأف يسادسوأ يسامح
 نم يتيرذ' '

 . ةكربلاب يدعب

 نب ىسوم نع «ةريغمل ا نب نالعو «ديوس نب قاحسإو « اهس نب ىسوم هأور #

 .دوع

 هب درفت : لاقو ,حلاص نب نامثع نب ىيحي ثيدح نم .هلثم نيرخأتملا ضعب هجرخ *

 نع «نايدوعسملا نوع نب لضفلاو «نوع نب ةزمح هاور دقف ىكح اميف مهوو « ىسوم

 . ةديبع : هللا دبع مأ مساو «ةزمح تنب هللا دبع مأ

 انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «نيصح يبأ نب دمحأ نب ميهاربإ هانثدح 5

 هللا دبع نب ةزمح تنب هللا دبع مأ ينتثدح :الاق نوع نب ةزمحو « يدوعسملا نوع نب لضفلا

 ل تلق دلووأ تقكو ءاهتدج نع  هوعسم نب ةبتع نبأ

 نحلف : يتدج تلق ةكربابينلواو يلاهدو م يهجو ىلع سمر هريس يا ىلا

 دع د د

 )١( /؟”) ةباغلا دسأ «(/0 /") باعيتسالا 7١8(« ةباصإلا )5/ 0714١ .
 ) )0لصألا نم طشك .



 ير رع نب : ١7117 ماسلا ىراصنألا ةجف'ع ب هللا دبع[ )(

 الو «يرهزلا همسي ملو «هللا دبع نيرخأتملا ضعب هامس ءاردب دهش «سوألا نم
 . قاحسإ نبا

 .حيلف نب دمحم انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «ءقوراف هانثدح 17

 ينب نم سوألا نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع

 ٠ . ةجفرع نب : سوألا نب كلام نب ملسم نب منغ

 ءدعس نب ميهاربإ انث ءدمحم نب دمحأ انث ءىيحي نب دمحم انث «بيبح انثدح

 ملاس نب منغ ينب نم سوألا نم راصنألا نم [ردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع

 . ةجفرع نبا : ةثراح نب سوألا نب كلام نبا

 ("”سبع نب هللا دبع [17/18]

 . اردب دهش يجرزخلا يراصنألا سيّبع :ليقو

 «حيلف نب دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «قوراف انثدح . 6

 ثراحلا ينب نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم نع

 .ادلو كرتي مل سبع نب هللا دبع : جرزخلا نبا

 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح. 0

 ينب نم جرزخلا نم راصنألا نم ردي دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «ميهاربإ انث

 . سبع نب هللا دبع : جرزخلا نب ثراحلا نب جرزخلا نب بعك نب ةبلعث نب كلام نب ديز

 )١( ةباصإلا ,(39"7/ /) ةباغلا دسأ )57/7*7( .

 )0( ةباغلا دسأ «(1/5 /7) باعيتسالا )/ ٠7 7(« ةباصإلا )5/ 739 .



 27يردخلا يراصنألا ةطَفرَع نب هللا دبع [714]

 . اردب دهش

 نبا انث .يبأ ينثدح «دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١

 ينب نم مث راصنألا نم ًاردب دهش نم ةيمست يف ريبزلا نب ةورع نع .دوسألا يبأ نع «ةعيهل

 . ةطفرع نب هللا '"”دبع : جرزخلا نب ثراحلا نب فوع نب ةردخ

 ء حيلف نب دمحم انث .رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث .قوراف انثدح. 5

 ثراحلا ينب نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نب نع «ةبقع نب ىسوم نع
 . ةطفرع نب هللا دبع : جرزخلا نبا

 ميهاربإ انث ءدمحم نب دمحأ انث . ىيحي نب دمحم انث ء.نسحلا نب بيبح انثدح 5 4 "٠

 نم راصنألا نم ردب دهش نم ةيمست ىف [أ /؟7//1] قاحسإ نب دمحم نع «دعس نبا

 . ةطفرع نب هللا دبع : جرزخلا نب ثراح لا نب فوع نب ةردخ ينب نم جرزخلا

 حا أ 3 نإ
 تل 3

 "”نانس نب نامعنلا نب فانم دبع نب هللا دبع ]١7٠8[

 . اردب دهش «يراصنألا 8

 نع «ةعيهل نبا انث «يبأ ينثدح «ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح - 4

 : ءاسنخ ينب نم مث راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف ريبزلا نب ةورع نع «دوسألا يبأ

 . نانس نب نامعنلا نب فانم دبع نب هللا دبع

 نب ىسوم نع «حيلف نب دمحم انث «ميهاربإ انث «دايز انث .قوراف انثدح 065

 نب هللا دبع : جرزخلا نم راصنألا نم اردب .دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع

 )١( ةباصإلا ,("19/ /) ةباغلا دسأ ,01/9 /7) باعيتسالا )557/7*( .

 .ريغصتلاب هللا ديبع ىلإ لصألا يف تفحصت :تلق (0)
 . (”8/5) ةباصإلا «(7057) ةباغلا دسأ «(07/5 /”) باعيتسالا (")
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 . تانس نب نامعنلا نب فانم دبع

 انث ءدمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح - 5

 ينب نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نعءدعس نب ميهاربإ

 نب فانم دبع نب هللا دبع : ةملس نب بعك نب منغ نب يدع نب ديبع نبا نانس نب نامعنلا

 . نائس نب نامعنلا

 تو 3 جام ما

 "”يموزخملا ةعيبر يبأ نب شايع نب هللا دبع 73
 نع «روباش نب بيعش نب دمحم نع «ذئاع نبا هركذ اميف ةشبحلا ضرأب دلو

0101 2 

 ةمرخم تنب ةملس مأ ةمأ نأ ركذو « سابع نبا نع « ةمركع نع «هيبأ نع «ءاطع نب نامثع

 . مراد نب لشهن نب لدنج نبا

 كلملا دبع وبأ انثدح :لاق هتزاجإ يف ناورم نب ميهاربإ نب دمحم هانربخأ-

 . هب ذئاع نب دمحم انث « ميهاربإ نب دمحأ

 .رمعم نب دمحم انث «يناجرلا بيعش نب هللا دبع انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح .

 دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع نع «يسودسلا ورمع وبأ انث ,يدقعلارماع وبأ انث .ينارجنلا

 هلم هللا لوسر ماق ام :لاق ةعيبر يبأ نب شايع نب هللا دبع نع «هيبأ نع ءمزح نب ورمع نبا

 . هتزاج ىتح ماقف ءاهروخب حير هاذآف ةيدوهي تناك اهنأ الإ ةزانجلا كلتل

 «ةعيهل نبا انث «ةبيتق انث .نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح . 8

 ىلع لخد هَ يبنلا نأ شايع نب هللا دبع نع «شايع ىلوم دايز نع ءرضنلا يبأ نع
 اوأر مهنأكف هسأر عفر مث .هيصوي هنأك هبوشب هيلع ىنحأف «تام موي نوعظم نب نامثع

 هيلع ىنحأ مث «يكبي وهو هوأرف «هسأر عفر مث «ةيناثلا هيلع ىنحأ مث «ءاكبلا رثأ هينيع يف
 هم» : ُهْنيَم هللا لوسر لاقف موقلا ىكبف تام دق هنأ اوفرعف .قيهش هلو هسأر عفر مث «ةثلاثلا

 )١( باعيتسالا )١545(.« ةباغلا دسأ )"/  »)" 55٠(7057/5؟) ةباصإلا .



 سبلت ملو تجرخ دق ,بئاسلا ابأ كنع بهذأ هللا اورفغتسا ,ناطيشلا نم هذه امنإ

 («ءىشب اهنم

 . ةرخآلا ةرجهلا يف ةشبحلا ضرأب

 دلع داع دع ش

 "”فوع نب هللا دبع ]١77[

 يف يزاريشلا سنوي نب ىيحي هجرخأ ..(نامي ناميإلا» : هْنْيَع يبنلا نع ىور . ٠

 . ةثلاثلا ةقبطلا نم زيزعلا دبع

 ديزي انث .ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «مانغ نب ديبع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح ١

 هلع يبنلا نأ «فوع نب هللا دبع نع «ةيطع نب ةلبج نع «ةملس نب دامح ابنأ «نوراه نبا

 .ا[ب/كال/"] .(ماذجو فدنخ ىف نامي ناميإلا» : لاق

 3 أ 3

 ينهجلا دبعموبأ ميكع نب هللا دبع [77]

 نبا نمحرلا دبعو ءبهو نب ديز هنع ىور .هري ملو ُهنَِع يبنلا كردأ ,ةفوكلا نم

 .ةرميخم نب مساقلاو «'*”نازولا لالهو .هنبا ىسيعو «ىليل يبأ

 2م 50 بز 093 ا

 ا

 انث «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 دبعم يبأ ىلع انلخد :لاق ىسيع "و «ىليل يبأ نبا نع ءمشاه نب يلع انث ركب وبأ :يمع

 )١( ةباصإلا 908/9(2) ةياغلا دسأ )١78/7(« ديناسملا عماج )8/ ١5١(.

 هدنم نبا قيرط نم مالكلا اذه حتفلا يف ظفاحلا.دروأ دقو :تلق «لصألاب حضاو ريغآ 1نيبام (5)

 .وه هلعلف

 . (7157/5) ةباصإلا 27308 /) ةباغلا دسأ «(7/9/5) باعيتسالا (9)

 .دسألا نم تبثأ امو ءلصألا نم فورحلا ضعب تطشك (4)

 . لصألا نم واولا تطقس (0)
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 كرك ش

 . هفشو هدخ مرو دقو هدوعي ميكع نب هللا دبع ينهجلا

 «مكحلا نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث «2"2)سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 44

 هلع هللا لوسر باتك انيلع ئرق :لاق ميكع نب هللا دبع نع« ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع

 .«بصع الو باهإ نم ءيشب ةتيملا نم اوعتمتست ال نأ» : ةنيهج ضرأب نحنو

 دمحمو ءروصنمو «قاحسإ وبأو «يعيبسلا قاحسإ وبأو «شمعألا مكحلا نع هاور #

 ء«فيرط نب فرطمو «قارولا رطمو «ءاذحلا دلاخو «لاقبلا دعس وبأو «ةداحج نبا

 نمحرلا دبع نب دمحمو «ةبيشوبأو «ةرسيم نب ةيواعمو «قاحسإ يبأ نب سنويو ءرعسمو

 . يدوعسملاو «يرسلا نب ولحو «هللا دبع نب ةبتعو « يئالملا سيق نب ورمعو «ىليل يبأ نبا

 . ميكع نب هللا دبع نع «ىليل يبأ نبا نع «دايز يبأ نب ديزي هاورو *

 «ةمامث يبأ نب دمحأ نب دمحم انث « ملس نب ورمع نب دمحم هانثدح 4

 نب رصن يزج وبأ انث :لاق ناسح نب حاضو يدج باتك يف تدجو :لاق

 بتك :لاق «ميكع نب هللا دبع نع «ىليل يبأ نبا نع «دايز يبأ نب ديزي نع «فيرط
 . ثيدحلا . . . ِهّلِلَع هللا لوسر انيلإ

 . ميكع نب هللا دبع نع «دادش نب هللا دبع نع مكحلا هاورو *

 «بوبحم نب ناميلس نب هللا دبعوبأ ينثدح ءملس نبرمع نب دمحم هانثدح . 0

 ءءاذجلا دلاخ نع «باهش وبأ انث .ديمحلا دبع نب يلع انث .حلاص نب فلخ نب دمحم انث

 . هلثم انيلإ بتك :لاق ميكع نب هللا دبع نع «دادش نب هللا دبع ("” نع جكحلا نع

 ءدادش نب هللا دبعو «نازولا لالهو « بهو نب ديز ميكع نب هللا دبع نع هاورو *

 . ىليل يبأ نباو «ةرميخم نب مساقلاو

 .ابهو نب ديز ثيدحف

 )١( لصألا نم طشك .
 لامكلا بيذهت :رظناو .مدقت املأ طخ وهو «نبا» ىلإ لصألا يف تفحصت :تلق (؟) )١15/19(.



 يلع انث «نامثع نب ديعس انث «ريرج نب دمحم انث «ديمح نب دمحم هانثدلح 65

 نب هللا دبع نع ءبهو نب ديز نع «شمعألا نع «يروثلا نايفس انث «يماسلا نسحلا نبا

 ةتيملا نم عفتني ال نأ» : ةنيهج ضرأب نحنو هَ هللا لوسر باتك انيلع ئرق :لاق ميكع

 .(باهإب

 هللا دبع نع « بهو نب ديز نع «يناهبصألا نبا نع «سيق يبأ نب ورمع هاور 3#

 . هلثم

 .لاله ثيدحو

 سيق انث «ينامحلا ىيحي انث «نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج هانثدح 4 7

 ال نأر : هلم يبنلا باتك اناتأ :لاق ميكع نب هللا دبع نع «نازولا لاله نع « عيبرلا نبا

 .«بصع الو باهإب ةتيملا نم اوعفتنت

 ثيدحو .ةوخملأ ؛بأو« هللا دبع نب كيرشو «قارولا رواسم لاله منع هاور 3

 .ةرميخم نب مساقلا

 نب ديلولا انث «مامه وبأ انث .حلاص نب هللا دبع انث ءديمح نب دمحم انثدح .-

 هللا دبع نع :ةرميخم نب مساقلا نع ءدلاخ نب ةقدص هبنتّبثو « ميرم يبأ نب ديزي انث ءملسم

 الد: رهشب هتافو لبق ُهّلكَي هللا لوسر باتك اناتأ :لاق مهثدح هنأ «ينهجلا ميكع نبا

 .(بصع الو باهإيب ةتيملا نم عتمتسن

 .ديزي نع «دلاخ نب ةقدص هأورو *:

 . هب ديزي انث .ةقدص انث «رامع نب ماشه انث «هيوجنز نب دمحأ انث «نالع نب نسحلا هانثدح

 انث ءذاعم نب هللا ديبع انث ءنايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح. 48

 .(ح) ةبعش انث « يبأ

 نب دمحم انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث .كلام نب ركب وبأ انثدح

 نع «ميكع نب هللا دبع نع «( ىسيع «هيخأ نع «ىليل ىبأ نب دمحم نع «ةبعش انث « رفعج
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 . (ح) ُهْنِلَع يبنلا

 انث «يبأ انث «ذاعم نب هللا ديبع يمع انث « ىنثملا نب ذاعم انث « دمحأ نب ناميلس انثدحو

 هلع ىبنلا نغ ءميكع نب هللا دبع نع «ىسيع «هيخأ نع «ىليل ىبأ نبا نع «ةبعش

 . [أ/78/7] . هلثم ردنغ ظفل . «هيلإ لكو اًئيش قلعت نم» : لاق

 نب دمحم نب نارمعو .مشاه نب يلعو «يساورلا نمحرلا دبع نب ديمح هاور 2

 نع « نمحرلا دبع نب دمحم نع مهلك ناطقلا ىيحيو . ىسوم نب هللا ديبعو « ىليل يبأ

 . هلثم هللا دبع نع « ىسيع هيخأ

 نب هللا دبع نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع «نازولا لاله نع «كيرش هاورو *

 انث .باجنم انث ءتاتقلا رفعج نب نسحلا انث ءىحلطلا ركب وبأ انئدح-

 لاق :لاق ميكع نب هللا دبع نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع «نازولا لاله نع «كيرش

 .(كرش نم ةبعش ىلع وهف ىقرلا نم اًئيش قلعت وأ مئامتلا قلع نم» : هي هللا لوسر

1/0 
 7 ل انزد 07 9

 '”ىينهجلا ةبارع نب هللا دبع []

 حيحصلاو «ةبارع نب نمحرلا دبع : ليقو «بيبخ نب هللا دبع نب ذاعم دنع هثيدح

 نب هللا دبع انث «يفاريسلا ماشه انث «رصن نب دمحم نب ىلع نع ءفةانثدح 5*5

 نب هللا دبع نب ذاعم نع «ريبج نب ىسوم انث «ماسحلا يبأ نب ةملس نب ديعس انث «ءاجر

 هللَع هللا لوسر عمانلبقأ :لاق هَلِلَ هللا لوسر بحاص ىنهجلا ةبارع نب هللا دبع نع «بيبخ

 ركذو «مهل نذأف مهيلهأ ىلإ حيرستلا هنولأسي سان هاتأ ديدكلاب انك اذإ ىتح حتفلا ةوزغ نم

 )١( ديناسملا عماج 2( غ4 /؟) ةباصإلا «(779/ /) ةباغلا دسأ )8/ ١16(.



 نب ءاطع نع «ةنوميم يبأ نب ءاطع نع «ريثك يبأ نب ىيحي هاور ام هباوصو هاور اذك

 (0ق َبْكَع نب هللا دبع 61

 . لوهجم «ةنسلا نم ليلختلا» : هلوق تح

 نب ةلظنح نع «يريبزلا دمحأ يبأ ثيدح نم اذه هلوق « نيرخأتملا ضعب هركذ *

 . هيلع دزي ملو «ةربكع نب هللا دبع نع «دهاجم نع «يرصبلا ميركلا دبع نع «ديمحلا دبع

 يلع انث ءديمح نب دمحم انث «هتسر نب اانث :لاق نايح نب دمحم وبأ هانثدح . 7

 نم للختلا : لاق ةربكع نب هللا دبع نع ءدهاجم نع ميركلا دبع نع يرماعلا هللا دبع نبا

 . ةئسلا

00 00 0 
 ني تي

 "ينالوا ةّبتع وبأ ةّبتع نب هللا دبع :71]

 ةعرز نب ركب دنع هثيدح «نييماشلا يف دعي ء.مجعملا يف يناربطلا هامس

 . يناهلألا دايز نب دمحمو «ةيرهازلا يبأو

 نب مثيهلا انث «رابألا يلع نب دمحأ انث «ميلس نب رفعج نب دمحأ انثدح 7

 ةبنع ابأ تعمس «ةعرز نب ركب انث «حيلم نب حآرجلا انث :الاق رامع نب ماشهو ءةجراخ

 هلع هللا لوسر تعمس .مدلا لكأو هِي هللا لوسر عم اًعيمج نيتلبقلا ىلص نم ناكو ينالوخلا

 .(ةمايقلا موي ىلإ هتعاط يف مهلمعتسي سرغب نيدلا اذه سرغي هللا لازي ال» : لوقي

 تنم تدع جد

 )١( ديناسملا عماج ,(9857/5) ةباصإلا «(7374 /”) ةباغلا دسأ )١7177/8(.

 ةباصإلا 08 ها/ /*) ةباغلا دسأ (؟) )5/  22١51١ديناسملا عماج )8/ ١5٠١(.
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 جك

 20يولَبلا سيدع نب هللا دبع 73

 . "”ةياور هل فرعتال .رصم حتف دهش « نمحرلا دبع وخأ

1 
923 

 3 4 : 3 1 م

 © ينزملا ةَمَنَع نب هللا دبعو ©: ]3

 امهنع جرخي ملو «نيرخأتملا ضعب امهركذ «ةباحصلا يف ركذ هل ءرصم حتف دهش
 . .[ب /8/5١؟] '؟”ىلعألا دبع نب ديعس ىبأ ىلإ امهركذب لاحأو اًئيش
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«كلام نب سوأ نب ةثراح نب ورمع نب ةجعلص نبا
 هركذ «ةبقعلاو اردب ميوع دهش 

 . ةباحصلا يف يعينملا

 «دابع نب دمحم ينثدح .«يوغبلا انث فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح 8

 نب ميوع نب هللا دبع نب ملاس نب نمحرلا دبع نع «يميتلا ةحلط نب دمحم ينثدح

 , اًباحصأ ىل راتخا ىنراتخا هللا نإ : هْتِفَم هللا لوسر لاق : لاق هدج نع «هيبأ نع «ةدعاس

 سائلاو ,ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف ,مهبس نمف .ًراهصأو ءاراصنأو «ءارزو مهنم يل لعجو

 .«ًالذع الو اًفرص ةمايقلا موي هنم هللا لبقي ال ,نيعمجأ

 )١( /؟) ةباصإلا «(5”73/) ةباغلا دسأ 40 7( .

 دروأو رصم اولخد نيذلا ةباحصلا يف هركذ هنأ عيبرلا نب دمحم نع ظفاحلا دروأ ةباصإلا يفو :تلق (5)

 .ثيدحلا(. . نيدلا نم نوقرمي يتمأ نم سانأ جرخي» : هظفلو  هدانسإ قاسو  اًئيدح هل

 . «ةنمنع» : ىلإ لصألا ىف «(ةمنع) تفرحتو (3200 /؟) ةباصإلا «(7208 /) ةباغلا دسأ (9)

 ْ . ةملك براقي | لصألا يف اهدعب طشك (4)
 .(1547 /8) ديناسملا عماج ,("07/؟) ةباصإلا «(70 /*) ةباغلا دسأ (0)



 نيعلا باب نم نيغلا باب

 ©":ِهاَنَغ نب هللا دبع [3

 . ةضايب نب كلام نب ورمع نب سوأ نباوهو : يردب مانع : ليقو «ةبحص هل ال

 « ميرم يبأ نب ديعس انث «بويأ نب ىيحي انثدح :لاق دمحأ نب ناميلس انثدح .. 6

 نع «لالي نب ناميلس انث «ىينعقلا انث ءهزيزعلا دبع نب ىلع انث «ناميلس انثدح

 : هلي هللا لوسر لاق :لاق مانغ نبا نع «ةسبنع نب هللا دبع نع «نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر

 كدحو كنمف كقلخ نم دحأب وأ ,ةمعن نم يب حبصأ ام مهللا : حبصي نيح لاق نم»

 .«مويلا كلذ ركش ىدأ ,ركشلا كلو ,دمحلا كل ,كل كيرشال

 ركذي ملو «مانغ نبا نع «ةعيبر نع «لالب نب ناميلس نع ءيدقعلا رماعوبأ هاور *

 نع «لالب نب ناميلس نع «بهو نبا ةياور نم ةاورلا ضعب فحصو «ةسبنع نب هللا دبع

 . سابع نب هللا دبع نع «ةسينع نب هللا دبع نع «ةعيبر

 ]١71[ ٌلْيِسَعلا نب هللا دبع ©

 . ةرصبلا بارعأ ىف دعي ءدسأللا دبع نب رماع دنع هثيدح . لوهجم 3

 حلاص نب دمحم انثدح «يزارلا ديعس نب ىلع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح . 7

 نب ءاربلا نب مكحلا نب نمحرلا دبع ينربخأ «يرازفلا رارض نب ناورم انث ءنارهم نبا

 ليسغلا نب هللا دبع نع «يسقبعلا دسألا دبع نب رماع نع « يبأ ينثدح :لاق يفقثلا ةصيبق

 )١( باعيتسالا )/ 4١(.« هال /؟) ةباصإلا .("”557 /) ةباغلا دسأ 7( .

 ديناسملا عماج «(" هال /؟) ةباصإلا «(351/) ةباغلا دسأ (؟) )١40/4(.



 ١/1 ةباحصلا ةفرعم

 قلطناف «« 7[ كينبب ] ينعبتا ءمع ايد :لاقف سابعلاب رمف هلع هللا لوسر عم تنك :لاق

 مهلخدأف دبعمو «مثقو .نمحرلا دبعو هللا ديبعو هللا دبعو « لضفلا :هينب نم ةتسب

 يتيب لهأ ءالؤه نإ مهللا» :لاقو «ةرمحب ةططخم ًءادوس ةلمشب مهاطغو اَنيب هَ يبنلا

 الو ردم تيبلا نم يقب امف :لاق .(ةلمشلا هذهب مهترتس امك رانلا نم مهرتساف يترتعو

 .َنمأ الإ باب

 . حلاص نب دمحم نع «بلاط يبأ نب لضفلا نع «ةميزخ نب ركب وبأ هب ثدح *

 .باوصلا وهو (771 /7) دسألا يف وه تبثأ امو «كينب» طوطخملا يف ءاجإ 1]نيبام )١(

 .ردقلا اذه ىلع دزي ملو هدنم نبا هجرخأ هيفو 0775١ /5) ةباغلا دسأ (1)



 نيعلا باب نم ءافلا باب

 ”يغيللا ةلاضف نب هللا دبع [ 17

 .نيعباتلا يف هدادع «ةبحص هل حصت الو « ُهّْلْقَي يبنلا نم اعامس ركذي مل 0

 . ةباحصلا ىف نيرخأتملا ضعب هركذ

 9و م ل 2 2 0

 )١( ةباصإلا «(7 517 /7) ةباغلا دسأ )7/ *51( .



 نيعلا باب نم فاقلا باب

 ")يرعشألا ىسوم وبأ سيق نب هللا دبع [7]

 وذ ةشبحلا ىلإ رجاهو «ةكمب ملسأ ءسمش دبع نب ةعيبر نب ةبتع لآ فيلح

 نمز هعم مدق ىتح بلاط يبأ نب رفعج عم ةشبحلاب يقبف «ةنيدملاو ةشبحلا ةرجه نيترجهلا
 .ةكمب نفدو «نيسمخو نيتنثا ةنس يف يفوت : ليقف ءهربقو هتافو يف فلتخم . ربيخ

 ءاملعو ُهْلَْع يبنلا لامع دحأ .نيليم ىلع ةفوكلا نم ةبوتلاب نفدو «نيعبرأو عبرأ : ليقو

 ريمازم نم يطعأ دق ناك «نميلا ىلع لبج نيذاعم عم هلع يبنلا هثعب ,مهئاهقفو ةباحصلا

 هلخدأو هبنذ هل رفغا»:لاقف ساطوأ موي هلق يبنلا هل اعد «هتوص نسح نم دواد لآ

 .«اًيرك ًالخدم

 تنب موشلك مأ جوزت «نيمكحلا ميكحت ىلع يلع هثعبو «تايالولا يلوو نادلبلا حتف

 ىسوم يبأ مأ تناكو «ىسوم يبأ نب ىسوم اهدلوأف «بلطملا دبع نب سابعلا نب لضفلا
 . يعينملا هلاق «ةنيدملاب تتامو تملسأ تناك .كع نب بهو تنب ''![ةيبظ]

 «ءادردلا وبأو «ءكلام نب سنأو «ةريره وبأو ءديعس وبأ : ةباحصلا نم هنع ىور *

 «بيسملا نب ديعس :نيعباتلا نمو . باهش نب قراطو «كيرش نب ةماسأو ءةمامأ وبأو

 . يدهنلا نامثع وبأو ءسواطو

 : طايخ نب ةفيلخ انث «قاحسإ نب دمحأ نب رمع انث «يلع نب دمحم انثدح . 7

 نبا رماع نب برح نب راضح نب ميلس نب سيق نب هللا دبع يرعشألا ىسوم وبأ :لاق بابش

 نب ديز نب ددأ نب رقشألا نب رهامجلا نب ةيجان نب لئاو نب ىزع نب رماع نب ركب نب منغ

 رمعل ةرصبلا يلو «ناحطق نب برعي نب بجشي نب رايس نب نالهك نب بجشي نب بيرغ

 « عماجلا دجسملا ةرضحب دلوو ءراد اهب هلو «ةفوكلا يلوو « ةريثك حوتف اهب هلو «نامثعلو

 )١( باعيتسالا )١٠١7* /7( 2ةباصإلا «(751/ /9) ةباغلا دسأ )709/5( .

 )0( ةمجعملا ءاظلا فرح يف ريثألا نبا اهدروأ دقو «ةبيط» لضألا يف [ 1نيبام )/ ١00(.



 . ةفوكلاب نيمسخو ىدحإ ةنس :لاقيو « نيسمخ ةنس تام

 ىسوم نب فسوي انث «يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماحوبأ انثدح .-
 ةنس :هريغ لاقو «نيعبرأو عبرأ ةنس ىسوموبأ تام :لوقي ميعن ابأ تعمس :لاق

 . نيسمخو نيتنثا :لاقيو . نيسمخ

 ديعس نب ميهاربإ انث .ةقتسف نب يلع نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح 4

 نب ةدرب يبأ نب هللا دبع نب ةدرب يبأ نع «عيبرلا نب سيق انث :لاق يدقاولا نع .ءيرهوجلا

 .[ب /74 7/71. نيسمخو نيتنثا ةنس ىسوموبأ تام : لاق ىسوم يبأ

 دمحم انث «لماك نب سودبع نب دمحم انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح

 نبا وهو يفوت «نيسمخ ةنس سيق نب هللا دبع ىسوم وبأ تام :لاق ريم نب هللا دبع نبا

 . ةنس نيسمخ و فين

 نب دمحم انث ءبعصم نب هللا دبع نب دمحم انث «ناّيح نب دمحم وبأ انثدح. ١

 جورخ انغلب :لاق ىسوم يبأ نع .ةدرب يبأ نع «ديرب نع «ةماسأ وبأ انث ء«رمع يبأ

 :ةدرب وبأ امهدحأ مهرغصأ انأ «يل ناوخأو انأ نيرجاهم انجرخف نميلاب نحنو هلع يبنلا

 «بلاط يبأ نب رفعج انقفاوف «ةشبحلاب انتنيفس انتقلأف «ةنيفس انبكرف «مهر وبأ رخآلاو
 : لاق وأ  انل مهسأف ءربيخ حتتفا نيح هيي هللا لوسر انيفاوف اعيمج انمدق ىتح هعم انمقأف

 عم انتنيفس باحصأ الإ ءهعم دهش نملالإ ءربيخ حتف نع باغ دحأل مسق امو ؛.اناطعأف
 .(ناترجه ةنيفسلا لهأ اي مكل» : هِي هللا لوسر لاقف هعم مهل مسقف هباحصأو رفعج

 نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث « رفعج نب هللا دبع انثدح 2

 ىلإ ذاعمو هثعب هيي هللا لوسر نأ يرعشألا ىسوم يبأ نع «هيبأ نع «ةدرب يبأ نب ديعس
 .«ارفنت الو ارشبو ءارسعت الو ارسيو اعواطت» :امهل لاقف نميلا

 انث ,دعجلا نب يلع انث ءنوراه نب ىسوم انث .شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 7

 ارامزم ىسوموبأ يطعأ» : لاق هيي هللا لوسر نأ سنأ نع «تباث نع «ينادابعلا ةيواعموبأ

 .(دواد ريمازم نم



 ناوفص انث «رمع نب هللا ديبع انث «يوغبلا فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح  ؟ 4

 امف حبصلا ةالص ىسوموبأ انب ىلص :لاق نامثع يبأ نع «يميتلا ناميلس انث «ىسيع نبا

 .هنم اًنوص نسحأ ناك طبرب الو "بص توص تعمس

 .دارب نب هللا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث :لاق نادمح نب ورمع وبأ انئدح . 6

 «نينح نم هيي هَ هللا لوسر عجر امل : لاق ىسوم يبأ نع «هدج نع «ديرب نع «ةماسأ وبأ انث

 يمرف رماع يبأ عم ينثعبو «ةمصلا نب ديرد يقلف «ساطوأ ىلإ شيجلا ىلع رماع ابأ ثعب

 هل رفغتساو رماع يبأل اعدف هن هللا لوسر ىلع تلخد تعجر املف تامف رماع وبأ

 نب هللا دبعل رفغا مهللا»: هيَ هللا لوسر لاقف « يل رفغتساف « هللا لوسر اي يلو :تلقف

 .«اًهرك ًالخدم هلخدأو هبنذ سيق

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 4 5

 مل :لاق «ميلس نب ناوفص نع «ديز نب ةماسأ نع« ليعامسإ نب متاح انث ءورمع نب ديعس

 «يلعو ءرمع :موقلا ءالؤه ريغ هيي هللا لوسر نمز هلي هللا لوسر دجسم يف يتفي نكي

 . ىسوم وبأو ذاعمو

 نب ىيحي انث ء. سيعم نب ديبع انث «نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انثدح 4 1

 :ةتس ُهلَق دمحم باحصأ نم ءاهقفلا ناك :لاق رماع نع .ءفرطم نع «نسح نع «مدآ

 .بعك نب يبأو «ىسوم وبأو «ديزو هللا دبعو ء يلعو «رمع

 نب يلع انث ,باجنم انث «نامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب دمحم انثدح

 لاق : لاق ىسوم يبأ نع «ديعس يبأ نع «ةرضن يبأ نع ءدنه يبأ نب دواد نع ءرهسم
 رمع :ةعبرأ ةاضقلا ناك :لاق يبعشلا نع .«اثالث نذأتسملا نذأتسا اذإ» : هِي هللا لوسر

 .تباث نب ديزو «ىسوموبأو «بلاط يبأ نب يلعو «باطخلا نبا

 :دنسأ امو *

 )١( ناسللا عجار . توصلا ليمج دارأ حبصلا )5/ 07189 .



 نب ركب وبأ انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح 8 84

 نع .ديعس يبأ نع «ةرضن يبأ نع «دنه يبأ نب دواد نع « ثايغ نب صفح انث «ةبيش يبأ

 .«عجريلف هل نذؤي ملف ثالث نذأتسملا نذأتسا اذإ»: هيي هللا لوسر لاق :لاق ىسوم يبأ

 نع «مامه انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح

 لثم»: هتيم هللا لوسر لاق :لاق ىسوم يبأ نع .كلام نب سنأ نع .[أ ٠"/ /7]ةداتق

 . ثيدحلا « . . . بيط امهعطو بيط اهحير ةجرتألا لثم نآرقلا أرقي يذلا نمؤملا

 دمحم انث «ميرم يبأ نب ديعس انث «كيرش نب ديبع انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح . ١

 ىسوم يبأ نع «بيسملا نب ديعس نع ءرمغ يبأ نب كيرش ينربخأ «ريثك يبأ نب رفعج نبا
 تجرخو هتجاحل ةنيدملا طئاوح نم طئاح ىلإ اًموي هيَ هللا لوسر جرخ :لاق .يرعشألا

 ملو هّْقلَع يبنلا باوب مويلا ننوكأل : تلقو هباب ىلع تسلج .طئاحلا لخد املف هرثأ يف

 .هيقاس نع فشكف رئبلا فق ىلع سلج مث .هتجاح ىضقف ُهّلْلَع يبنلا بهذو «ينرمأي

 ىتح تنأ امك :تلقف « '''بابلا عفدف هيلع نذأتسي ركبوبأ ءاجف ءرئبلا يف امهالدو

 لخديل كيلع نذأتسي ركبوبأ هللا يبن اي :تلقف ُهِْفَ# يبنلا تئجو . فقوف .كل نذأتسأ

 نع فشكو للي هللا لوسر نيمي نع سلجف لخدف .(«ةنجلاب هرشبو هل نذئا»:لاقف

 : هلع يبنلا لاقف كل نذأتسأ ىتح تنأ امك :تلقف رمع ءاج مث ءرئبلا يف امهالدو .هيقاس

 امهالدو :هيقاس نع فشكو هَ يبنلا راسي نع سلجف ءاجف ««ةنجلاب هرشبو هل نذئا»

 . سلجم هيف نكي ملف فقلا ألتماف رئبلا يف

 ةنجلاب هرشبو هل نذئا»:لاقف «كل نذأتسأ ىتح تنأ امك :تلقف «نامثع ءاج مث

 ةفش ىلع مهلباقم سلج ىتح لوجتف سلجم مهعم دجي ملف لخدف ««هبيصي ءالب اهعم

 يتأي نأ هللا وعدأف يل خأ يتأي نأ ىنمتأ تلعجف ءرئبلا يف امهالدو «هيقاس نع فشكف رئبلا

 .اوفرصناو ءاوماق ىتح دحأ تأي ملف هب

 ركب يبأ لضف باب لئاضفلا باتتك  يراخبلا حيحصم نم ةدايزلاو لصألاب ةحصضاو رمغ تلق )١(
 : (يرابلا حتف- 8/0



 نب ديبع ىسوم يبأ نع هاورو «بيسملا نب ديعس نع «ةلمرح نب نمحرلا دبع هاور 2

 .ةرضنوبأو «يدزألا

 انث ءيشكلا ملسم وبأ انث :الاق نسحلا نب بيبحو «يباطخلا قوراف انثدح 7

 ىسوم ىبأ نع .«يدهنلا نامثع ىبأ نع «ىميتلا ناميلس انث «يراصنألا هللادبع نب دمحم

 «(؟ ةنجلا زنك نم ةملك كملعأ الأ .ىسوم ابأ ايد: هل لاق هيَ هللا لوسر نأ يرعشألا

 .«هللاب الإ ةوق الو لوح الد : لاق «ىلب :تلق

 نب بيبحو «ليلسلا وبأو «ديز نب يلعو «بويأو «يريرجلاو «تباث هاور د

 ىف ءاذحلا دلاخو «صاصحلا دايزو .يدعسلا ةماعن وبأو «لوحألا مصاعو «ديهشلا

 .هوحن نامثع يبأ نع نيرخآ

 فوع انث «ةفيلخ نب ةذوه انث ءىسوم نب رشب انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح 5 5 *

 : هلي هللا لوسر لاق :لوقي يرعشألا ىسوم ابأ تعمس :لاق ريهز نب ةماسق نع «يبارعألا

 .«بيطلاو ثيبخلاو نزحلاو لهسلا وذ كلذ نيبو دوسألاو ضيبألاو رمحألا مهنم ءاجف

 نيرخآ ىف «ناطقلا ىيحيو «ةيلع نباو «رمتعملاو «ناسح نب ماشهو «رمعم هاور *

 .فوع نع

 يبأ نب ديعس نع «دمحم نب هللا دبع انثدح لاق دمحأ نب ناميلس انثدح 14

 نع ءديز نب ةحلط نع «هللا دبع نب ةقدص انث «ىسينتلا ةملس ىبأ نب ورمع انث  ميرم

 هللا لوسر لاق : لاق «يرعشألا ىسوم يبأ نع ءدنه يبأ نب ديعس نع «ةديبع نب ىسوم

 عضأ مل ينإ ءاملعلا رشعم اي : لوقيف ءاملعلا زيمي مث ةمايقلا موي دابعلا هللا ثعبي» : هلع

 .(«مكل ترفغ دقف اوبهذا ,مكبذعأل يملع مكيف

 . [ب 7٠٠١/ /71.هلثم ةقدص نع «نامثع نب هبنم نع .رامع نب ماشه هاور *

 هللا دبع انث « لهس نب ركب انث ءيسدقملا يلع نب دمحأ نب يلع انثئدح. 0

 نع «ناليغ نب صفح دبعم ىبأ نع .ديبع نب مثيهلا انث « يسينتلا فسوي نبا



 موي'[مايألا] رشحي»: هلي هللا لوسر لاق :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع «سواط

 ىلإ ىئدهت سورعلاك اهب نوفحي اهلهأ ,ةرينم ءارهز ةعمجلا رشحتو ,اهتئيه ىلع ةمايقلا
 ,«كسملاك مهحيرو اًضايب جلثلاك مهناولأ ءاهئوض يف "'نوشمي مهل ءيضت ءاهردخ
 :ةنجلا اولخدي ىتح اًبجعت نوقرطي ال ,نالقثلا مهيلإ رظني ,روفاكلا لابج يف نوضوخي

 .«نوبستحما نونذؤملا الإ ,نيطلاخم ال

 . هلثم سواط نع «باسح نب ديبع هأور

 نب دمحم انث «تارفلا نب دمحأ دوعسم وبأ انث رفعج نب هللا دبع انثدح . 57
 نأ ىسوم يبأ نع «ةدرب يبأ هدج نع «هللا دبع نب ديرب نع ءايركز نب ليعامسإ انث «حابصلا
 .«لجرلا رهظ تعطق وأ لجرلا تكلهأ» :لاقف هيرطي وأ ًالجر حدمي ًالجر عمس هْنَِع يبنلا

 انث «راشب نب ميهاربإ انث «رامتلا دمحم نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 4 441
 : هلْيَي هللا لوسر لاق : لاق ىسوم يبأ نع «ةدرب يبأ نع «هللا دبع نب ديرب نع «نايفس

 .(هتيعر نع لوئسم مكلكو عار مكلك»

 نمحرلا دبع وبأ انث ءىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -
 ةعيبر نب رفعج سلاجي ناكو « يشرقلا هللا ديبع ابأ تعمس بويأ يبأ نب ديعس انث «اعرقلا
 هنأ هلع ا هللا لوسر نع ثدحبي هيبأ نع ثدحي يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب ابأ تعمس

 هلا ىهن يتلا رئابكلا دعب دبع اهب هاقلي نأ ,ةمايقلا موي هللا دنع بونذلا مظعأ نإ: لاق
 .(ةاضق هل عدي ال نيد هيلع لجرلا تومي نأ : اهنع

 نب ميهاربإ انث «يربكعلا ورمع نب فلخ ان ؛ «نسحلا نب بيبحخ انثدح - 8

 نع «ىسوم يبأ نب ريكب يبأ نع «يئاسنلا قاحسإ يبأ نع ؛يبراحلا انث ءفسوي
 زمغف «٠ « ميقي نذؤملا ذخأ نيح ةادغلا يتعكر ىلص ًالجر ىأر هَ هللا لوسر نأ ىسوم يبأ

 .(؟ اذه لبق اذه ناك الأ» : لاقو هيبكنم هلع يبنلا

 جاو تع
 انت دنت 2

 )١( عمجلاو .(455/1) بيغرتلا يف امك تبثأ ام باوصلاو لصألا يف طشك [ 1نيبام )١74/1(.

  00لصألا يف نوشمي ةملك ترركت .



 56 ١/6 ةباحصلا ةفرعم
 اريج

0 

 '"'”يعارخلا سيق نب هللا دبع [ 76

 انث « يبأ ينثدح «صالقم نب زيزعلا دبع نب رمع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 سيق نب هللا دبع نع «جرعألا نمحرلا دبع نع « ضايع نب ديزي ىنثدح ءابهو نبا

 .«سلجي ىتح هللا تقم يف هنإف ةعمسو ءاير ماق نم» : لاق هلي هللا لوسر نأ ىعازخلا

0 
3 5 

 يراصنألا سيق نب هللا دبع [إ 7

 . سابع نبا ثيدح يف هركذ . هلع يبنلا ثوعب ضعب يف دهشتسا
 «يناولحلا يلع نب نسحلا انث «لهس نب دماح انث «يرسلا نب لهس نع هانثدح . ١

 هنأ ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع «هللا دبع يبأ نع «ديبع نب ملاس ابنأ «نوراه نب ديزي انث
 نم هبلق يفو تومي لجر ضرألا ىلع ام»: هلع هللا لوسر لاق :لوقي سابع نبا عمس

 سيق نب هللا دبع كلذب عمس املف .«رانلا يف هللا هلعج الإ لدرخ نم ةبح لاقثم ربكلا

 كمالك نم :لاق ««؟ يكبت مل سيق نب هللا دبع اي :٠ هلم يبنلا هل لاقف ىكب يراصنألا

 . اديهش لتقف ازغف اًنعب هَلْ هلَع يبنلا ثعبف : لق ء«ةنجلا يف نانإف رشبأ 232 يبنلا لاقف

0 
 ب

 07 ل

 نيف

 "”يملسألا سيق نب هللا دبع 1

 رصن انث «ةبيش يبأ نب نامثع "7[نب ] دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 1

 نع «[أ / ١/71 ةيواعم يبأ نع «ىيحي يبأ نب دمحم انث «ناميلس نب ب لضفلا انث «يلع نبا

 هل لاقف ريعبب همهس رافغ ينب نم لجر نم عاتبا هِي هللا لوسر نأ ءيملسألا سيق نب هللا دبع

 ريخ ينيطعت يذلا نأو «,كتيطعأ يذلا نم ريخ كنم تذخأ يذلا نأ ملعاو» : ِهَللَع هللا لوسر

 ل لوسرام تأ دق : قف كاف تدض نإ «ذخف تعض نإ ينم خا يذلا نع

0 
 5 زن

 )١( باعيتسالا )"/  2١١7ةباصإلا «(71/ /7) دسألا )7/ 531(.

 ةباصإلا «(75/7) ةباغلا دسأ (؟) )7/ 755(.

 ) )0لصألا نم طقس .



 (”ةمركع نب سيق نب هللا دبع [ 7]

 نع «مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع هنع ىور «بلطملا دبع نبا 0
0 

 . هنع هيبأ

 . ارظن هتبحص يف نأركذو نيرخأتملا ضعب هركذ

 نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع نع «سيوأ يبأ نع «نابأ نب ليعامسإ 7

 هلَع هللا لوسر ةالص نقمرأل :لاق هنأ سيق نب هللا دبع نع «هيبأ نع ءمزح نب ورمع

 . هركذف ليللاب
 . نابأ نب ليعامسإ ىور :لاقف هركذ اذك #

3 2 0 05 

 '”هارح نب رخص نب سيق نب هللا دبع ]١78[
 ةورع هلاق ءاردب دهش «يراصنألا .ةملس نب بعك نب منغ نب يدع نب ةعيبر نبا

 1 .ريبزلا نبا

 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث ,نسحلا نب بيبح انثدح 5 407

 نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع .دعس نب ميهاربإ انث
 نب هللا دبع : ةملس نب بعك نب منغ نب يدع نب ديبع نب نانس نب سانخ ينب نم جرزخلا
 . متغ نب يدع نب ةعيبر نب مارح نب رخص نب سيق

 للاخ نب سيق نب هللا دبع ]١74٠0[

 . اردب دهش «منغ نب ''”[كلام نب] داوس نب ثراحلا نب ةَدّلَخخ نبا ن

 )١( ةباغلا دسأ )*/ 7 30١(« ةباصإلا )/ 179( ,
 .(95-/؟) ةباصإلا «(759 /) ةباغلا دسأ ٠١5(.« /") باعيتسالا (؟)
 .(709 /؟) ةباصإلا «(755 /7) ةباغلا دسأ ١٠١7(« /9) باعيتسالا (*)
 .لصألاب رركتا[ 1نيبام (5)



 ني ميهاربإ ياخلا نب داير يب ور انث ءرذنملا م اريإ انث .ليلخخلا نب دايز انث :لاق ىباطخلا قوراف انثدح_ +

 راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم

 .هل بقع ال ةَدْلَحَح نب سيق نب هللا دبع :جرزخلا نم

 ني دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ انث ءدمحأ انث ءدمحم انث «بيبح انثدح- 06

 هللا دبع : : كلام نب داوس ينب نم جرزخلا نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ

 .داوس نب ثراحلا نب ةدلخ نب 2'”[دلاخ] نب سيق نبا

 دع دع د

 "”يقتعلا سيق نب هللا دبع 3

 نب ديعس يبأ ىلع ليحملا هركذ «ةياور هل قارعلاو ءرصم حتف دهشو .ةبحص هل ن

 . ىلعألا دبع

 د6 ع د

 ""يلامشلا يِدْزَأْلا طْرُق نب هللا دبع 1

 . ةبحص نمحرلا دبع هيخألو هل هللا دبع هِي يبنلا هامسف ناطيش همسا ناك ح

 ةنس اًيزاغ مورلا ضرأب لتق «ةيواعم لبق نم صمح ىلع اريمأ ناك «نييماشلا يف هدادع

 . نيسمخو ثس

 نب ليعامسإ انث «ناميلا وبأ انث «يطوخلا ديز وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 17

 نب هللا دبع انث :لاق يدزألا هللا دبع نب ملسم نع «ينالوخلا ةعرز نب ركب نع «شايع
 :لاق طرق نب ناطيش :لاق «.«؟كمسا ام»:هل لاقف ُهّلْيَع يبنلا ىلإ ءاج هنأ يدزألا طرق

 . «طرق نب هللا دبع تنأ لب»

 .[ب ١/71 ٠/ ليعامسإ نع «رمع يبأ نب نارهم هاور *

 .(دلخ) :لصألا يف )١(
 )١( ةباغلا دسأ )/ ١/78(« يكتعلا لدب ينيقلا هدنعو 20751 /5) ةباصإلا .

 )"( باعيتسالا )7 /9 ١٠١( 2ةباصإلا «(774 /*) ةباغلا دسأ )5084/5( .



 يباطخلا قورافو «نسحلا نب دمحأ نب دمحمو «نسحلا نب بيبح انثدح 5 01
 نع «دعس نب دشار نع ءديزي نب روث نع .مصاعوبأ انث ءيشكلا ملسم وبأ انث :اولاق
 هللا دنع مايألا لضفأ» : هلم هللا لوسر لاق :لاق طرق نب هللا دبع نع «ىيحي نب هللا دبع

 تاندب هلي هللا لوسر هيف رحن رحنلا موي يلي سانلا هيف رقتسي ء«رقلا مويو رحنلا موي
 لاق ءاهبونج تبجواملف ()[اهب أدبي نهتيأ] هيلإ نفلدزي نقفطف اًئسوأ اًسمخ

 ءاش نمو : لاق ؟لاق ام : يبنج ىلإ يذلل تلقف « اههقفأ مل ةيفخ ةملك هَ هللا لوسر
 . (عطتقا

 .روث نع « سنوي نب ىسيعو «ديعس نب ىيحي هأور #

 يلع انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 8
 نب هللا دبع نع ءدعس نب دشار انث ءروث انث «ديعس نب ىبحي انث «ينيدملا هللا دبع نبا
 .هوحن ركذف «...مايألا مظعأ»: هلي هللا لوسر لاق :لاق طرق نب هللا دبع نع « ىبحي

 انث ءرامع نب ماشه انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح. 9

 نأ طرق نب هللا دبع نع هللا دبع نع «دشار نع ءديزي نب روث انث «ءسنوي نب ىسيع
 . ثيدحلا «... مايألا لضفأ نإ» : لاق هي هللا لوسر

 نب ورمع انث «ديمح نب دمحم انث «ماشه انث ,نسحلا انث ء ورمع وبأ انثدح.
 ءاهمتي ال ةالص ىلص نم»: هيي هللا لوسر لاق :لاق طرق نب هللا دبع انث «يدنكلا سيق
 .(متت ىتح هتاحبس نم اهيلع ديز

 2 منام مام عب

 /”يفقثلا براق نب هللا دبع ]*١74[
 انث ءيديمحلا انث ءىسوم نب راشب انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 0١

 . (ح) برام وأ براق نب هللا دبع نب بهو ينربخأ «ةرسيم نب ميهاربإ انث .نايفس

 )١( دمحأ مامإلل دنسملا يف امك بأوصلا وه تبثأ امو لصألا يف طشك [ 1نيبام )4/ 80٠0(.

 )( ه6 /9؟) ةباصإلا «(753 /) ةباغلا دسأ 41(2 /7) باعيتسالا "( ,



 أنث ءروصنم نب ديعس انث «غئاصلا يلع نب دمحم انث« دمحأ نب ناميلس انثدحو

 «نيرصقملاو هللا لوسرااي :لجر لاقف .«نيقلحملا هللا محر» :هديب وعدي هلي هللا لوسر

 .«نيرصقملاو» : ةثلاثلا وأ ةيناثلا ىف لاقف

 2 ك0 3 2 0

 ©!ةماَمُق نب هللا دبع [ ١7443

 ثيدح يف ركذ هل ءاّياتك ُهيَي يبنلا امهل بتك «نايملسلا ةمامق نب صاقو وخأ

 . مزح نب ورمع

 .  ليزيد نيسحلا نب ميهاربإ انث «يناذمهلا نسحلا نب نمحرلا دبع نع هانربخأ «

 نع ؛هيبأ نع «مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب كلملا دبع انث ءبوقعي نب قيتع ان

 نمحرلا هللا مسب» :ةمامق نب هللا دبعو «صاقول بتك هلِلَع يبنلا نأ مزح نب ورمع هدج

 ةثراح ينب نم نييملسلا ةمامق نب هللا دبعو ةمامق نب صاقو يبنلا ىطعأ ام اذه «ميحرلا

 «نيقداص اناك نإ ةرتاولا ىلإ ءايلا نيب ام وهو «ثدحملا هاطعأ .

 )19١/8(. ديناسملا عماج 20709 /؟) ةباصإلا «(50 /8) ةباغلا دسأ (1)



 نيعلا باب نم فاكلا باب

 '”يغيللا زرُك نب هللا دبع 3

 .هرعش نع تربخأو «ةشئاع ثيدح يف ركذ هل 5

 نب ركبوبأ انثدح :الاق قاحسإ نب دمحأو «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح
 نب هللا دبع انث «رانيد نب ريثك نب ديعس نب نامثع ورمعوبأ انث «يطوحلا انث ء مصاع يبأ

 ديعسو ء«ريبزلا نب ةورع نع « باهش نبا نع «زيزعلا دبع نب دمحم هيخأ نع «زيزعلا دبع
 مكدحأ لغم امنإ سانلا اهيأ اي) :لاق هنأ [أ /7 /؟] هني يبنلا نع ةشئاع نع «بيسملا نبا

 نيح هلام وه يذلا "”هيخأل لاقف ةوخإ ةثالث هل لجرك هلامو هلمعو هلهأ] لثمو

 لاقف ؟ كدنع اذامف ىرت ام يب لزن دقف ] ؟كدنع اذام : توملا هب لزنو ةافولا هترضح
 اًيح تمدام الإ ؟![ عفن] يدنع كلامو .ءانغ يدنع كلام :هلام وه يذلا 9[هوخأ

 ,كبهذم ريغ بهذم ىلإ يب بَهْدِّيس كتقراف اذإ ينإف ,تدرأ ام نآلا ينم ذخف
 .(؟هنورت خأ يأف هلام وه يذلا هوخأ اذه» : لاقف ُهْنَْع يبنلا تفتلاف .«(كريغ ينذخأيسو

 .هللا لوسر اي ًالئاط عمسن ال :اولاق

 نم كدنع اذامف ءىرت ام رضحو .توملا نغ لزن دق هلهأ وه يذلا هيخأل»:لاق مث

 «كتطنحو ,كتلسغ تم اذإف ,كنيعأو كيلع موقأو كضرمأ نأ يئانغ: لاق ؟ءانغلا

 كنع عجرأ مث ىرخأ طيمأو ةرم كلمحأف كتعيشو نيلماحلا يف كتلمح مث ,كتنفكو
 .«؟ اذه نورت خأ ُيأ»: هلهأ وه يذلل ُهْنكَع يبنلا لاقف ««ينلأس نم دنع ريخب ينثأف

 )١( ديناسملا عماج 207757 /؟) ةباصإلا ,(79/1 /) ةباغلا دسأ )8/ ١65(.

 .(7557/5) ةباصإلاو ,(1/1 /7) دسألا ىف امك تبثأ ام باوصلاو لصألا يف طشك [ ] نيبام ()
 دسألاو 0076 /؟) ةباصإلا يف امك باوصلا وه تبثأ امو «لصألا يف طشك [ 1نيبام (؟)

 "يف اذ
 , "9/1 /9) دسألاو 037 /؟) ةباصإلا . باوصلا وه تبثأ امو لصألا يف طقس [ ]نيبام (5)



 اذامو ؟كدنع اذام»: هلمع وه يذلا هيخأل لاق مث «هللا لوسر اي ًالئاط عمسن ال :اولاق

 دعقأو , كنع لداجأو ,كعم نوكأو ,كتشحو سنوأف كربق ىلإ كعيشأ : لاق .؟ كيدل

 .«؟هلمع وه يذلا نورت خأ يأ»: هلي هللا لوسر لاقف .كاياطخب '”لوشأف كدنفك يف

 .«اذكه رمألاف» : لاق ءهللا لوسر اي خأ ريخ :اولاق

 لوقأ نأ يل نذأتأ هللا لوسر يأ :لاقف يثيللا زرك نب هللا دبع ماقف :ةشئاع تلاق

 نب هللا دبع ادغ ىتح «كلت هتليل الإ تاب امف : ةشئاع تلاق ««معن» : لاق ؟رعش اذه ىلع

 زرك نبا ءاجف هيف امو توملا هلع هللا لوسر ليثمت نم اوعمس امل نوملسملا عمتج دجاو ءزرك

 :لاقف ««زرك نبا اي هيإ هيإ» : يبنلا لاقف ٠ هلْ اع هللا لوسر سأر ىلع ماقف

 لئاقمثهبحصهيلإعادك يديتمدق يذلاو يلهأو ينإ

 لزانمويلا يرمأ ىلع اونيعأ ةوحخأةثالث مه ذإ هباحصأل

 يلئاغ وه يذلا يف مكيدل اذامف ةيونشم يذريغ ليوط قارف

 لئازتلا لبق تئشاميف كعيطأ يذلا بحاصلا انأ مهنم ؤرما لاقف

 لصاوريغةلخ نماننيبال يننإف قارفلادج اذإ امأف

 لؤادتلا فورص اًئايحأ كلذل نعيطتست الف ذئنيح اًدبأ

 لباهم نم لبهم يف يب كليبس يننإف ينم نآلا تدرأامذخف

 لجاعم فتح لبقاحدض لجعف هديفتستام قبتال ينقبت نإو

 لضافتلا يف مهنيب نم هرثوأو هبحل دج تنكدقؤرمالاقو

 لتاقم ريغ بركلا دح دح اذإ9 حصان كل دهاج ينإ يئانغ

 لئاط نم دنع ريخب ينثمو لوعمو كيلع كاب يننكلو [ب /"7/؟]

 هتلاشأ ءانالوشو ًالؤش هلوشت اهبنذب ةقانلا تلاش :لاقي «عفرلا :لوشلا :ناسللا بحاص لاق )١(
 .اياطخلا عفر انه اهب داريو «25777 /5) ناسللا : رظنا . هتعفر يأ هتلاشتساو



 اعيشم يشمأ نيشاملا عبتمو

 لخدم تنأ كاوثم تيب ىلإ
 ةلخ كنيبو ينيب نكي مل نأك

 مهؤانغ كاذ ءرملا لهأ كلذو

 ىرتال خألا انأ مهنم ؤرما لاقو

 ادعاق كلانه يناقلت ربقلا ىدل

 يتلا ةفكلا يف نزولا موي دصقأو

 يننإف يتناكم ملعاو سنت الف

 حلاص لك نم تمدقامبي كاذو

 لماح لك ةبقع '"'قفرت نيعأ

 لدابتلا يف ةرم دو نسحاالو

 لئاطب اصارح اوناك نإو اوسيلو

 لزالزلا دهج دنع يلثم كل اخأ

 لداجتلا عاج رفري كنع لالجإ

 لقاثتلا يف ادهاج اهيلع نوكت

 لذاخ ريغ حصان قيفش كيلع

 لضافتلا موي تنسحأ نإ هيقالت

 رمي زرك نبا ناك مث «تعمد الإ فرطت نيع وذ ُهْتِفَع يبنلا دنع يقب امف : ةشئاع تلاق

 الإ نيرجاهملا نم دحأ ىقبي الف ءمهدشنيف دَشْنَتسُيف هني هللا لوسر باحصأ سلاجم ىلع
 زيزعلا دبع نب هللا دبع ينعي  فوع نب نمحرلا دبع دلو نم ءالؤه : يطوحلا لاق «ىكب
 .-هوخأو

 . هلثم هسفن باهش نبا نع «زيزعلا دبع نب هللا دبع نع « شايع نب ليعامسإ هاور *
7 
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 . اردب دهش « راجنلا نب نزام نب منغ نب ورمع نب لوذبم نبا ك

 نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا

 .(قفري) : لصألا يف )١(
 . (3 75 /7) ةباصإلا «(7"ا/7 /؟) ةباغلا دسأ «(59 /9) باعيتسالا (؟)



 ركوو_77 ةباحصلا ةفرعم
0 

 انث ءدمحم نبدمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 606

 جرزخلا نم راصنألا نم [ردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ

 منغ نب ورمع نب لوذبم نب فوع نب ورمع نب بعك نب هللا دبع : راجنلا نب نزام ينب نم
 .نزام نبا

 ©"”يراصنألا مصاع نب ديز نب بعك نب هللا دبع 741]
 نزام ينب نم ءردب موي لافنألا ظفح هلع يبنلا هالو . يردب '''[ثراحلا ابأ ىنكي]

 دقتملا (9[دارأو] «مصاع نب بعك نب هللا دبع :ليقو «راجنلا نبا

 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «.نسحلا نب بيبح انثدح 757

  ةنيدملا ىلإ ًالفاق هيي هللا لوسر لبقأ :لاق قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث

 لفنلا ىلع لعجو [أ /7" /71] «نيكرشملا نم بيصأ يذلا لفنلا هعم لمتحاو  ردب نم ينعي

 : نيملسملا نم زجار لاقف «راجنلا نب نزام نب ورمع نب لوذبم نب ديز نب بعك نب هللا دبع

 .«ةفودحم رصحت امدق «قيرطلا ىلع اهلمحف «سّبحت ال موقلا اياطم نإ
 نب ميهاربإ انث .هقتسف ينيدملا يلع نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح 1

 نب نزام نب مصاع نب بعك نب هللا دبع تام اهيفو :لاق يدقاولا نع «يرهوجلا ديعس
 . نيثالثو ثالث ةنس ةنيدملاب نامثع هيلع ىلص « ردب موي َهّلكَع يبنلا سمخ ىلع ناكو ءراجنلا

 ,«يرهزلا دمحم نب بوقعي انث . شيرحلا نبديزانث . ”[ 1]انئدح 4
2 

 نب هللا دبع ناكو «ينزاملا بعك نب هللا دبع نب ثراحلا نب نيسحلا تنب ةمارك ينتثدح

 .ردب موي هلع يبنلا لفن ىلع بعك

 )١( /؟) ةباصإلا غ(7/9 /) ةباغلا دسأ 755( .

 . (”1/7 /9) دسألا يف امك باوصلا وه تبثأ امو لصألا ىف طشك [ 1]نيبام (؟)
 ١ .لصألاب ضايب (")
 .(ينثدح) : لصألا يف (5)



 هةّيبعّللا نب هللا دبع <73

 ديمح ىبأ ثيدح ىف هركذ .تاقدصلا ضعب ىلع اًيعاس ُهْلْيَي ىبنلا هلمعتسا ه

 . يدعاسلا

 دا 5

 )١( /؟) ةباصإلا «(”/5 /") ةباغلا دسأ 757( .



 نيعلا باب نم ميملا باب

 "”هوعسم نب هللا دبع [١ا/5ة) ]

 لهاك نب ةلهاص نب موزخم نب خمش نب "'[نادقو] نب بيبح نب''[لقاع] نبا ه

 . رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ليذه نب دعس نب ميمت نب ثراحلا نبا

 : اميف بابش هلاق

 . هنع قاحسإ نب دمحأ نب رمع انث «يلع نب دمحم هانثدح < 84

 نب موزخم نب خمش نب ثراحلا نب دوعسم نب هللا دبع :قاحسإ نب دمحم لاقو *

 . ةرهز ينب ءافلح نم ليذه نب دعس نب ثدراحلا نب لهاك نب ةلهاص

 نب دمحم نب دمحأ انث ءىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح هب انثدح

 . قاحسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ انث «بويأ

 .اميف يدوعسملا هللا دبع نب نوع نب ىسوم لاقو *

 نب ىسوم يلع ىلمأ :لاق نيدشر نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 6 ١

 نب لهاك نب دوعسم نب هللا دبع :هبسن دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب نوع نب هللا دبع

 نب ليذه نب دعس نب ميمت نب ثراحلا نب لهاك نب ةلهاص نب موزخم نب دياز نب بيبح

 .رازن نب رضم نب سايلإ نب ةكردم

 وهو «ليذه نب دعس نب منغ نب ثراحلا نبا :هبسن يف نيرخأتملا ضعب لاقو *

 . منغ لدب ميمت هنإف ءشحاف فيحصت

 نم «ةشبحلا ىلإ رفعج لبق رجاه نيترجهلا وذ ءيرجاهم ءاهلك دهاشملاو اردب دهش

 .(54/5”3؟) ةباصإلا 84”7(2 /9)دسألا ١١١(« /") باعيتسالا )١(

 ١1١١(( /9) باعيتسالاو «(758/1) ةباصإلاو ,.("84 /")دسألا يف ركذو لصألا يفاذك (؟)

 . لقاع- ءافلاو ةطوقنملا نيغلاب  اعيمج

 باعيتسالاو ,(758/5؟) ةباصإلاو :(085 /7)دسألا يف ءاجو لصألا يفاذك[ 1َنيبام ()

 . خمش نع رخآو راف نب )/ ١٠١(.



 ةباحصلا ةفرعم 1/1

 سداس هل ''”دلوي نأ لبق نمحرلادبع يبأب ُهْليَع يبنلا هانك «ءاقفرلاو ءابقنلاو ءابجنلا

 دو دبع تنب دبع مأ :ليقو ءةرهز نب ثراحلا تنب '"'[ةدبع] مأ همأ .اًناميإو اًقبس مالسإلا

 دحأ .مهيف هدادعو ةرهز ينب فيلح «تبثأ لوألاو «لهاك نب ةلهاص نب مرق نب ىوس نبا

 هلم هللا لوسر يف نم نقلت .«ةعبرأ نم نآرقلا اوءرقتسا» : ُهّنيَي يبنلا مهيف لاق نيذلا ةعبرألا

 ربخأو .(هتءارقب هأر قيلف لزنأ امك اًضغ نآرقلا أرقي نأ هرس نم» : هيف لاقو ةروس نيعبس

 تيضر» :لاقو دبع مأ نبا دهعب اوكسمتي نأ هتمأ رمأو دحأ نم لقثأ نازيملا يف هيقاس نأ

 لسس» :هءانثو هءاعد عمس نيح هل. لاقو [ب /7” /؟5].(دبع مأ نبا اهل يضرام يتمأل

 ناك .(كاهنأ ىتح يداوس عمست نأو باجحلا عفرت نأ يلع كنذإ»:هل لاقو .(هطعت

 مهبرقأ نم هنأ هَللَق دمحم باحصأ نم نوظوفحملا ملع ُهْنيَي هللا لوسرب ًالدو ايده هبشأ

 باطخلا نب.رمع هثعب . هسأرب هاتأ نيح لهج يبأ فيس هلم هللا لوسر هلفن «ةليسو هللا ىلإ

 هللا دبعب مكترثآو ءابجنلا نم وه : هلهأ ىلإ هيف بتكو «لاملا تيب هالوو «ةفوكلا ىلإ

 نآرقلا أرق :يلع هيف لاقو ءاهقفو اًملع ئلم فينك وه :لاقو «هب اودتقاف «يسفن ىلع

 .هب ىفكو هدنع ماقو

 نع نولأست ال :لاقو ءانبجح اذإ هل نذؤيو ءانبغ اذإ دهشي نأل : ىسوموبأ لاقو *

 ىصوأو توملا هرضح نيح لبج نب ذاعم هيف لاقو «مكر هظأ نيب ربحلا اذه مادام ءيش

 هلل اوباجتسا نيذلا ةينامثلا دحأ ناك . دبع مأ نبا دنع : ةعبرأ دنع ملعلا اوسمتلا : هباحصأ

 .ةكمب ُهّنلَم هللا لوسر دعب نآرقلاب رهج نم دعي ناكو «حرقلا مهباصأ ام دعب نم لوسرلاو

 ءمان اذإ هت يبنلا ظقوي ناكو هلع هللا لوسر يف نم ةكمب نآرقلا ىشفأ نم لوأوهو

 . ءاشحولا ضرألا يف هيشاميو «رفاس اذإ هل لحريو لستغا اذإ هرتسيو

 « ةنيدملاب يفوت «ةباحصلا نم ماكحألاو ءاضقلا ملع مهيلع راد نيذلا رفنلا دحأ

 :لاق ؟كدجت فيك :لاقف هضرم يف نامثع هداع ؛ماوعلا نب ريبزلا هيلع يلصي نأ ىصوأو

 . هل دلو نأ لبق» : لصألا يف )١(
 باعيتسالاو «(758/5؟) ةباصإلاو ,(785 /7) دسألا يف ءاجو لصألا يفاذك [ ]1نيبام (؟)

 هلْيَي ىبنلا نع فنصملادنع ءاج امك باوصلا وه دبع مأو هللا دبع مأ ةباصإلا يفو «دبع م( /

 . «دبع مأ نبأ اهل يضر ام يتمأل تيضر»



 يفوت « ةروهشم راد ةفوكلاب هلو «ةفوكلاب هبقعو ءاّفلأ نيعست كرت «قحلا ىلوم ىلإ دودرم

 نب ريبزلا هيلع ىلصو «ةنس نيتس و عضب نبا وهو « عيقبلاب نفدو . ةنيدملاب نيثالثو نيتنثا ةنس

 هل ءاّنطف اًفيطل اًفيضق «نطبلا ميظع نيقاسلا شمحأ ناك .امهنيب ةاخاؤملل «ماوعلا

 ش . هينذأ ءارو نم امهلسري ناتريفض

 . ثيدح ةئام ثالثو اًفين ُهْنِيَي هللا لوسر نع دنسأ 3

 «نيصح نب نارمعو «ىلعو «نامثعو «رمعو «ركب وبأ : ةباحصلا نم هنع ثدح #

 «يعازخلا حيرش وبأو «عفار وبأو «ةريرهوبأو .ثيرحلا نب ورمعو «دبعم نب ةصياوو

 . اهمالعأو ةيرقلا جرس هباحصأ «باهش نب قراطو

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث « ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح 2

 هنيَي هللا لوسر عم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا

 . دبع مأ نبا دوعسم نب هللا دبع : مهئافلح نم ةرهز ينب نم شيرق نم

 نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح 4 417

 ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه نم ةيمست يف « قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث «بويأ

 نب هللا دبع : ليذه نم مهئافلح نم ةرهز ينب نم نافع نب نامثع عم جرخ نم لوأ يف

 . خمش نب ثراحلا نب دوعسم

 نب هللا ديبع انث «بيركوبأ انث «ىمرضحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 64

 هللا دبع نع «ةمقلع نع « ميهاربإ نع « مشاه يبأ نع «ناميلس يبأ نب ناميلس نع «ىسوم

 .هل دلوي ملو نمحرلا دبع ابأ هانك للي هللا لوسر نأ

 يبأ نب ركبوبأ انث .مصاع يبأ نب ركبوبأ انث :لاق دمحم نب هللا ديبع انثدح . 6

 نع «نمحرلا دبع نب مساقلا نع «شمعألا نع «هيبأ نع « ةديبع ىبأ نب دمحم انث « ةبيش

 ها قلل

 «ناميلس نع « ةبعش انث ,برح نب ناميلس انث « ملسموبأ انث « قوراف انثدح . 57

 )١( «ةيلحلا» نم ةدايزلاو لصألا نم طقس )١/١15( ةبيش يبأ نبا فنصم رظناو )01/17(.



 هني هللا لوسر لاق :[أ /5 /؟] لاق ورمع نب هللا دبع نع «قورسم نع«لئاو يسبأ نع

 يبأ ىلوم ملاسو . هب أد بف دوعسم نب هللا دبع نم :ةعبرأ نم نآرقلا اوءرقتسا» :

 .«لبج نب ذاعمو ,ىبأو ,ةفيذح

 .قورسم نع(« ميهاربإ نع «ةرم نب ورمع نع «ةبعش هاورو

 .قورسم نع «فرصم نب ةحلط هاورو #

 نع «باهشوبأ انث ءديمحلا دبع انث ءىطافسألا سابع انث «قوراف انثدح 51

 هلع هللا لوسر يف نم تذخأ :لاقف ربنملا ىلع هللا دبع انبطخ :لاق لئاو يبأ نع « شمعألا

 .ناتباؤذ هل نايبصلا عم بعليل اديز نِإو «ةروس نيعبسو اعضب

 نب ريمخو ( ميرب نب ةريبهو .ةرسيم وبأو «قورسمو« ةمقلعو .دوسألا هاور د

 . هللا دبع نع «رمعوبأ ناذازو «ةتخافوبأو .يدزألا دعس وبأو «شيبح نب رزو «كلام

 انث «ميعنوبأ انث « ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 5 5

 نم كتئج :لاقف لجر باطخلا نب رمع ىلإ ءاج :لاق دمحم نع «ميهاربإ نع «شمعألا

 «لوقت امرظنا .ءكحيو :لاقورمع عزفف «هبلق رهظ نع فحاصملا لمي لجر دنع

 مث .هنم كلذب قحأ ادحأ ملعأ "”[ام]: لاق :دوعسم نبا :لاق ؟وه نم :لاق مث ءبضغو

 ىلع هأرقيلف لزنأ امك اًبطر نآرقلا أرقي نأ هرس نم»: هلي هللا لوسر "” 1:لاق لاق

 .(دبع مأ نبا ةءارق

 . هلثم شمعألا نع «سانلاو «ةدئازو «.ةبعشو «يروثلا هاورو #*

 . رمع نع «ناورم نب سيق نع «ةمثيخ نع «شمعألا نع «ةدئاز هاورو #

 .رمع نع « سيق يبأ وأ سبق نع .عئرقلا هاورو 0

 ةيلحلاو «(755 /4) يناربطلل ريبكلا مجعملا يف امك تبثأ ام باوصلاو لصألا نم تطقس [ 1نيبام )١(
 .(١؟4/١)

 . لصألا يف ةحضاو ريغ (؟)



 .رمع نع « بهو نب ديز نع «ناسح نب بيبح هاورو د

 .دوعسم نب هللا دبع نع ء«رز نع « مصاع هاورو #

 .هللا دبع نع «ةديبع يبأ نع« قاحسإ وبأ هاورو *

 . هلثم هْلِيَع ىبنلا نع « يعازخلا ثراحلا نب ورمع نع «هيبأ نع «رانيد نب ىسيع هاورو ل

 مأ نع ؛ةريغم انث ءليضف نبا انث ,ركبوبأ انث ءديبع انث ءيحلطلا انثدح - 4

 «ةرجش دعصي نأ دوعسم نب هللا دبع هلَِع ىبنلا رمأ : لوقي اًيلع تعمس :تلاق ىسوم

 (''امم» : هلي يبنلا لاقف ءاهنم اوكحضف هيقاس ةشومح ىلإ هباحصأ رظنف ءاهنم ءىشب هيتأيف

 .«دحأ نم لقثأ نازيملا يف هللا دبع لْجرَل ! نوكحضت

 نع ءىحضلاوبأ هاورو «ةريغسم نع «ريرج نع ءركب يبأ نع ءفةائئدح 5

 . هلثم هللا دبع نع «دوسأ نب رهزألا

 .هللا دبع نع «لئاو يبأ نع «نافرع نب ىلعمو «هللا دبع نع رز نع صاع هاورو *

 . هيبأ نع «ةرق نب ةيواعم نع « ةبعشو

 . هوحن اهيبأ نع هللا دبع تنب ةراس هتورو *

 نب ليعامسإ نب ميهاربإ انث «.كيرش نب ميهاربإ انث ءنسحلا نب بيبح انثدح- 0

 «ءارعزلا يبأ نع «ليهك نب ةملس نع «هيبأ نع «يبأ ينثدح «ليهك نب ةملس نب ىيحي
 .رمعو ركب يبأ :يدعب نم نيذللاب اودعتقا» : هلع هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نع

 .«دوعسم نب هللا دبع دهعب اوكسمتو ,هلمع يدهب اودتهاو

 ءسنوي نب دمحأ انث «ديعس نب دمحم نب يلع انث «دمحم نب هللا دبع انثدح < 7

 يبأ نع ريبج نبا نع «عساو نب دمحم نع «يرصبلا بستحم نع «باهشويأ انث

 مق دبع مأ نبا اي»:لاق مث ءرمع مث «ركبوبأ مث هي هللا لوسر بطخ : لاق ءءادردلا

 تيضرو .قدصو ءدبع مأ نبا باصأ» : ُهّنَِع هللا لوسر :لاقف « بطخف ماقف «(«بطخاف

 .«ام» : لصألا يف 200(



 مأ نباو ءيتمألو يل هللا هرك ام تهركو دبع مأ نباو .يتمألو ,يل هللا يضر ام

 هوحن هَ ىبنلا نع « هللا دبع نع .مساقلا نع روصنم هاور [ب /75/51].(دبع

 نع ؛ةدئاز انث « ةيواعم أنث «ةيفنحلا نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس هانثدح 5 27

 يتمأل تيضر) : لاق هني م هللا لوسر نأ تثدح : لاق نمحرلا دبع نب مساقلا نع ءروصنم

 .(دبع مأ نبا اهل يضر ام

 نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث هرفعج نب هللا دبع انثدح- 84

 ذإ «ةليل تاذ يلصأ ان امنيب :لاق ؛هيبأ نع ؛ثدحي ةديبع ابأ تعمس :لاق «قاحسإ يب

 تقبتساف :رمع لاق .«هطعت لس»: هَ هللا لوسر لاقف ءرمعو ركبوبأو هنفَع يبنلا يب رم

 :لاقف تقلطنا مث «هيلإ ينقبس دق هتدجو الإ ءريخ ىلإ ركب ابأ تقباس امو «ركب وبأو انأ

 :لاق وأ  عطقنت ال نيع ةرقو «دتري ال اًنايِإ كلأسأ ينإ مهللا» : هعدأ نأ داكأ ام ءاعد يل نإ

 . "”(دلخلا ةنج ىلعأ يف هلع يبنلا ةقفارمو  ديبت ال

 . هللا دبع نع ؛ هيبأ نع ءهللا دبع نب نوع هاورو *

 . هلثم باطخلا نب رمع نع «ةمقلع نع «ميهاربإ هاورو *

 دحاولا دبع انث «ةبيتق انث «قاحسإ نب دمحم انث هللا دبع نب ميهاربإ انثدح < 5

 :لوقي ديزي نب نمحرلا دبع تعمس ديوس نب ميهاربإ انث هللا ديبع نب نسحلا انث «دايز نبا

 يداوس عمست نأو ,باجحلا عفرت نأ يلع كنذإ»: هَ هللا لوسر يل لاق :هللا دبع لاق

 .(كاهنأ ىتح

 هللا دبع نع «ةمقلع نع ديوس نب ميهاربإ نع ,نوركذي مهتعمس : شمعألا لاقو *

 ش .هوحن

 انث «نابأ نب زيزعلا دبع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح- 7

 ٠١( ءايلوألا ةيلح نم بيوصتلاو «ةنجلا ةنج لصألا يف ]17/1؟1١[.



 رك ١و ةباحصلا ةفرعم

 برقأب انربخأ : ةفيذحل تلق :لاق ديزي نب نمحرلا دبع نع «قاحسإ ىبأ نع «ليئارسإ

 برقأ ناك :لاقف ءهنم عمسنف هنع "ل خأتف الدو اًنمسو ايده هَلِلَع هللا لوسر نم سانلا

 باحصأ نم نوظوفحملا ملع دقل ءدوعسم نبا اًنمسو ًالدو ايده هلي هللا لوسرب سانلا

 . نمحرلا دبع نع «قاحسإ ىبأ نع «كيرشو «ةبعش هاورو 6

 نع «لئاو ىبأ نع «شمعألا نع «قاحسإ ىبأ نع «ةبعش نع «ردنغ هاورو 2

 « ةفيلخ نب رطفو «ريبج نب ميكحو دشار يبأ نب عماجو «ةديبعو «لصاو هأورو 0ك

 .ةفيذح نع «لئاو يبأ نع « مهلك ينابيشلا نانس وبأو

 . ةفيلح نع بهو نب ديز نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإو «شمعألا هاورو 7

 انث «نابأ نب زيزعلا دبع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 5 817

 ملعدقل :مئاق دوعسم نباو لوقي ةفيذح تعمس :لاق لئاو وبأ انث «ةفيلخخ نب رطف

 . ةمايقلا موي ةليسو مهبرقأ نم هنأ هِيَ دمحم باحصأ نم نوظوفحملا

 «ينامحلا ىيحي انث «نيسحلا نب دمحم نيصحوبأ انث .يحلطلا ركبوبأ انثدح- +

 ردب موي هلع يبنلا تيتأ :لاق هللا دبع نع «ةديبع يبأ نع «قاحسإ يبأ نع «كيرش انث
 1 . هفيس هَ يبنلا ينلفنف لهج ابأ تلتق دق ينإ هللا لوسر اي :تلقف

 ريثكو .فسوي نب ميهاربإو .ةسينأ يبأ نب ديزو «يروثلاو «ةبعشو ءشمعألا هاور *

 نع «نوميم نب ورمع نع قاحسإ يبأ نع «عيكو وبأو «ةسينأ يبأ نب ديز هاورو *

 .هوحن هللا دبع

 .«ذخأف» : لصألا يف )١(



 « نايفس انث «ميعن وبأ انث ءزيزعلا دبع نب يلع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح -

 ينإ : ةفوكلا لهأ ىلإ هنع هللا يضررمع بتك «بوقعي نع ءكامس نع «قاحسإ يبأ نع

 باحصأ نم ءابجنلا نم امهو ريزوو اًملعم دوعسم نب هللا دبعو ءاريمأ ارامع تثعب دق

 ىلع هللا دبعب مكترثآ دق ءامهلوق نم اوعمساو ءامهب اودتقاف ءردب لهأ نم ُهَلَي دمحم

 . يسفن
 .قاحسإ يبأ نع ؛ةبعش هاورو *

 « [أ /70 /؟] رمع يبأ نبا انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع هانثدح

 نب يلع لاق :لاق «ةبحن نب بيسملا نع «سيردإ يبأ نع «ءاونلا ريثك نع «نايفس انثدح
  ءاسقر :لاق وأ  ءاقفر ءابجن ةعبس يطعأ يبن لكل نإ: ُهنْيَي يبنلا لاق :بلاط يبأ

 نب هللا دبعو» :لاقو ءمهركذف :لاق ؟مه نم :انلقف .(ةرشع عبرأ تيطعأف

 .(دوعسم

 نب يلع انث ,ناملس ثيدح يف مجعملا يف دمحأ نب ناميلس انثدح 0١.-.

 .(ح) رطف انث «ميعن وبأ انث ءزيزعلا دبع

 نع .نيكد نب لضفلا انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «مانغ نب ديبع انث «يحلطلا انثدحو

 لاق :لوقي "'”[اًيلع] تعمس :لوقي ليلم نب هللا دبع تعمس :لاق «ءاونلا ريثك نع ءرطف
 ينإو ؛ءارزو ءابحجب ءاقفر ةعبس يطعأ دق الإ .يلبق يبن نكي مل هنإ» : هنلَع هللا لوسر

 «نيسحو .نسمحو ,رفعجو ,يلعو ,رمعو ,ركب وبأو ,ةزمح :ةرشع ةعبرأ تيطعأ
 .«ناملسو ءرامعو ,ةفيذحو ,دادقملاو ,رذ وبأو ,دوعسم نب هللا دبعو

 . ريثك نع مشاه نب يلع هاورو

 )١( هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأ امك تبثأ ام باوصلاو لصألا يف طقس [ ]نيبام )١/١548(«
 .فدصملا دنع قبس امكو



 انث .حابصلا نب دمحم انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ هانثدح .- 7

 :لوقي اًيلع تعمس :لاق ليلم نب هللا دبع نع «ءاونلا ريثك نع «ديربلا نب مشاه نب يلع

 نسحلا « ''[ينباو] انأ .ءاقفر ءابحن رشع ةعبرأ هُو هللا لوسر ىطعأو «ةعبس ىبن لكل نإ

 .رامعو «ةفيذحو ءدوعسم نب هللا دبعو «رمعو ركب وبأو ءرفعجو «ةزمحو « نيسح او

 .لاليو «ناملسو «دادقملاو ءرذوبأو

 انث ءورمع نب ةيواعم انث ءرضنلا نب دمحم انث ء,دمحأ نب ناميلس انثدح 5 477

 داكي هللا دبع ءاج ذإ ءرمع عم سولجل انإ :لاق بهو نب ديز نع .شمعألا نع «ةدئاز

 وهو .هكحاضيو رمع ملكي لعجف :لاق هآر نيح رمع كحضف .هرصق نم هنوراوي سولجلا

 .اهقف ىلم فينُك :لاقف ىراوت ىتح «هرصب رمع هعبتأف «ىلو مث «مئاق

 انث «راكب نب ركب انث .نادعس نب ميهاربإ انث : لاق قاحسإ نب دمحم انثدح 5

 نبا نع «بلاط يبأ نب يلع لئس :لاق ءيرتحبلا يبأ نع «ةرم نب ورمع انث ءرعسم
 .هب ىفكو هدنع فقو مث «نآرقلا أرق :لاقف دوعسم

 انث .ناسغ نب لضفملا انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماحوبأ انثدح 0

 نافع نب نامثع لخد :لاق مزاح يبأ نب سيق نع ءدلاخ يبأ نبا نع «نوراه نب ديزي

 . قحلا هالوم ىلإ دودرم :لاقف ؟كدجت فيك :نامثع لاقف «هدوعي هللا دبع ىلع

 نب ميهاربإ انث «بيرك وبأ انث «قاحسإ نب دمحم انث ةلبج نب دماح وبأ انثدح

 ىسوم ابأ عمس هنأ دوسأل | نع ءقاحسإ يبأ نع «هيبأ نع «قاحسإ يبأ نب فسوي
 هللا دبع نأ ىرن ام ءائيح انثكمف « نميلا نم يخأو انأ تمدق دقل :لوقي يرعشألا

 ىلع همأ لوخدو هلوخد نم ىرنامل 5 هللَي يبنلا تيب لهأ نم ًالجر الإ دوعسم نبا

 . هلع هللا لوسر

 :دنسأ اممو ©

 )١( .انبا انأ# : لصألا يف تبتك :تلق .  © مالكلا ميقتسيل هتبثأ امو .



 انث ,ميعن وبأ انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 17

 مالسلا :انلق ُهّْلْكَع يبنلا فلخ انيلص اذإ انك : هللا دبع لاق :لاق «قيقش نع «شمعألا

 انيلإ تفتلاف «نالف ىلع مالسلا «ليئاكيمو ليربج ىلع مالسلا «هدابع نود هللا ىلع

 هلل تايحتلا : لقيلف مكدحأ ىلص اذإف ,مالسلا وه هللا نإ):لاقف هع هللا لوسر
 ءانيلع مالسلا :هتاكربو هللا تمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا ,تابيطلاو , تاولصلاو
 ءامسلا يف هلل حلاص دبع لك تباصأ ءاهومتلق اذإ مكنإف «نيحلاصلا هللا دابع ىلعو
 . «هلوسرو هدبع دمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ . ضرألاو

 نع ءاقرو انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح

 ربص نيمي ىلع فلح نم :لاق هللا دبع نع ءدمحمم نب ركب يبأ نب [ب /75 /7] روصنم

 :لاقف ثعشألا انيلع جرخف «نابضغ هيلع وهو «هللا يقل رجاف اهيف وه ألام اهب عطتقيل

 يف الجر تمصاخ «يف تلزن تقدص :لاق اذكو اذك :انلقف ؟نمحرلا دبعوبأ مكثدح ام

 ْ .ةيآلا

 نب دمحم انث « غئاصلا رفعج نب دمحم انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح . 4

 هلل يبنلا نع يوري هللا دبع عم انك : لاق قراط نع «رايس نع «ناملس نب ريشب انث «قباس

 :لوقيو عجريف ضرألا فارطأ نم فرط ىلإ لاملاب لجرلا بهذي نأ ككشوي ىتح

 . (اًئيش تحبرام

 انث «تلصلا نب دمحم انث ءدمحم نب رفعج انث ءهرفعج نب دمحم انثدح

 : هلع يبنلا نأ هللا ديع نع «ةمقلع نع « ميهاربإ نع «شمعألا نع ءدوسألا يبأ نب روصنم

 . (هتالص يف ىضمف ماق مث هدوجس يف مان»

 نابيش انث « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ١

 رخأ» : لاق هللا دبع نع « شيبح نب رز نع « مصاع انث «ميهاربإ نب ةمركع انث «ةبيش يبأ نبا



 «ةالصلا نورظتني سانلا اذإف «دجسملا ىلإ جرخن مث «ةليل تاذ ءاشعلا ةالص هلك هللا لوسر

 «مك ريغ ةعاسلا هذه يف هللا ركذي ٌدحأ نايدألا لهأ نم ةكم لهأ نم سيل هنإ امأ»:لاقف

 :هلوق ىلإ ةيآلا 4 ...ةمئاق ةّمُأ باتكلا لهأ نم ءاوس اوسيل ! ةيآلا هذه تلزنو :لاق

 . «نيقتلاب ميلع)ط
 انث «ىلتنخلا ديز نب هللا دبع نب دمحأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح.

 نع ء.ميهاربإ نع ؛دامح نع ءرواسملا يبأ نب ىلعألا دبعانث «سلغم نب ةرابج

 الإ ,ةنمؤم ةبقر قتعي ئرما نم ام»: ُهَّتيَم هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نع«ةمقلع

 . «رانلا نم هنم وضع اهنم وضع لكب هللا قتعأ

 « عابطلا نب فسوي نب دمحم انث «ىلع نب دمحأ نب دمحم هللا دبعوبأ انثدح 0

 هللا دبع عم اسولج انك :لاق ةمقلع نع «ميهاربإ نع «شمعألا نع «ةناوعوبأ انث «نافع انث

 قرأ مه نميلا لهأ مكاتأ» : هْنِلَع هللا لوسر لاق :هللا دبع لاق مث «ةمقلع اي أرقإ :لاقف

 .(ةينامي ةمكحلاو ,نامي ناميإلا ,ةدئفأ

 نب ريرجانث «نافع انث «دلاخ نب مثيهلا نب دمحأ انث .دمحأ نب دمحم انثدحت

 هللا دبع نع «لبش يبأ نب سيق نب ةمقلع نع «ميهاربإ نع «نارهم نب ناميلس انث «مزاح

 .«تاصمنتملاو «هللا قلخل تاريغملاو «تامشتوملاو ءتامشاولا هُم هللا لوسر نعل» :لاق

 . يدهم نب ىلعم انث « بلاغ نب دمحم انث «رثوك نب نسحلا نب دمحم انثدح . 06

 نسم» :لاق هعفر هللا دبع نع ء«صوحألا يبأ نع « بئاسلا نب ءاطع نع «ديز نب دامح انث

 .«ةنسح نوثالث ميمو مالو

 شايع نب تباث انث «يكملا دواد نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح - 57

 :لاق دوعسم نبا نع «بهو نب ديز نع «شمعألا انث «ىبيلكلا ءاجر وبأ انث .بدحألا



 هللا عفدي .ميهاربإ بلق ىلع مهبولق يتمأ نم ًالجر نوعبرأ لازي ال» : هيَ هلل هللا | لوسر لاق

 اهوكردي مل مهنإ»: هللَ# هللا لوسر لاق .«لادبألا :مهل لاقي .ضرألا لهأ نع مهب

 ءاخسلاب»:لاق ؟اهوكردأ مبف هللا لوسر اي :اولاق .«ةقدص الو . موصب الو ءةالصب

 .«نيملسملل ةحيصنلاو

 ىبحي نب ىيحي انث «يناتسجسلا ديزي نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7

 نع «ةمقلع نع « ميهاربإ نع ءروصنم نع . نايفس نع ءريثك نب دابع انث «يروباسينلا
 .[أ /75/5؟] «ةضيرفلا دعب ةضيرف لالحلا بلط» : لاق هللَع يبنلا نأ هللا دبع

 دلع دع د

 ©يدزألا ةنيحُب نب كلام نب هللا دبع 08]

 بلطلا دبع ينب فيلح ءهونش دزأ نم «بشقلا نب دعس نب كلام نب هللا دبع وهو 5

 . فانم دبع نب بلطملا نب ثراحلا تنب ةّئيَحبو يصُق نب فانم دبع نبا

 «نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحيمو ءراسي نب ءاطعو «جرعألا نمحرلا دبع هنع ىور
 . مصاع نب صفحو .كلام نب هللا دبع نب يلع هنباو

 أبنأ .نوراه نب ديزي انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -

 كلام نب هللا دبع نع «جرعألا زمره نب نمحرلا دبع نع «يرهزلا نع «قاحسإ نب دمحم
 ةالّصلا متأ املف نيتعكرلا يف ىضمف رصعلاو رهظلا هلع هللا لوسر ىلص» : لاق «ةنيحب نبا

 . «ملسي نأ لبق نيتدجس دجس

 «ةملس يبأ نب نمحرلا دبعو «كلامو ؛يعازوألاو «جيرج نباو ءرمعم هاور #

 «سنويو «رفعج نب ديمحلا دبعو ,ثيللاو .ىسوم نب بويأو «ةنييع نب نايفسو
 . سيوأ وبأو

 )١( باعيتسالا )/٠١5(.« /9؟) ةباصإلا «(”19/8 /7) ةباغلا دسأ 58”( .



 نب حلاصو« «دانزلاوبأو «ريثك يبأ نب ىيحيو «ديعس نب ىيحي جرعألا نع هاورو

 . ينابتقلا سابع نب هللا دبعو «ةعيهل نباو «ناسيك

 نب ىيحي انث ءيضاقلا نيصحوبأ انث ء. نوع نب دمحم نب رفعج انثئدح - 4

 ةنيحب نبا نع «جرعألا نع «ةمقلع يبأ نب ةمقلع نع «لالب نب ناميلس انث ؛ديمحلا دبع
 .«مرحم وهو ءهسأ ر يف مجتحا» : ُهُتيَع يبنلا نأ

 انث ءراكب نب دمحم انث «ذعجلا نب دمحأ انث .نوراه نب يلع انثدح

 نع «ةنيحب نب كلام نب هللا دبع نب يلع نع «دلاخ نب روسملا : يخأ انث «دلاخ نب فاطع

 هللا ىلص» : لاق ذإ هباحصأ ينارهظ نيب موي هَ هللا لوسر امديب :لاق هنأ هللا دبع : هيبأ

 انل مسي ملو « ؟يه ةربقم يأ دحأ هلأسي ملف :لاق تارم ثالث ةربقملا كلت لهأ ىلع

 هَ يبنلا جاوزأ ضعب ىلع هع هللا لوسر باحصأ ضعب لخدف «اوقرفت ىتح ءاًئيش
 ىلصف « ةربقم لهأ ركذ هِي هللا لوسر نإ :اهل لاقف « ةشئاع اهنأ تثّدح :فاطع لاق

 لهأ» :اهل لاقف ""هتلأسف ُهَِلَع هللا لوسر اهيلع لخدف «يه ةربقم يأ انربخي ملو «مهيلع

 .(نالقسعب ةربقم

 ع

 '”يسوألا كلام نب هللا دبع <]

 .ديلخ نب لبش دنع هثيدح «٠ يزاجح 0

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .0

 لبش نع هللا دبع نب هللا ديبع نع «سنوي ينربخأ «بهو نبا انثدح «ىسيع نب دمحأ
 ءاهودلجاف ةديلولا تنز اذإ» : هِيَ هللا لوسر لاق :لاق «كلام نب هللا دبع نع «ينزملا

 .«ريفضب ولو اهوعيبف تنز نإ مث اهودلجاف تنز نإ مث

 .ريمضلا ريكذتب هتبثأ ام باوصلاو ءاهتلأسف :لصألا يف :تلق )١(

 .(355 /؟) ةباصإلا «(79/7/7) ةباغلا دسأ )١١5/7(« باعيتسالا (؟)



 . هلثم يرهزلا يخأ نباو « يديبزلا هاور *

 :يديبزلا لاقو «يسوألا هللا دبع نب كلام نع «دماح نع «لبش نع : ليقع لاقو

 انث ,يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث كلام نب ركبوبأ انثدح . 7

 هللا دبع نب هللا ديبع ينربخأ :لاق .همع نع باهش نبا يخأ نبا انث «ميهاربإ نب بوقعي

 هنلَع هللا لوسر نأ هربخأ ىسوألا كلام نب هللا دبع نأ هربخأ «ينزملا ديلخ نب لبش نأ

 نإ مث ] اهودلجاف تنز نإ مث ءاهودلجاف تنز نإ مث ءاهودلجاف تنز نإةديلولا»:لاق

 ش .[ب /*5/؟] 2" ريفضب ولو اهوعيبف تنز

 دع دلع د

 (9ىقفاغلا كلام نب هللا دبع[ 77]

 .دونكلا ىبأ نبا ةبلعث هنع ىور ءرصم لهأ ىف هدادع . ىسوموبأ ج

 نبا انث ءىسوم نب دسأ انث «دواد نب مادقملا انث :لاق دمحأ نب ناميلس انثدح 01

 ىقفاغلا كلام نب هللا دبع نع «دونكلا ىبأ نب ةبلعث نع «ناميلس نب هللا دبع انث «ةعيهل

 له :تلقف «( لستغأ ىتح يلع رتسا» : يل لاق مث ءاّماعط اًموي ِهللَع هللا لوسر لكأ :لاق

 ءاجف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع كلذب تربخأف ««معن» :لاق ؟ هللا لوسر اي اًبنج تنك

 تلكأ تأضوت اذإ «معن» :لاق بنج تنأو تلكأ كنأ معز اذه نإ :لاقف هّْنكَي يبنلا ىلإ

 .«تبرشو

 . "”[ةعيهل نبا نع] بهو نبا هاور 2

1 .: 
 ني

 5” ل 53 7

 يف مدقت امكو . (77/77/7) دسألا يف امك باوصلا وه تبثأ امو لصألا يف ضايب [ 1نيبام )١(
 . ةقباسلا ةياورلا

 .(7514/5) ةباصإلا «(71/5/7) ةباغلا دسأ 22١٠١57 /5) باعيتسالا (؟)
 ىف اذكو 22١٠١7 /؟) باعيتسالا ىفاذك ءباوصلاوه تبثأ امو «لصألا يف سمط [ 1نيبام (9)

 1 . (9087//) « ةعيبر» ىلإ دسألا يف تفحصتو «(174/4) ديناسملا عماج



 "”يسمحألا كلام نب هللا دبع []

 .ذئاع نب سيق : ليقو «لهاكوبأ ن

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث .نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -1

 : لهاك ىبأ نع هيخأ نع «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع «ةماسأ وبأ انثدح « لهس نب نسحلا

 ًلبع اهماطخب كسمم  ءامرخ  هتقان ىلع بطخي لفي ىبنلا تيأر :لاق كلام نب هللا دبع

٠. 

 عي

 "”يجرزخلا نيقلا يبأ نب كلام نب هللا دبع [ ]4 ١75

 . ةياور هل فرعت ال «بعك نب هللا دبع هيخأ نبا دنع ركذ هل .كلام نب بعك وخأ ن

 ""رمتعملا ينب نم كلام نب هللا دبع [ ١ /ههز

 طهر يف ضيبأ ءاول هع يبنلا هل دقع «ةبحص هل ''![سبع نب ةعيضق] نباوهو

 . ةياور هل فرعت ال «نيتبنجملا دحأ ىلع ناكو « ةيسداقلا حتف دهش هل مهثعب

 . نيرخأتملا ضعب هركذ *

 ا ني

 . (*514 /7) ةباصإلا ,(”1/ا/ /") ةباغلا دسأ /١٠١(, /") باعيتسالا )١(

 . (*58 /؟) ةباصإلا «(”9/5/) ةباغلا دسأ (؟)

 دحأ . . . يسبعلا متعملا نب كلام نب هللا دبع : هيف ءاجو 2776 /7) ةباصإلا «(7"/ا/ /7) ةباغلا دسأ ()

 . «سبع نم هَ هللا لوسر ىلع اودفو نيذلا ةعستلا

 . (310ا/ /) دسألا عجار «ىسيع نبا ةعيطق نبا» دسألا يف ءاجو «لصألا يفاذك [ 1نيبام (5)



 ©”ينزملا لَفَغُم نب هللا دبع

 نب يدع نب ةعيبر نب محيسأ نب فيفع نب مهن دبع نب لفغم نب هللا دبع وهو نت

 ىنكي ءرضم نب سايلإ نب ةخباط نب دأ نب ورمع نب نامثع نب دادع نب دعس نب بيؤذ
 «ةرصبلا نكس «ةنيزم نم «ةيواعم نب ةيواعم تنب ةليعلا همأ ءدايز وبأ :ليقو «ديعس ابأ

 الو ا : تلزن هيف «ةيبيدحلاب ةرجشلا تحت عياب .نيئاكبلا نم ناك «عماجلا ةرضحب اهب هراد

 ةنس ةيواعم ةيالو رخخآ يف ةرصبلاب يفوت «ةيآلا 4... مهلمحتل كوتأ ام اذإ نيذلا ىَلَع

 .ةزرب وبأ هيلع ىلص :ليق «ينزملا ورمع نب ذئاع هيلع ىلص «نيتسو ىدحإ : ليقو «نيتس

 نب ةبقعو ءريخشلا نب هللا دبع ينبا ديزيو فرطمو «ةيلاعلا وبأو «نسحلا دنع هثيدح

 ءديزيو «ةديرب نب هللا دبعو «لاله نب ديمحو «ةرق نب ةيواعمو «عزاولا وبأو «نابهص

 .دايز نب يعازخنو «هءانبأ دمحمو

 هيلع هللا ىلص هباحصأ اياقب نم ناكو «لفغم نب هللا دبع انيف ناكو :نسحلا لاق

 .[أ /”ا /؟] .اًميلست ملسو

 ةبيتق نب نسحلا انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح. 06

 تنك :لاق لفغم نب هللا دبع نع «ةيلاعلا يبأ نع ءسنأ نب عيبرلا نع «يزارلا رفعجوبأ
 . رفنال نأ انعيابف هَ هللا لوسر اهتحت انعياب يتلا ةرجشلا ناصغأ ضعبب ذخآ

 .رفعج يبأ نع ميعنوبأو ؛ناميلس نب قاحسإو « عيكو هاور *

 انث «يمرضحا هللا دبع نب دمحم انث «نيصح يبأ نب دمحأ نب ميهاربإ انثدح 7

 ينثدح :لاق تباث نع «هيبأ نع «دققاو نب نيسحلا نب يلع ينثدح «نوراه نب ثيللا

 .ناكف ؛نآرقلا يف هللا لاق يتلا ةرجشلا تحت هلع هللا لوسر عم انك :لاق لفغم نب هللا دبع

 «بلاط يبأ نب يلعو «هرهظ نع هتعفرف هيَ هللا لوسر رهظ ىلع اهناصغأ نم نصغ

 ش . هيدي نيب ورمع نب ليهسو

 )١( باعيتسالا )١18/7(« /؟) ةباصإلا «(7794 /7) ةباغلا دسأ 0729/7 .



 انث «يشكلا ملسموبأ انث :الاق نسحلا نب بيبحو «ىباطخلا قوراف انثدح_غةه17

 نع «ناسح نب ماشه انث «يراصنألا هللا دبع نب دمحم انث «يراصنألا هللا دبع نب ميهاربإ

 . «اًبغ الإ لجرتلا نع هلم هللا لوسر ىهن» :لاق لفغم نب هللا دبع نع نسحلا

 . هلثم ماشه نع « سنوي نب ىسيعو «ديعس نب ييحيو «ةدئاز هاور # .

 نبا انث «ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخت نب ركب وبأ انثدح-.

 موي تاذ ماق هني هللا يبن نأ لفغم نب هللا دبع نع «نسحلا نع «ةعزق وبأ انث «جيرج

 دوسأ لك اهنم اولتقاف ءاهلتقب ترمأ اهينفأ نأ الول ,مثألا نم ةمأ بالكلا» :لاقف بطخف

 .(داوسلا ميهب

 . حور نع «لبنح نب دمحأ هب ثدح «ريرجح نب ديوس همسا ةعزق وبأ #

 نب ةذوه انث « يبرح لا نسحلا نب قاحسإ انث «.نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 8

 نأ الول»: هَ هللا لوسر لاق :لاق لفغم نب هللا دبع نع «نسحلا نع «نوع انث «ةفيلخ

 .(ميهب دوسأ لك اهنم اولتقاف ءاهلتقب ترمأل ,ةمأ بالكلا

 ٠ .ردنغو «ناطقلا ديعس نب ىيحي هاور *

 ملسم نب نارمعو «ناداز نب روصنمو «ديبع نب سنويو «ةداتق نسحلا نع هاورو *

 هللا ديبعو .نمحرلا دبع نب لصاوو «ةرحوبأو «ءالعلا انبا ذاعمو «نايفس وبأو «ريصقلا

انيد نب نسحلاو .ةلاضف نب كرابمو «ىيحي نب يدسلا «زيرك نب هللا ديبع نب ةحلط نبا
 .ر

 . مثيهلا يبأ نب مثيهلاو ءروعألا ذاعمو ءراطعلا ةزمح وبأو ملسم نب ليعامسإو

 نارمع هنع هب درفت لفغم نب هللا دبع نع «نسحلا يبأ نب ديعس نع «ةداتق هاورو *

 . ناطقلا

 .هوحن لفغم نب هللا دبع نع .هللا دبع نب فرطم نع «حايتلا يبأ نع «ةبعش هاور *

 نب ىلعم نب ىيحي انث .دلخم نب لهس نب نامثع انث «رفظملا نب دمحم انثدح_. ٠

 «نسحلا يبأ نب نسحلا انث «ينئادملا نسحلا نب نارمع انث «ةرارز نب ليعامسإ انث ءروصنم



 وهو زوجن ال :اولاقف ءهضرم يف ةأرما راصنألا نم لجر جوزت :لاق لفغم نب هللا دبع نع

 نم لعجي الو زئاج حاكنلا >:لاقف هيي هللا لوسر ىلإ كل ذ يف اوعفتراف «ثلثلا نم
 .«ثلنلا

 انث «ميهاربإ نب ملسم انث هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انئدح 0
 ام>:لاق هللَع ىبنلا نأ لفغملا نب هللا دبع نع « عزاولا يبأ نع «ةحلطوبأ ديعس نب دادش

 موي ةرسح مهيلع سلجملا كلذ ناك الإ هللا اوركذي ملو اوقرفتف اوعمتجا موق نم

 .[ب /ا"ال /؟] .«ةمايقلا

 '”يشرقلا دوسألا نب عيطم نب هللا دبع [7]

 ريبزلا نبا نمز يفوت .هكنحو ؛ هيَ يبنلا دهع يف دلو «يدع يغب نم تالبعلا نم 0
 . ةنيدملا نكس

 نب ريرج نب هللا ديبع انث .ءقاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح . 57
 نب ةرمو ؛ةحلط يبأ نب قاحسإ نع «رامع نب ةمركع انث ؛ةفيذحوبأ انث «ةلبج

 طهر نم تالبعلا نم عيطم نب هللا دبع ناك :لاق هيبأ نع «ملسأ نب ديز نع «ناميلس يبأ
 . رمع نبا

 ءايركز انث «ليضف نبا انث «رذنملا نب يلع انث .يحاضولا انث .يحلطلا انثدح
 صاعلا ريغ شيرق ةاصع نم دحأ مالسإلا كردي مل : لاق عيطم نب هللا دبع نع ءرماع نع

 .اًعيطم ُهّلِيَي هللا لوسر هامسف

 ني دمحأ اف فاق نسا ني ليما س8 سمعا ني داسع مدع سال

 )١( باعيتسالا )١١7/5(« ةباصإلا «(57917 /) ةباغلا دسأ )/ 1/1١"( .



 هلع يبنلا كلذ ركذف رمت بارج هيلإ ىدهأ هنأ مانملا يف دوسألا نب عيطم يأر :لاق هدج

 هللا دبع مأ يهو «ثيل ينب نم ةأرماب معن :لاق «(؟ لمح كتايتف نم دحأب لهد:لاقف

 هكنحو «هللا دبع هامسف ُهّْتلَع يبنلا هب ىتأف ءامالغ تدلوف ««اًمالغ دلتس اهنإف»:لاق

 . ةكربلاب هل اعدو «ةرمتب

0 
 5 5 2 ىلع 7 4

 ©”ةناحيو وبأ رطم نب هللا دبع (]

 هل ايليأب صقي ناكو «دزألا نموهو «نوعمشوه : ليقف «همسا ىف فلتخم

 «ةهربأو «بيركو ءرهش نب نابوثو ءبشوح نب رهش دنع هثيدح «تايآو «تامارك

 . يفش نب مثيهلاو يسن نبا ةدابعو

 «ةرمض انث «ريمعوبأ انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح . 6

 تنأ انإف نكسا :لاقف «هيلع ذتشافرحبلا ةناحيروبأ بكر :لاق هيبأ نع «ءاطع نبا نع

 ال كيلع تمزع بر يأ :لاقف هتربإ تطقسو «تيزلاك راص ىتح نكسف «يشبح دبع

 . اهذخأ ىتح ترهظف :لاق يلع اهتددر

 ملسم انث ,ىسوم نب سنوي نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح . 7

 نع «بشوح نب رهش نع «يئادحلا ثعشأ نع ؛يئانهلا ملاس نب ةمصع انث « ميهاربإ نبا
 نم نمؤملا بيصت يهو. منهج حيف نم ىمحلا»: هيَ هللا لوسر لاق :لاق ةناحير يبأ

 .«رانلا

 3 0 أ
 :3 53 نقل

 «9ينزملا َنرَقُم نب هللا دبع [!689]

 نب كلملا دبعو «نيريس نبا هنع ىور :لاقو «ةباحصلا يف نيرخأتملا ضعب هركذ ت

 .(ا/7 /5) ةباصإلا ء«(791 /7) ةباغلا دسأ )١(

 .(؟10/9 /؟) ةباصإلا 5(2 ٠1١ /”) ةباغلا دسأ (؟)



 ب 07 37
 ني يي عنب

 "”ىحمجلا نوعظم نب هللا دبع( ]

 . اردب دهش «نوعظم نب نامثعوخأ 0

 « حيلف نب دمحم انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «قوراف انثدح -_ 17

 ينب نم هلع هللا لوسر عم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « ةبقع نب ىسوم انث

 .[أ /"8/51 .نوعظم نب هللا دبع : حمج

 ©0يرضاغلا ةيواعم نب هللا دبع 1]

 . نييصمحلا ىف هدادع « ليفن نب ريبج دنع هثيدح

 7[ قيربزب] نب ميهاربإ نب قاحسإ نب ورمع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .
 نب ىيحي انث «يديبزلا نع «ملاس نب هللا دبع انث «ثراحلا نب ورمع انث «يبأ انث .يصمحلا

 نأ مهثدح يرضاغلا ةيواعم نب هللا دبع نأ هثدح هابأ نأ هثدح ريبج نب نمحرلا دبع نأ رباج

 ال هنإف هدحو هللا دبع نم :ناميإلا معط معط دقف .نهلعف نم ثالث» :لاق هيي هللا لوسر
 الو ةمرهلا «؟”[طعي] ملو ,ماع لك يف هسفن اهب ةبيط هلام ةاكز ىطعأو ,هللا الإ هلإ
 مل هللا نإف . ”[مكلاومأ] طسوأ نم نكلو ؛ةضيرملا الو «ةميثللا ةطرشلا الو ةنردلا

 هسفن ءرملا ةيكزت ام : لجر لاقف (هسفن نع ئكزو هرشب مكرمأي ملو هريخ مكلأسي

 .«ناك ام ثيح هعم هللا نأ ملعي» :لاق ؟هللا لوسر اي

 .(73/1/؟) ةباصإلا 2(" /") دسألا )١1١1/9(« باعيتسالا )١(

 . )71/١/5( ةباصإلا «(7288 /*) ةباغلا دسأ )9//١١1(« باعيتسالا ()

 .(074 )1١/ لامكلا بيذهت يف امك تبثأ ام باوصلاو لصألا يف طشك [ ] نيب ام ()

 ثيدح ءةاكزلا ك هننس يف دوادوبأ مامإلا هجرخأ اذك تبثأ ام باوصلاو لصألا يف طشك [ 1نيبام (5)

 .(5/5١٠؟) ةمئاسلا ةاكز ىف ١ ب )١685(«



 20يدزألا بينم نب هللا دبع ]١757[

 . بينم هنبأ دنع هثيدح 6م

 نب دمحم نب ميهاربإ انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 59

 ةدبع هيبأ نع «يناسغلا حابر نب ةدبع نب ثراحلا انث ءركب نب ورمع انث «يبايرفلا فسوي

 انيلع ىلت :لاق «بينم نب هللا دبع هيبأ نع «يدزألا هللا دبع نب بينم نع « حابر نبا

 ؟نأشلا كلذ امو هللا لوسراي : انلق 4 نأش يف وه موي لك ةيآلا هذه هيي هللا لوسر

 .«نيرخآ عضيو ءاّموق عفريو ءاّبرك جرفيو ءابنذ رفغي "هللا نإ» :لاق

 دع دج د 5م منعم مع

 0 يئاوُتملا ةّيَعُم نب هللا دبع [ 75"

 . بئاسلا نب ديعس دنع هثيدح . نييزاجحلا يف هدادع «رماع نب ب هأوس ينيب نم ان

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .

 موي نيملسملا نم نالجر بيصأ :لاق ةيعم نب هللا دبع: هل لاقي ةءاوس ىنب دحأ رماع

 . ايقل وأ ابيصأ ثيح انفدي نأ ثعبف كلذ '؟”هغلب وأ « ُهَلَِم ىبنلا ىلإ المحف «فئاطلا

 . ىساورلانمحرلا دبع نب ديمح هاور *

 ني جي د

 '”ىيميمتلا زعام نب هللا دبع ]١7584[

 . نمح رلا دبع نب ديعجلا دنع هثيدح . نييرصبلا ىف هدادع

 )١( باعيتسالا )"/ ١7١(« ةباغلا دسأ )/ ٠7 5(« /؟) ةباصإلا 74 7( .

 . لصألا نم طقس (؟)
 . نونلاب «ةنعم» هدنعو (1/7”7 /7) ةباصإلا «(948”7 /7) دسألا )/١1١8(« باعيتسالا (©)

 :«هلغب» : لصألا يف (4)

 ”ةضنر /0) ةباصإلا (71/غ /") ةباغلا دسأ (4)



 «ليعامسإ نب ىسوم انث هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح . ١

 نب هللا دبع نأ نمحرلا دبع نب ديعجلا تعمس زعام نب نمحرلا دبع نب مساقلا نب دينهلا انث
 ىنجي ال هنإو ,.هموق رخآ ملسأ ازعام نإ»:لاقف هعيابف ُهليَع يبنلا ىتأ هنأ هثدح زعام

 .«كلذ ىلع هعيابف هدي الإ '”[كيلع]

 نب ىسوم نع «يراجنلا ليعامسإ نب دمحمو ,يناولحلا يلع نب نسحلا هاور 3

 .هوحن ليعامسإ

3 22 
 يال

. 
: 2 

 ©”ىزعلا دبع نب ةمرخم نب هللا دبع ]١756[

 ةرجاهم نم يؤل نب رماع نب لسح نب كلام نب رصن نب دو دبع نب سيق يبأ نبأ ا
 .[أ /79/5؟] . ةشبحلا

 انث ءدمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح. 5

 . سيق يبأ نب ىزعلا دبع نب ةمرخم نب هللا دبع : يؤل نب رماع ينب نم ةشبحلا ضرأ

 . ع .
 ني دي دب

 "”يراصنألا عّبْرم نب هللا دبع ©:13]

 همسأ : ليقو .يدقاولا هبسن « مثيخ نب ديز نب ورمع نب يظيق نب عبرم نبا : ليقو ل

 . رمع ةفالخ يف ديبع يبأ رسج موي دهشتسا هنإ : ليقو «نييزاجحلا يف دعي . عبرم نب ديز

 .(ح) يديمحلا انث ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 5 07

 . (ح) راشب نب ميهاربإو «يبنعقلا انث ٠ ملسم وبأ انث «قوراف انثدحو

 . (”1/4 /) «هيلع» دسألا يف ءاجو لصألا يفاذك [ ]نيبام ()
 . 056 /؟) ةباصإلا «(7/4 /*) ةباغلا دسأ )/١1١8(. باعيتسالا (؟)
 .(755/5) ةباصإلا «(7801) ةباغلا دسأ ١٠١(« 9 /") باعيتسالا (؟)



 ركزو _اا4ا/ ةباحصلا ةفرعم

 ركب وبأو «يثعشألا نب ورمع نب ديعس انث «يمرضحلا انث ءدمحم نب دمحم انثدحو

 ةيمأ نب ناوفص نب هللا دبع نب ورمع ينربخأ «رانيد نب ورمع انث «ةنييع نب نايفس انث :الاق

 عبرم نبا اناتأ :لاق نابيش نب ديزي :هل لاقي دزألا نم هلاوخأ نم ًالجر عمس هنأ يحمجلا

 لوسر ينإ :لاقف «مامإلا فقوم نم ورمع هدعابي ناكم يف ةفرعب نحنو «يراصنألا

 ميهاربإ ثرإ نم ُثرإ متنأف .هذه مكرعاشم ئلع اونوك:لوقي مكيلإ هلع هللا لوسر
 .(مالسلا هيلع

 . يديمحلا ظفل « ميهاربإ مكيبأ» : لاق امبرو «اوتبثا» : لاق امبر نايفس ناك :يديمحلا لاق

 تعمس دمحم نب نمحرلا دبع نع «يلذهلا ديزي نب هللا دبع نع «يدقاولا هاور كك

 . برشف مزمز ىتأ هّكَع يبنلا تيأر :لوقي يثراحلا يطيق نب عبرم نب هللا دبع

 3 317) 2 3 ا(

 ١761 [ مْخم نب هللا دبع 0

 ال . هتبحص ىف فلتخم « نييماشلا ىف هدادع

 « ميرم يبأ نب !١ 51041/ انث «نيدشر نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 .(ةرمث قشبولو رانلا نم ىبجتحا» : ةشئاعل لاق هلع هللا لوسر نأ نميلا

 . طيرق نب هللا دبع نع ىيحي نع «ميرم يبأ نب ديعس نع متاح وبأ هاور *

 . هلثم نالف نب هللا دبع :لاقف «متاح يبأ نع « مصاع يبأ نباهاورو

 نبا لاقو «لصألا يف وه اذك تبثأ امو ء««دمحم نب هللا دبع» ربلا دبع نبال باعيتسالا يف ءاج )١(

 رمع وبأ هجرخأو «عار هرخآو ةمجعملا ءاخ اب اذكه  ميعن وبأو « هدنم نبا هج رخأ :دسألا يف ريثألا

 دسألاو 3 ف باعيتسالا « فيحصت ميعن يبأو هدنم نبا لوقو «لاد هرخآو ءاحلاب

 نبا ركذو «دمحم نبا يف اذكو ءرمخم نب هللا دبع يف 0777 /7) ةباصإلا يف هركذو «(81"3/)

 .رمخم باوصلاو ءدمحم نيفللا دبع :لاقو يالا //) ديناسملا عماج يف ريثك



 «ةهروتسملا نب هللا دبع 2

 .نييرصملا يف دعي «نادرو نب ىسوم دنع هثيدح 2

 نع «ةعيهل نبا انثدح ءريكب نب ىيحي انث «عابنزلاوبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 6

 دجسملا يف قبي مل ىتح ةليل هِي يبنلا سبتحا :لاق دروتسملا نب هللا دبع نع نادرو نب ىسوم

 مكر يغ ةالصلا رظتني دحأ ىسمأ ام»:لاقف هيي هللا لوسر مهيلإ جرخف ًالجر رشع ةعضب الإ

 ,نودعوي ام.ءامسلا لهأل برتقا .,تسمط اذإف ,ءامسلا لهأل اًنامأ موجنلا لعج هللا نإ

 .«اودعو ام يتمأل برتقا .يباحصأ كله اذإف ,يتمأل اًنامأ يباحصأ لعج هللا نإو

 . ةعيهل نبا نع «بابحلا نب ديز هاور *

 ديز انث «نوراه نب ثيللا انث ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث دمحأ نب دمحم انثدح

 .هلثم دروتسملا نب هللا دبع نع «نادرو نب ىسوم نع ةعيهل نبا انث بابحلا نبا

 .[أ/"ة/6؟]

12 
 2 و 0 3

 «”قفعنملا نب هللا دبع [ 759]

 . ةريغملاوبأ يركشيلا هللا دبع هنع ىور ,هثيدح يف فلتخم «قفتنملا ابأ ىنكي

 . (ح) لاهنم نب جاجح انث «يشكلا ملسم وبأ انث « يباطخلا قوراف انثدح +25

 ءمامه انث :الاق يضوحلا رمع وبأ انث «رذنملا نب ىبحي نب دمحم انث «ناميلس انثدحو

 ىلإ ””تقلطنا : لاق هثدح هابأ نأ يركشيلا هللا دبع نب ةريغملا نع ؛ةداحج نب دمحم نع

 يل فصو :لوقي وهو « قفتنملا نبا : هل لاقي سيق نم لجر اذإف .دجسملا تلخدف « ةفوكلا

 وه :يل ليقف «هتبلطف ىمب وه :يل ليقف ةكمب هتبلطف «يل يّلَحو هيي هللا لوسر
 هلع هللا لوسر قيرط نع كيلإ: يل ليقف هيلع تمحازف :لاق «هيلإ تقلطناف «تافرعب

 . (5//0351؟) ةباصإلا )١9/5/8(« ديناسملا عماج ١١١(« /7) باعيتسالا )١(

 .(171 /8) ديناسملا عماج «(7/5"7 /؟) ةباصإلا «(5 ٠١ /1) ةباغلا دسأ (9)

 .«قلطنا» : لصألا يف (*)



 هيلإ تصاخ ىتح هيلع مهتمحازف لاق .«هلام ْبَرَأ لجرلا اوعد» : هِيَ هللا لوسر لاقف

 ءامهيتلحار قانعأ تفلتخا ىتح اهمامزب وأ هلي هللا لوسر ةلحار ماطخب تذخأف :لاق

 نم ينيجني ام :امهنع كلأسأ نيئيش :تلق :لاق «يلع ريغام :لاق وأ ٠ ينعري ملف :لاق

 تنك نغل» : لاقف ههجوب يلع لبقأ مث «ءامسلا ىلإ رظنف : لاق « « ؟ةنجلا ينلخ دي امو رانلا

 مقأو ءاًميش هب كرشت د ال هللا دبعا : :اَذإ ينع لقعاف تلوطو تمظع دقل ةلأسملا تزجوأ

 سانلا كب هلعفي نأ بحت امو ,ناضمر مصو . ةضورفملا ةاكزلا دأو ,ةبوتكملا ةالصلا

 . «ةلحارلا ليبس لخ .هنم سانلا رذف سانلا كيلإ يتأي نأ هركت امو ,مهب هلعفاف

 . ةداحج نب دمحم نع «نيرخآ يف ينهجلا نادعسو «نوع نبا هاور 2

 .هوحن ةريغم لا نع .قاحسإ وبأو «ديبز هاورو *

 د6 د دا

 "يلهابلا ضعت هلل دع عقالال»

 يف دواد يبأ نباو ٠ يعينملا هركذ « هِيَ ىبنلا ىلع دفو «ةماميلا وحن ةيدابلا نكس

 . ةباحصلا

1 

 .طايخ نب ةفيلخ بابش نع تثدح.:لاق «يعينملا انث ءيرصرصلا انثدح ه0

 نب هللا دبع ينثدح ؛يلهابلا ةمامث نب لضفلا ينثدح «يلهابلا دعس نب دمحم ينثدح

 ىلع دفو هنأ يلهابلا ضرعم نب هللا دبع هدج نع هيبأ نع «يلهابلا نميأ وبأ ةزمح

 وأ تناك ةليلق ةقان  مهنم ذخؤت مهلبإ يف ةضيرف هلع هللا لوسر لعجف هني هللا لوسر

 .- لبولا ينعي  ةريثك

 "'نمحرلا دبع :ليقو عّفرُمْلا نب هللا دبع 5

 . ينيدملا ديزي يبأ دنع هثيدح 5

 )١( ديناسملا عماج «(70/7 /؟) ةباصإلا «(# 41/ /8) ةباغلا دسأ )8/ /141(.
 /7؟) «(*57 /9) ةباصإلا «(785 /8) ةباغلا دسأ (؟) 47١(« ديناسملا عماج )8/ ١1/0(.



 «ينارهزلا ديبع نب جرف انث «قاحسإ نب نيسحلا انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 2 8
 عقرملا نب هللا دبع نع «يندملا ديزي يبأ نع «نوراه نب ريجم نع «ينادابعلا مصاع وبأ انث

 ةئام لكل اًمهس رشع ةينامث ىلع مسقف ةئام نامثو فلأ يف وهو ربيخ هَ يبنلا حتف :لاق
 .ىمحلا مهتكعمف . اولكأف .هكاوفلا سانلا قفاوف .هكاوفلا نم ةرضخم يهو :لاق ءمهس
 دئار ىمحلا نإ .سانلا اهيأ ايد :''”[ هي هللا لوسر لاقف] هيي هللا لوسر ىلإ اهوكشف
 يف ءاملاب اهل اودربف مكتذخأ اذإف ءرانلا نم ةعطق يهو ضرألا يف هللا نجسو توما
 .«"![ ءاشعلاو برغملا ينعي  نيتالصلا نيب ام مكيلع اوبصف]-برقلا ينعي  نانشلا

 .[ب 1

000 

 "فرَطُم يبأ نب هللا دبع ©:17

 .ةبحص هل تح

 .(ح) نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدح 9

 .«رامع نب ماشه انث :الاق دلاخ نب فسوي نب ميهاربإ انث . دمحأ نب قاحسإ انثدحو
 دق لجرب فسوي نب جاجحلا يتأ :لاق يشرقلا دشار نب حلاص انث ةعاضق نب ةدفر انثدح
 هللا دبع اولأسف ءدمحم باحصأ نم انهاه نم اولسو هوسبحا :لاقف اهسفن هتخأ بصتغا
 اوطحف نيتنثالا نيتمرحلا ىطخت نم» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لاقف فرطم يبأ نبا

 لثم مهيلإ بتكف .كلذ نع هنولأسي سابع نب هللا دبع ىلإ اوبتكف :اولاق .«فيسلاب هسأر
 . هلق يبنلا نع .فرطم يبأ نب هللا دبع لاق ام

 .لصالاب رركمأ 1نيبام )١(

 ١0/0( /8) ريثك نبال ديناسملاو ننسلا عماج يف اذك تبثأ ام باوصلاو لصألا يف طشك [ 1نيبام (0)
 . فنصملاو هدنم نبال هازعو

 . (””0/1 /7) ةباصإلا ,(795 /) ةباغلا دسأ )١١5/7(« باعيتسالا (9)



 "”ىلهابلا ةيقسم ىبأ نب هللا دبع [777]

 . يلهابلا ميعن نب لبش دنع هثيدح ن

 ردنغو ءمدآ نب دمحأ انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ انثدح.

 ميعن نب لبش انث «يلهابلا نامح يبأ نب ديعس انث . يرهزلا دمحم نب بوقعي انث «يناجرجلا

 فقاووهو هِي هللا لوسر تيتأ :لاق ىلهابلا ةيقسم يبأ نب هللا دبع انث ءيلهابلا

 صاصمقلا :تلقف «طوسلاب ينعرقف اهتتضتجاف ةرامج هزرغ يف لجر نأك هريعب ىلع '

 . هلجرو هقاس تلبقف طوسلا ىنلوانف «هللا لوسر اي

 ديعس انث «بوقعي انث ءلامحلا نوراه انث «يعينملا انث ءيرصرصلا هانثدحو 0١.

 .هلثم نامح يبأ نبا '

 . نابح يبأ نب ديعس :لاقف مدآ نب دمحأ ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هاور *

 د د

 (”هتعُم نب هللا دبع [4]

 . يسبعلا باهش نب ناميلس دنع هثيدح « ةبحص هل « منغم نبا : ليقو

 نب قاحسإ انثدح «ينارحلا بيعشوبأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح .

 .(ح) ىسوم

 نب ىيحي :لاق نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 . (ح) يثخلا ىسوم

 ةسبنع نب ديعس انث « يناهبصألا بيعش نب دمحم انث : لاق دمحأ نب ناميلس انثدحو

 نب ناميلس ينربخأ :لاق حلاص نب مالس انث «يفوكلا يمرجلا دمحم نب ديعس انث :اولاق

 مسا يف فالتعخا عم )١7/4/8(. ديناسملا عماج 2555 /5) ةباصإلا ,(587 /*) ةباغلا دسأ )١(

 . «ةيقسما

 « 0373171 /5) ةباصإلا «(7917/ /9) ةباغلا دسأ «يدنكلا منغم نبا :هيف لاقو ١١9(« /) باعيتسالا (؟)

 . «متعم نب هللا دبع» : الوكام نبا هطبض :الاقو «(180 /8) ديناسملا عماج



 هلع يبنلا باحصأ نم ناكو ءمتعم "نب :] للا دبع يلع لزن :لاف «يسبعلا باهش

 «قرشملا لبق نم ءيجي هنإ ؛ءافخ هب سيل لاجدلا»:لاق هنأ هَ يبنلا نع ينثدحف
 كلذ ىلع لازي الف ,.مهيلع رهظيف « مهلتاقيف سانلل بصنيو « عيتيف قح ىلإ وعدم

 دعب لوقي مث ,كلذ ىلع ثحبو . عبتيف هب لمعيو هللا نيد رهظيف رهظيف ,ةفوكلا مدقي ىتح

 انأ :لوقي ىتح كلذ دعب ثكميف . هقرافيو .بل يذ لك كلذ نم عزفيف يبن ينإ: كلذ
 لك ىلع ىفخي الف ,رفاك هينيع نيب بتكيو ,هانذأ عطقتو ,ىنميلا هنيع سمغتف هللا
 .ملسم

 هباحصأ نوكيو .ناميإلا نم لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق يف قلخلا نم دحأ لك هقرافيف
 اميف لجرب وعدي مث ,نيكرشملا نم مجاعألا هذهو ,ئراصنلاو دوهيلاو سوجم ا هدونجو
 هاري ىتح ءاهنيب قرفيف ,هدح ىلع وضع لك هؤاضعأ عطقت مث ,لدقيف ,هبرمأيف نوري
 ييحأ يذلا هللا انأ :لوقيف مئاقوه اذإف ,ةاصعب هبرضي مث ءاهنيب عمجي مث ,سانلا
 .[أ 5٠/ /؟] .«اكيش كلذ نم عنصي سيل سانلا نيعأ هب رحسي ؛رحس كلذو ,«تيمأو
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 )١( لصألا نم طقس[ 1نيبام .



 .7.١ هشتلا ةباحصلا ةفرعم

 نيعلا باب نم نونلا باب

 ©0ةللطت نب هللا دبع [ ]

 نب دمحم نع نيرخأتملا ضعب هركذ ةشبحلا ةرجاهم نم « بعك نب يدع ينب نم 5

 تاياورلا لك يف ''”[قاحسإ نباو] يرهزلا . يزاغملا لهأ نم دحأ فلتخي ال مهو وهو

 . ةلضن نب هللا دبع نب رمعم هنأ هنع

 '”ينانكلا ةلضن نب هللا دبع [ )53

 .ديعس نب رمع نع «يروثلا ثيدح هل جرخو نيرخأتملا ضعب هركذ ت

 ناسيك نب نسحلا نب دمحمو ؛رمع نب صفح انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح 50 57“

 يبأ نب نامثع نع «نيسح يبأ نب ديعس نب رمع نع «نايفس انث «ةفيذحوبأ انث :الاق

 ءركب يبأو« ُهْتِلَي يبنلا دهع ىلع ةكم رود تناك :لاق ةلضن نب ةمقلع نع « ناميلس

 . ثروت الو عابتال «نكس ىنغتسا نمو نكس جاتحا نم بئاوسلا ىعدت رمعو

 نب ةيواعم هاور : لاقو «ةلضن نب هللا دبع :لاقف نايفس نع «يبايرفلا ثيدح نم هركذ

 هيلع عباتي مل يبايرفلا نإف حصألا وهو « ةلضن نب ةمقلع :لاقو نايفس نع «ماشه

 د ع

 قفل
 ماحنلا نب ميعن نب هللا دبع [ ؟ا/ا/ا/3

 هل جرخأو «ريبزلاوبأو ءهرمع نبا ىلوم هنع ىور :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ 0

 )١( ةباغلا دسأ )"/ 5 ١  »)5(؟ 9/8 /؟) ةباصإلا .

 .(4 8/6 دسألا يف امك باوصلا وه تبثأ امو لصألا يف طشكأ 1نيبام (؟)
 .(775/4) ديناسملا عماج :(77/6 /؟) ةباصإلا 60 /) ةباغلا دسأ (”)

 . 739/7 /5؟) ةباصإلا «(5 ١5 //) ةباغلا دسأ (5)



 .ريبزلا يبأ نع «ةيلاعلا يبأ نب برح ثيدح

 . يدهم نب ىلعم انث .«يرمعملا يلع نب ميهاربإ انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح 4

 عم اسلاج هييبنلا امنيب :لاق «رباج نع «ريبزلا يبأ نع «ةيلاعلا يبأ نب برح انث

 ىأر اذإ» : لاقف جرخ مث هتجاح ىضقف تيبلا لخدف ماقف هتبجعأف ةأرما هب ترم ذإ هباحصأ

 ةروص يف يلوتو ,ناطيسشلا ةروص يف لبقت ةأرملا نإف ,هلهأ تأيلف اذه لثم مكدحأ

 .«ناطيشلا

 نع ءبرح نع ءدسأ نب ىلعم نع «نينح يبأ نبا نع '''"نيرخأتملا ضعب هاور *
 ىلعم نإف «شحاف منهو وهو «ىلعم : لاق اذك» :لاقو «ميعن نب هللا دبع نع «ريبزلا يبأ

 نع .برح نع هوور «ثراولا دبع نب دمصلا دبعو ءيدهم نب ىلعمو ءدسأ نبا

 .رباج نع ريبزلا يبأ نع «لقعم هاور كلذكو «رباج نع «ريبزلا يبأ

 "”يمرضحلا 9[ حسان] نب هللا دبع |[ ١1

 . ةبحص هل حصتال «يصمح وهو نادحولا يف ةباحصلا يف نايفس نب نسحلا هركذ

 "2م نا 2 3 .

 انث .ىفصم نب دمحم انث , نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمعوبأ انثئدح . 6

 هللا دبع نع «بيسك نب حيرش نع «نانس نب ديعس نع « ةويح وبأ انث ءبرح نب دمحم
 موي ىلإ يتمأ يف ةيطوللا نم ةبعش لازت ال»:لوقي ناك هنأ ُهَّْكَع يبنلا نع «حشان نبا

 . (ةمايقلا

 لع دلع ىف

 تن د اكن

 .قايسلل تبثأ امو ««رخأتملا» : لصألا يف )١(
 مث ةمجعمب :ليقو ميجو ةمجعملاب :ليقو «نيتلمهمو نونلاب وه : ةباصإلا يف ظفاحلا لاق :تلق مف

 . ةلمهم
 . (77 4 /6) ديناسملا عماج «(7/0"7 /؟) ةباصإلا ((5 ٠ /9) ةياغلا دسأ (9)



 م 1 | ةباحصلا ةفرعم
 رك

 «”يراصنألا "”[ةمّدْلُب ] نب نامعنلا نب هللا دبع 13

 .اردب دهش . ةملس ينب نم

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح- 17

 نم اردب دهش نم ةيمست يف [ب 5٠/ /1] باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا
 .ةمدلب نب نامعنلا نب هللا دبع : جرزخلا نم مث راصنألا

 انث ءدمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انثدح «نسحلا نب بيبح انثدح _ 17

 ينب نم جرزخلا نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع دعس نب ميهاربإ

 ةمدلب نب نامعنلا نب هللا دبع : ةملس نب بعك نب منغ نب يدع نب ديبع نب نانس نب سانخ

 3 3 2و د 00

 ”ىعجشألا ميعن نب هللا دبع ]١78٠[

 . هثيدح نود نم هركذ ىلع ًارصتقم يعينملا هركذ .ربيخ ىلإ ُهّْْكَع يبنلا ليلد ناك ©

 ب 0 7

 نيلوقلا ماشه نبا نع لقنو «لاذلاب يأ «ةمذلب» باعيتسالا يف ءاجو لصألا يف اذك [ 1نيبام )١(

 ةباصإلا عجارو .(5 00 /) لاذلاو لادلاب ماشه نبا نع ًالقن ريثألا نبا لاق اذكو )/33١«(
 ” يي

 . (3 1/0 /7) ةباصإلا «(4 ٠4 /) ةباغلا دسأ «لاذلاب «ةمذلب» هدنعو 2(7١؟١ /7) باعيتسالا (؟)

 . (79/5/5؟) ةباصإلا «(5 ١5 /) ةباغلا دسأ (؟)



 نيعلا باب نم واولا باب

 '"”يسودلا بهو نب هللا دبع [1]

 هارس ىلإ عجرف ٠ هتيم هللا لوسر ىلع سود نم نيعبس يف ةنيدملا مدق «ثراحلاوبأ ن

 دج وهو « ُهلْكَع يبنلا ضبق نأ ىلإ ةنيدملا ثراحلا هنبا نكسو «ةريثك رامث بحاص ناك

 . بهو نب هللا دبع نب ثراحلا ثيدح يف هركذ «ءارغم نب نمحرلا دبع دلاو ءارغم

 داع

 "7 [ "جاز و] نب هللا دبع [7787]

 انث يبأ انث «ةدجن نب باهولا دبع نب دمحأ انث ء. دمحأ نب ناميلس انثدح .-.

 هيبأ نع «ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع .ورمع نب ناوفص نع ؛شايع نب ليعامسإ
 رمؤي نأ كشوي»:لاق هِيَ يبنلا نأ انثدحف ةبحص هل اًيدق جازو نب هللا دبع ناك :لاق

 ءيشب مهرمأ اذإف ,مهصمق ضيب ,مهتيفقأ ةقلحم ,موق هيلإ عمتجيف لجيورلا مهيلع
 نم موق هيلإ عمتجاف «ندملا ضعب ىلع يلو« جازو نب هللا دبع نأ كبر ءاشف ««اورضح

 :لوقيف اورضح ءيشب مهرمأ اذإ ناكف .مهصمق ضيب «مهتيفقأ ةقلحم «نيقاهدلا

 .هلوسرو هللا قدص

 «يراصنألا «”ماذخ نب ةعيدو نب هللا دبع 8 ]
 يف هجرخأ يزارلا متاح ابأ نأ ىكحو .ةبحص هل نأ نيرخأتملا ضعب هركذ ال

 )١( ةباغلا دسأ )*/ 5 1١(« /؟) ةباصإلا 781(.

 مث ةليقث ءارب حارو نب هللا دبع 78١(: /1) ةباصإلا يف رجح نبا لاقو «لصألا يفاذك [ 1نيبام (؟)

 هطبض امك وهف «(778/8) ديناسملاو ننسلا عماجو 1(7١2؟ /؟)دسألا يفامأو ؛ةلمهم ءاح

 .«جازو» فننصملا

 . (8/4”77) ديناسملا عماج 728٠(« /؟) ةباصإلا «(5 ١7 /1) ةباغلا دسأ (9)

 ديناسملاو ننسلا عماجو 78١(: /؟) ةباصإلاو «(117 /7) دسألا يف هتمجرت امأو ءلصألا يف اذك عج

 . ؟مارح نبا# هوطبض ةةفض

 , (8//7707) ديناسملا عماج 288٠١ /؟) ةباصإلا «(511 /؟) ةباغلا دسأ (4)



 بوقعي نب فسوي انث نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح . 48

 ١ يربقملا ديعس نع «بئذ يبأ نبا نع «يزارلا ىيحي وبأ ناميلس نب قاحسإ انث ءرافصلا

 ةعمجلا موي لستغا نم»:لاق ُهْتيَع يبنلا نأ ناملس نع «ةعيدو نب هللا دبع نع «هيبأ نع

 نيب قرفي ملو « حار مث هبيط نم سمو .هنهد نم نهدا مث ءرهط نم عاطتسا امب رهطتو

 ةعمجا نيبو هنيب ام هل هللا رفغ ءتصنأ مامإلا جرخ اذإ ىتح ءهل بتك ام ىلصو .نينثا

 - .«ىرخألا

 ؛ هيبأ نع «يربقملا نع ءرشعم يبأ نع حلاص يبأ ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هاور *

 .هلثم ناملس نع 2” ةعيدو نب هللا دبع نع

 ناملس نب هللا دبع نع «هيبأ نع يربقملا نع« نامثع نب كاحسفلا هاور ثيدحلاو *

 نع. ةعيدو نب هللا دبع نع ءحيحص ثيدحلاو «ناملس نب قاحسإ ةياورك

 .[أ/51/١5.ناملس

 "”يموزخنا ديلولا نب هللا دبع ]١784[

 . رظن هدانسإ يف :لاقو « نيرخأتملا ضعب هركذ ت

 «ةملس نب رضنلا انث ءيورهلا رذنملا نب دمحم انث .يرسلا نب لهس نعانثدح .-

 نب بويأ نع ساطسن نب ميهاربإ نب قاحسإ نع .يماشلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ انث

 ام»:هللاقف هلع يبنلا ىتأ هنأ هدج نع ءهيبأ نع «يموزخملا ديلولا نب هللا دبع نب ةملس

 .«نود» ىلإ لصألا يف تفحصت )١(

 . 078٠5 /؟) ةباصإلا «(517 /*) ةباغلا دسأ ١77(« /9") باعيتسالا (؟)



 ةباحصلا ةفرعم ١/98 روك

 نأ موزخم وب عدت تناك ام»: ُهّلْيَع يبنلا لاقف «ديلولا يبأ نب ديلولا :لاق (؟كمسا
 .«ديلولا نب هللا دبع [١ تنأ نكل اًبر] ديلولا ولعجي

 دنت 010 23 6 0 /:

 )١( /*)دسألاو ,(178 /9) باعيتسالا يف اذك تبثأ ام باوصلاو لصألا يف طشك [ 1نيبام :(2

 /؟) ةباصإلاو 8٠١"(.



 نيعلا باب نم ءاهلا باب

 ©” يفقثلا لاله نب هللا دبع ]١76[

 ال .دوسألا نب هللا دبع نب نامثع دنع هثيدح

 :لاق يقشمدلا ةعرز وبأو «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح . ١

 نع ءدوسألا نب هلا دبع نب نامثع نع ءةرسيم نب ميهاريإ نع ؛نايفس انث «ميعن وبأ انئدح

 يف كدعب لتقأ نأ تدك: لاقف ُهّْنيَع 6 ينلا ىلإ لجر ءاج : لاق يفقثلا لاله نب هللا دبع

 ام نيرجاهملا "'” ءارقف] طعت مل ول»: هلي هللا لوسر لاقف «ةقدصلا نم ةاش وأ قانع

 .«اهتذخأ

 .هلثم نايفس نع «يعجشألا هاور

 انث .بوبحم نب تارف انث «.نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انثدح 1

 نع .دوسألا نب هللا دبع نب نامثع نع «ةرسيم نب ميهاربإ نع «نايفس نع .«يعجشألا

 . هلثم لاله نب هللا دبع

 نب هللا دبع نب نامثع :لاقف نايفس نع ميعن يبأ ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هاور *

 . ثيدحلا يف "'[ . . .]ركذ ام ىلع ال ركذ ام ىلع دوسألا نبا وه امنإ مهوو «سيردإ

5 7 2 2 3 

 «ينزملا لاله نب هللا دبع [5]

 . نيرخأتملا ضعب هركذ « نييندملا يف دعي ال

 )١( باعيتسالا )١57 /7( 2ةباغلا دسأ )/ 5٠١(. ةباصإلا )71/8/5(.

 5٠١(. /”) دسألا ىف اذك تبثأ ام باوصلاو «رقف» لصألا ىف تءاج[ 1نيبام (؟)

 ١ ةملك ردق لصألاب طشك ()
 .(717/8/؟) ةباصإلا 51١(« /) ةباغلا دسأ ١77(« /؟5) باعيتسالا (:)



 « ميرم يبأ نب ديعس انث «فالعلا بويأ نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 4007“

 نمحرلا دبع نب ركب نع «ينزملا هللا دبع نب ريثك نع «ريثك يبأ نب رفعج نب دمحم انث

 دحأل سيل»:لوقي ناك هنأ هي هللا لوسر بحاص ىنزملا لاله نب هللا دبع نع ىنزملا

 .(ةرمعب هجح خسفي مث .جحب جرخي نأ اندعب

 . رفعج نب دمحم نع نولاق هاور 3

2 23 6 0 

 '"'”يميتلا ماشه نب هللا دبع |[ ]1

 نب ميمت نب دعس نب بعك نب ورمع نب نامثع نب ةرهز نب ماشه نب هللا دبع وهو

 يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب ثراحلا نب ريهز نب ديمح تنب بنيز همأ «ةرم

 نمحرلا دبع نب ''”[ليلم نب ىسيع نب] نوراه انث ء.دمحأ نب ناميلس انثدح . 18

 دق ناكو ماشه نب هللا دبع هدج نع «دبعم نب ةرهز ليقع يبأ نع« بويأ ىبأ نب ديعس انث 2

 ةاشلاب ىحضي ناكو .هلاعدو .هسأر حسمف ُهْللَع ىبنلا هب تتأ همأ نأ هلل ىبنلا كردأ

 . هلهأ عيمج نع ةدحاولا

 .هوحن ليقع نبا نع ةعيهل نباو .بويأ يبأ نب ديعس نع «بهو نبأ هاور 2

 .[ب/ 23

0 2 0101 3 2 5 

 ©ِبْيَهَأ نب بيبُه نب هللا دبع ©, 3

 . دسأ ىنب ءافلح نم «ربيخب دهشتسا «ثيل نب دعس نب '*!ةريغ نب ميحس نبا ع

 )١( ةباغلا دسأ «(77/5١؟) باعيتسالا )/ 57١(« /؟) ةباصإلا 1/9 *( .

 . (771/15) يزملل لامكلا بيذهت يف امك تبثأ ام باوصلاو لصألا يف طشك [ 1نيبام (؟)
 . (*17/9/ /؟) ةباصإلا «(5 04 /*) ةباغلا دسأ )١1597(« باعيتسالا ()
 . (ريمعا ىلإ تفحصت ةباصإلا يف (4)



 0 ١م. ةباحصلا ةفرعم

622 
 دمحم نب دمحأ انثدح ءىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح 6

 عم ربيخب دهشتسا نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع «دعس نب ميهاربإ انث «بويأ نبا

 فيلح ثيل نب دعس نب ةريغ نب ميحس نب تيبهلا نب هللادبع :شيرق نم هَ هللا لوسر

 . مهتخأ نباو دسأ ينبل

 ©0ءناه نب هللا دبع ]١788[

 . هلع هللا لوسر هل اعدو ُهْلْبَع ىبنلا كردأ «ئناه نب حيرش وخأ أل

 «يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع انث «نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح 17

 نب حيرش نع «هيبأ نع «ئناه نب حيرش نب مادقملا نب ديزي انث «محازم يبأ نب روصنم انث

 مك»:لاق هيلع مدق املف هموق عم هِي هللا لوسر ىلإ دفو هنأ ركذ هنأ ىناه هيبأ نع «ىناه

.«؟مهربكأ نم» :لاق .ملسمو هللا دبعو « حيرش :تلق (؟ديلولا نم كل
 . . .حيرش :تلق 

 .هدلولو هبي هللا لوسر هل اعدف .«حيرشوبأ تنأ» :لاق

0 2 05 
7 
 عع 05

 "'يفنحلا جاده نب هللا دبع ]١9٠[

 : نافطغ نب مشاه دنع هثيدح

 نب دمحم انث «ينيسيمرقلا هللا دبع نب دمحأ نب فسوي انث «يبأ انثدح 1

 ينثدح «نافطغ نب مشاه انث .يمازحلا رذنملا نب ميهاربإ انثدح :لاق دعس نب نيدشر

 بضخ دق ُهَّنكَعيبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق ةيلهاجلا كردأ دق ناكو ءجاده نب هللا دبع

 لاقف ةرمحلاب بضخ لجر ءاجو «(«مالسإلا باضخو : هلع يبنلا لاقف ةرفصلاب

 .(نايإلا باضخ» : هع يبنلا

 )١( ةباغلا دسأ 8/70 ١  »)5(33/ا/ /؟) ةباصإلا .
 ةباغلا دسأ (؟) )٠9 /5 4(« /؟) ةباصإلا «(؟١7 /8) ديناسملا عماج 986( .



 «هيبأ نع «جاده نب هللا دبع نع :لاقف مشاه نع «ىندملا ةبيش ىبأ نب ركب وبأ هاور تن

 ©”يراصنألا ىضايبلا دنه وبأ دده نب هللا دبع ©:]3

 دنه نب هللا دبع هامسو «ىعينملا هركذ هتيطغتو ةينآلا ريمخت يف رباج نع ىور

 . ىنكلا ىف هثيدح ركذف

 (”داهلا نب هللا دبع ]

 .رظن هيف «ةباحصلا يف ركذو . نادحولا يف نايفس نب نسحلا هنع جرخأ

 هللا دبع نع «لالب نب ناميلس نع «يدقعلا رماعوبأ انث : لاق "”. . .] انثدح 4

 نإ :لاق داهلا نب هللا دبع نع «يحمجلارمع نب هللا دبع نع ءدنه يبأ نب ديعس نبا

 امك مهللا ءلضأ نأ يندهاو ,لزأ نأ ينتبث مهللا» : هئاعد يف لوقي ناك هلع هللا لوسر

 .«هلمعو ناطيشلا نيبو ينيب لحف ,يبلق نيبو ينيب تلح

 4 مام عع
 ني دي د

 .(718/48/؟) ةباصإلا 41١(« /9)دسألا )١(
 . (114 /) ديناسملا عماج 2( 5٠8 /7) ةباغلا دسأ 4هفإ

 . لصألا يف ضايب [ 1]نيبام (*)



 نيعلا باب نم ءايلا باب

 [أ/45/11©”يراصنألا يمطخلا ديزي نب هللا دبع ]*١74[

 يدقاولا رمع نب دمحم هبسن «ريبزلا نبا نمز يفوت «راد اهب هلو «ةفوكلا نكس تن

 ىنكي ؛ةمطخ نب ثراحلا نب ورمع نب نيصح نب ديز نب ديزي نب هللا دبع وه :لاقف

 ةنس ةفوكلا ىلع ريبزلا نبا هلمعتسا «ةنس ةرشع عبس نبا وهو «ةيبيدحلا دهش «ىسوم ابأ

 . ىسوم هنباو «ةقالع نب دايزو « ىعيبسلا قاحسإ وبأو «ةدرب وبأو «ىبعشلاو «ىظرقلا

 نب ىسيع تعمس :لاق قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح 68

 يمطخملا ديزي نب هللا دبع :لوقي ىسوم نب قاحسإ تعمس :لوقي ىسوم نب قاحسإ

 ناكو «ريبزلا نبا كردأ ,هدعب دهاشملاو .ناوضرلا ةعيب دهشو « ُهلَِع يبنلا بحص يدج

 .هبحصو « ُهليَع يبنلا ديز نب ديزي هوبأ كردأو «هبتاك يبعشلا ناكو «ةفوكلا ىلع هلماع

 نب ديز نب ديزي نب هللا دبع وهو «ةكم حتف لبق ديزي كلهو «هدعب دهاشملاو ءادحأ دهشو
 سوأ نب كلام نب مشج نب هللا دبع : ةمطخ مساو ؛ ةمطخ نب ثراحلا نب ورمع نب نيصح

 . ةمطخلا يمسف همطخ ىلع هفيسب الجر مطخ هنأل ؛ةمطخ يمس اغإو «ةثراح نبا

 . (ح) دوادوبأ انث « سنوي أنث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -

 قوزرم نب ورمعو «برح نب ناميلس انث «ملسموبأ انث «يباطخلا قوراف انثدحو

 ىهن» :لوقي يراصنألا ديزي نب هللا دبع تعمس تباث نب يدع نع «ةبعش انث :اولاق

 . «ةلثملاو ةبهنلا نع هلي هللا لوسر

 انث «مانغ نب قلط انث ء سنوي نب دمحم انث .دلخم نب دمحأ نب دمحم انثدلح .- 0١

 )١( باعيتسالا )*/ ١77(« /؟) ةباصإلا «(415/*) ةباغلا دسأ 787( .



 : هتلَعهللا لوسر لاق :لاق ديزي نب هللا دبع نع «تباث نب يدع نع «سابعلا نب رابجلا دبع

 .«ةقدص فورعم لكو

 «نافع انث «يبرحلا نسحلا نب قاحسإ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .

 هللا دبع اعد :لاق يظرقلا بعك نب دمحم نع «يمطخلا رفعج يبأ نع «ةملس نب دامح انث

 اذإ هّنِبَع هللا لوسر ناك :لاقو «ىكبو راخ دعق اًدجنم تيبلا ىأر املف ماعط ىلإ ديزي نبا

 ميتاوخو مكتانامأو مكئيد هللا عدوعسأ» :لاق عادولا ةبقع مهعم غلبف اشيج عيش

 .«مكلمع

 د ع

 ©”ئراقلا ديزي نب هللا دبع ]١784[

 . ةشئاع ثيدح يف ركذ هل 0

 «ءارفلا ىسوم نب ميهاربإ انث :لاق رمع نع «ةعرز يبأ يخأ نبا نع هانثدح 0717

 .مزح نب ركب يبأ نب هللا دبع نع « يمطخلا رفعج يبأ نع «سطفألا ةلمس نب هللا دبع نع
 .«؟ اذه نم توص» :لاقف أرقي ئراق توص عمس هلع يبنلا نأ ةشئاع نع «ةرمع نع

 .«اهتيّنسُن تنك ةيآ ينركذأ دقل هللا همحر» :لاقف '"'[ديزي] نب هللا دبع :اولاق

 .ئراقلا مسي ملو ءهوحن ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه هاورو *

 د د

 © يعوبريلا هللا دبع [ ]796 ١

 .نب هللا دبع انث « قيزر نب دمحم نب دبع انث ءقيزر نب دمحم نب نيسحلا انثدح 64

 هللا كراب : يل لاقو نيرشعو نامث ةنس هتلأس :لاق ديجملا دبع نب ىيحي انث «يوغبلا دمحم

 )١( ةباصإلا «(517) ةباغلا دسأ )"/ 810"7( .

 )١( دسألا يف امك تبثأ ام باوصلاو «ديز» لصألا يف تءاجآ 1نيبام )7//131(.

 )9( /؟) ةباصإلا «(517/5) ةباغلا دسأ 786( .



 هللا دبع تنب ةرمج ينتثدح :لاق ناكشم نب 7"2[ناوظنغ] ينثدح ءاذه لثم نع لأست كيف

 :لاقف يبأ ىلع لبإلا تدرام موي هَ يبنلا ىلإ يبأ يب بهذ :تلاق ةيعوبريلا

 عضو مث «هرجح يف هيَ يبنلا يسلجأف :تلاق «ةكربلاب هذه يتنبل هللا عدا هللا لوسر اي

 . ةكربلاب يل اعدف «يسأر ىلع هدي

 .[ب /47/؟] .هوحن '؟[ناوظنغ] نع «رمعموبأ هاور *#

 دنع دع د

 يلامشلا هللا دبع 779

 .ةبحص هل ءبوسنم ريغ

 يف نايفس نب بوقعي هركذ «فوع يبأ نب نمحرلا دبعو «ديزي نب روث هنع ىور

 .هركذ مدقتملا يلامثلا دبع نب هللا دبع وه : ليقو «نيعباتلا نموهو «ةباحصلا

 «ةيقب انث «ىفصم نب دمحم انث ء.مصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح . 0

 :لاق يلامثلا هللا دبع نع فوع يبأ نب نمحرلا دبع ينثدح :لاق ورمع نب ناوفص نع

 .«يتمأ قباوس لبق ةنجلا لخدي ال .ترربل تمسقأ ول» : هْتِلَم هللا لوسر لاق

 هللا دبع نع «؟؟”[ديزي] نب روث نع « دبع نب ىيحي انث « ”)[. . .] انثدح 5

 . ىبحي نع ددسم انث «نايفس نب بوقعي هركذ , ُهّلْيَع يبنلا باحصأ نم ناكو يلامشلا

 د د

 نوطع» :(880 /؟) ةباصإلاو «(517/5) دسألا يف ءاج دقو «لصألا يف اذك [ ]نيبام (؟5) )١(«

 ْ . «ناكشم نيا

 . لصألا يف ضايب [ . . .1نيبام (*)

 فنصملا دنع قبس امك تبثأ ام باوصلاو ءأطخوهو ««روث نب روث» طوطخملا يف عقو [ 1نيبام (5)

 . مدقت امك هسفن



 «2بوسدم ريغ هللا دبع ]١7917[
 . هللا دبع هامسف محن همسا ناكف «همسا ُهْْيَع يبنلا ريغ 0

 نب ديوس انث ءرايس نب دمحم نب هللا دبع انث «نادمح نب ورمعوبأ انثدح 17
 نأ بزاع نب ءاربلا نع «ينادمهلا قاحسإ يبأ نع « غئاصلا رانيد نب ريبكلا دبع انث ءرصن
 . هللا دبع تنأ» :لاق مح :لاق (؟ كمسا ام» : هل لاقف ًالجر ىأر ِهْنِلَع هللا لوسر

 . قاحسإ يبأ نع «ةيطع نب لضفلا نب دمحم نع «ديزي نب ىسيع هاور. #
 نب لضفلا نب دمحم انث «نابح نب ىسيع نب دمحم انث .ةزاجإ ةمثيخ هانربخأ -. 

 . هلثم ءاربلا نع «قاحسإ يبأ نع «ةيطع

 ني ن أ ْ 3 00 8 0 1

 (”يندملا ديزيوبأ هللا دبع ©:3]

 . ديزي هنبا دنع هثيدح «دبع : ليقو ال

 بهو نبا انث « ةلمرح انث «ةبيتق نب سابعلاوبأ انث «يلع نب دمحم انثدح . 4
 نأ هيبأ نع هثدح دبع نب ديزي نأ هثدح ىسوم نب بويأ نأ ثراحلا نب ورمع ينربخأ
 .«مدب هسأر سمي الو مالغلا نع قعيو عرف منغلا يفو ؛عرف لبإلا يف» : لاق هلع يبنلا

 هللا دبع نب ديزي :لاقف بهو نبا نع «جرفلا نب غبصأ نع ؛دوعسموبأ هاور
 . هيبأ نع ء«يجحدملا

 «سوباق وبأ هللا دبع []

 .همسا ىف فلتخم .ةفوكلا لهأ يف دعي بوسنم ريغ ال

 701١(. /4) ديناسملا عماج «(587/1) ةباصإلا )0(
 )١59/4(. ديناسملا عماج .(9//411) ةياغلا دسأ (؟)
 )5//١81(. ةباصإلا ١(« 58 /4) ديناسملا عماج 072775 /؟) ةباغلا دسأ (9)



 . قراخملا همسا سوباق وبأو « نيرخأتملا ضعب هركذ *#

 ءيرملا ديعس نب نامثع انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح .-

 تءاج :لاق هيبأ نع ''[ينابيشلا] سوباق نع «برح نب كامس نع «حلاص نب يلع انث

 معِن» :لاق يتيب يف كمسج ضعب تيأرإ هللا يبن اي :تلاقف هَّيَي هللا لوسر ىلإ لضفلا مأ

 هتعضوف هتذخأف ُهَّلِلَي يبنلا هب تتأف : لاق (مغُق نبلب هنيعضرتو اًمالغ ةمطاف دلت ,تيأر ام

 لوب لسغي امنإ» :لاق مث (هللا كمحر ينبا تعجوأ» :لاقف اهديب هتمطلف لابف «هرجح يف

 .(مالغلا لوب حضنيو ةيراجلا

 حلاص نب يلع نع «ماشه نب ةيواعمو «هايس نب زيزعلا دبع نب ديزي هاور 2

 . هيبأ نع : سوباق لاقف كامس نع « "''[ ] وبأو

 . كامس نع سيق يبأ نب ورمعو «ليئارسإ هاورو *

 ”لوهجم ,يركبلا هللا دبع(

 (_ ش .لامعألا لضفأ نع هع يبنلا لأس

 مهب يس © , نع « هلبج نب ورمع نب ةيهب ىنتتدح : تلاق خامشلا تنب ءرع «ةلمج ٠ 'رب لمحمم دنع هثيلح 25١

 . هلع ىبنلا نع ءاهيبأ نع «ةيركبلا هللا دبع (؟”[ نب دمحم تنب]

 .[أ / 47 /7] هيلع دزي ملو ءاذكه نيرخأتملا ضعب هركذ اذهب *

5 5 0 
 تي د2 ح3

 يزملل لامكلا بيذهت يف وه اذك «تبثأ ام باوصلاو «ابيسلا» لصألا يف ءاج [ 1نيبام )١(

 يا فل

 .ةملك ردق لصألا يف طشك (؟)
 . ةباصإلا ١84(« /7) ةباغلا دسأ (*)

 ةباصإلاو «(188/7) دسألا يف وه اذك باوصلا وه تبثأ امو لصألا يف طشك[ 1نيبام (5)

 .(؟ ال



 "7يفقغلا نايفس نب هللا دبع 7
 نع .ءيفقنشلا هللا دبع نب نايفس نع ؛هيبأ نع .ةورع نب ماشه هثيدح ىور 0

 . هيبأ نود نم هللا دبع نب نايفسب . حيحصلا ثيدحلاو «هيبأ نع هلوق حصيالو « هيبأ

 دع د د

 ىباأ وخأ يرا ا هللا دبع[١٠8١ "< ] ©©دئنه بأ خأ ىرادلا هل

 ءابلا باب يف هركذ نأ دعب نيرخأتملا ضعب هرركو ؛هركذ مدقت «بيطلا همسا ناك
 . هللا دبع :لاقف

 د دع 0

 "”ينالوخلا هللا دبع ]١8١[
 يف هركذ يراخبلا نأ ,نيرخأتملا ضعب ىكح «ينالوخلا سيردإ يبأ دلاو ت

 . ةبحص هل حصت الو .هنع ىور هنبا نأو «ةباحصلا

 (9كلاخ وبأ هللا دبع []
 هثيدح ىور .نييماشلا يف هدادع «هللا ديبع :ليقو ءماشلا لهأ يف هدادع

 . كاحضلا نب باهولا دبع

 انث .كاحسضلا نب باهولا دبع انث «ةبورع وبأ انث «ميهاربإ نب دمحم انئدح

 نأ هيبأ نع «ىملسلا هللا ديبع نب دلاخ نع «كردم نب ليقع نع « شايع نب ليعامسإ

 . 2”( مكلامعأ] يف ةدايز مكلاومأ ثلث مكتافو دنع مكاطعأ هللا نإ» :لاق هّْنَْع هللا لوسر

 دك دع 6

 .ةباصإلا «(7578 /7) ةباغلا دسأ )١(

 .بيطلا مساب هل اومجرتو «(7278/5) باعيتسالا «(2515/5) ةباصإلا 2٠«( /”) ةباغلا دسأ (؟)

 ,(707/؟) ةباصإلا 7376(2 /) ةباغلا دسأ (")
 .( )  ةباصإلا 27155 /) ةباغلا دسأ (5)

 . لصألا يف طشك [ 1نيبام (6)



 ""بوسنم ريغ ,ينزملا هللا دبع 0 5]

 ءرمعم وبأ هثيدح ىور :لاقو لفغم نبا هنإ:لاقي :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ

 :هل ركذف ملعملا نيسح نع «ثراولا دبع نع

 انث ءدعقملارمعم وبأ انث «زيزعلا دبع نب ىلع انث ء.دمحأ نب ناميلس هانثدح ام 401/78

 لاق :لاق لفغم نب هللا دبع نع «ةديرب نب هللا دبع نع «ملعملا نيسح نع «ثراولا دبع

 .«ةمتعلا نومسي بارعألا نإف ,ةمتعلا ءاشعلل اولوقت ال٠: ُهْنيَي هللا لوسر

 دلع دع د

 (”دمحم وبأ هللا دبع[ ]6٠

 ليهس هاور : لاقو نيرخأتملا ضعب هركذ «رمخلا ينمدم يف هلل يبنلا نع "'[ىور] 9

 . هيبأ نع « ليهس هحيحصو «هيبأ نع هللا دبع نب دمحم نع «حلاص يبأ نبا

 (”يمعشخلا كلاموبأ هّللا دبع ]6٠١7[

 دامح انث .نادبع نب ”[ ]1انث «ةزاجإ يجاجحلا بوقعي نب دمحم هانربخأ 4

 نب ورمع نع «ىيحيوبأ انث «هللا ديبع نب دمحم نع «بازع نب ىلع انث «دلاخ نبا

 «...ةعبس اوغلب اذإ ةالصلاب مكنايبص اورم»: هِي هللا لوسر لاق >لاق هيبأ نع ؛هللا دبع

 .[ب/57؟/١].ثيدحلا

 نيف د

 )١( باعيتسالا «(7 85 /) ةباغلا دسأ )١1١8/7( 2/؟) ةباصإلا 717/7( .

 ةباغلا دسأ (7؟) )39/84/7( .

 . (31/8/7”7) ةباغلا دسأ نم [ ]نيب ام (*)

 . 051١ /0) ىناثملاو داحآلا ("الال /) ةباغلا دبسأ (5)
 . يل نيبتت مل ةملك ردق لصألا يف طشك (0)



 نمحرلا دبع همسا نم

 (”فوع نب نلمحرلا دبع ]١808[

 نب فوع دبع نب فوع نب نمحرلا دبع دمحم وبأ وهو .ةرشعلا يف هركذ مدقت

 اردب دهش «نيترجهلاوذ «ىؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب ةرهز نب ثراحلا دبع

 ءاوللا هل دقعو «هممعو ةيرس ىف هلي ىبنلا هثعب . ىروشلا باحصأ دحأ ءاهلك دهاشملاو

 هلجر يف جرعو .متهأ ناكف هاتينث تطقسف «ةريثك تاحارج دحأ موي هباصأ ناكو «هديب

 بدهأ «نيعأ «ةرمح اًبرشم ضيبأ «ةرشبلا قيقد ءائسح ًالاوط ًالجر ناك «جرعأ ناكف

 ءورمع دبع : ليقو «ةبعكلا دبع ةيلهاجلا يف همسا ناك . هتيحل الو هسأر ريغيال ءرافشألا

 نب نامثع هيلع ىلصف ء«ةنيدملاب نيثالثو نيتنثا:ةنس تامو «نينس رشعب ليفلا دعب هدلومو

 نب فوع تنب ءافشلا همأ .ةنس نيعبسو نيتنثا : ليقو «ةنس نوعبسو سمخ هلو «نافع

 هنع ىور . ةرشعلا يف هدالوأ يماسأو .هلاوحأو .هتافص انركذ دق «:ةرهز نب ثراحلا دبع

 . هثيدحب عرس نم فرصناو ٠ يضرلا لدعلا هامسو «باطخلا نب رمع

 بلاغ نب دمحم انث «يزارلا ديعس نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح . 6

 نبا نع ءبيرك نع .لوحكم نع «هيبأ نع «نابوث نب تباث نب نمحرلا دبع انث «يقفارلا

 اذإ):لاق هْللَع يبنلا نع .فوع نب نمحرلا دبع نع «باطخلا نب رمع نع «سابع
 . ةداتقوبأ هب درفت .«ةعبارلا وأ ةسماخلا يف كشلا نكيلف كتالص يف تككش

 نباو ءرمع نأ سابع نبا نع ءبيرك نع .لوحكم نع «قاحسإ نب دمحم هاورو *
 نب ليبعامسإ هاورو .هوحن هلع يبنلا نع «نمحرلا دبع امهثدحف «هيف ايرادت سابع

 نب نمحرلا دبع نع ءسابع نبا نع «هللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع .ملسم
 .فوع

 .(4157/5؟) ةباصإلا 548٠١(« /*) ةباغلا دسأ .(787/5) باعيتسالا )١(



 11_10 ةباحصلا ةفرعم

 ورك

 انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمعوبأ انثدح . 57

 نع «هيبأ نع «فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نب ديلولا يلاخ ينثدح «ءالعلا نب دمحم

 هللا نإف .بارشلاو ماعطلا ىلع مكاضرم اوهركت ال»: هيَي هللا لوسر لاق :لاق ءهدج

 .(مهيقسيو مهمعطي

 نب ليعامسإ انث «ةيولع نب نسحلا انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبغ انئدح  ةها/ا/

 نب ةملس يبأ نع «ديز نب دمحم نع «يروثلا نايفس انث ءرشب نب قاحسإ انث «ىسيع

 سان يتمأ نم نجرخيل :هديب يسفن يذلاو» : لاق هَ يبنلا نع «هيبأ نع «نمحرلا دبع

 مهو مهيهن نع اوفكو ,يصاعملا لهأ اونهاد امب ,ريزانخلاو ةدرقلا ةروص يف ,مهروبق نم

 .(نوعيطتسي

 ب 0" ف 10 9

 '"'يراصنألا ربج نب نمحرلا دبع 20]

 هامسف ىزعلا دبع ةيلهاجلا يف همسا ناك ءاردب دهش «سبعابأ ىنكي ت

 نب ةثراح نب ديز نب ورمع نب ربج نب نمحرلا دبع وهو «نمحرلا دبع هيي هللا لوسر

 نب مشج نب ديز نب ورمع نبا : ليقو «سوألا نب كلام نب ورمع نب جرزخلا نب ثراحلا

 نكس .سوألا نب كلام نب ورمع نب جرزفلا نب ثراحلا نب ةثراح نب ةعدجم

 هربق يف لزنو «نافع نب نامثع هيلع ىلصو «نيثالثو عبرأ ةنس ةنيدملاب يفوتو « ةنيدملا

 ءءاشعلا ُهّنقَع يبنلا عم ىلص «شقو نب ةمالسو «ةملسم نب دمحمو «راين نب ةدرب وبأ

 دحأ وهو «ةرطم ةملظم ةليل يف هاصع هل رونف '"'[ًاليل هلزنم] ىلإ عجر مث .[/ 5 3

 . فرشألا نب بعك ةلتق

 )١( باعيتسالا )7070 /1١(« ةباغلا دسأ )/ ١ 57(« ةباصإلا )5/ ١6٠5(.
 ملعأهللاو  هيضتقي قايسلا ذإ ؛تبثأ ام باوصلا لعلو «لصألا يف ضايب [ 1نيبام (؟) -.



 نب يلع انث «هيولاخ نب قاحسإ انث «بويأ نب ميهاربإ نب هللا دبع انثدح -

 انأو «عفار نب ةعافر نب ةبابش ينكردأ : لاق ميرم يبأ نب ديزي انث «ملسم نب ديلولا انث «ىيحي

 :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لوقي ربج نب سبع ابأ تعمس :لاقف ةعمجلا ىلإ يشمأ

 .«رانلا ىلع هللا امهمرح هللا ليبس يف هامدق تربغا نم»

 .هلثم ديزي نع «ةزمح نب ىيحي هاورو **

 دمحأ نب دمحم انثدحو . ح هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 89

 انث ءراّقصلا بوقعي نب فسوي انث :لاق «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ,نسحلا نبا

 نع ءربج نب سبع يبأ نب دمحم نب سبع يبأ نب ديجملا دبع نع «يميتلا ةحلط نب دمحم
 لاقف ,.«فرشألا نباب يل نم» : هيي هللا لوسر لاق :لاق ربج نب سبع يبأ هدج نع «هيبأ

 :لاقف هلي هللا لوسر تمصف :لاق ؟هللا لوسر اي هلتقأ نأ بحتأ :ةملس نب دمحم

 هراشتساف ««هرشتساف ذاعم نب دعس تئا»: هّلفَع هللا لوسر لاقف ءاتماص رقأ دمحم

 نب دابعبو ,ذاعم نب سيوأ نب ثراحلابو , ربج نب سبع يبأب كعم جرخاو بهذا» :لاقف

 دابع هب خرصف .هنصح يف انعقو ىتح انجرخف :لاق «ةمالس نب ناكلس ةلئان يبأبو ءرشب

 :لاق مث ءرشب نبا

 ردلخ قوف نم اعلاط انولو يتوصل ضرعت ملف هب تخرص

 رشب نب دابع كوخأ تلقف يدانمل نملاقف هب حح صف

 رهش فصنوأافونارهشل اهذخفانهرانعرد يذهف

 رقفريغ نم ءانعلااومدعامو اوجاعواوبغش رشاعم لاقف



 رصنزعأوةمهعتنمعنأب انبأب انسداسهللاناكو

 د د

 '""دلاخ نب كلام نب رذنملا نب دعس نب نمحرلا دبع )١18١١([

 دهش :لاقو «يدقاولا هبسن «ةدعاس نب جرزخلا نب ورمع نب ةثراح نب ةبلعت نبا 3

 ديمح نب رذنملا نبا :ليقو .بقع هل قبي ملف هدالوأ ضرقنا « دهاشملاو قدنخلاو ادحأ

 ةورعو «لهس نب سابعو «هللا دبع نب رباج هنع ىور «رذنملا همسا نإ : ليقو ءيدعاسلا

 . ديوس نب ديعس نب كلملا دبعو «ريبزلا نبا

 انث «ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركبوبأ انثدح.

 ينربخأ :لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ ريبزلاوبأ انث :الاق قاحسإ نب ايركزو «جيرج نبا

 هترّمخ الأ»: ُهْنيَع يبنلا لاقف ءرمخمب سيل عيقبلا نم نبل حدقب هَ يبنلا ىتأ هنأ ديمحوبأ

 باوبألابو ءأكوت نأ ةيقسألاب ِهتِيَع يبنلارمأ امنإ :ديمحوبأ لاق ««هيلع هضرعت دوعب ولو
 . اليل قلغت نأ

 نامثع نب دمحم انث :الاق دالخ نب ركبوبأو ميهاربإ نب دمحم نب دعس انثدح - ١

 ةورع نع «تباث يبأ نب بيبح نع «تباث نب ورمع انث ءرشب نب نايفس انث ةبيش يبأ نبا

 . ثيدحلا . .اًيعاس ةيبتللا نبا هلع هللا لوسر ثعب :لاق يدعاسلا ديمح يبأ نع «ريبزلا نبا

 - و
 «ةورع نب ماشه نع «سانلاو «قاحسإ نيدمحمو «رمعمو « جيرج نبا هاور 2

 )١( /؟) ةباصإلا «(75/5) دسألا .(7/ا/ /؟) باعيتسالا 046 .



 نع «نامور نب ديزيو ؛دانزلا وبأو «يراصنألا ديعس نب ىيحيو .يرهزلا هاورو . هيبأ نع

 .[ب /54 /1] ديمح يبأ نع « ةورع

 "”عاطملا نب ةنسَح نب نلمحرلا دبع 73

 نب كلام نب مدالم نب لئام نب ةماتخ نب ىزعلا دبع نب فيرطغلا نب هللا دبع نبا 5

 وخأ ةدنك نم هنإ :لاقيو ءرم نب ميمتوخأ «ةرم نب ثوغلا نب رشبم نب ركشي نب مهر
 . ةفوكلا نكس ءامهمأ ةنسحو «ةنسح نب ليبحرش

 انث .يديمحلا انث .ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انئدح -

 انيلع جرخ :لاق ةنسح نب نمحرلا دبع نع. بهو نب ديز نع ءشمعألا نع «نايفس
 اورظنا : مهضعب لاقف ءاهيلإ لابف سلج مث ءاهعضوف ةقردلا ةئيهك هعمو « هيي هللا لوسر

 ينب بحاص باصأام متملع امأ»:لاقف ُهَّي يبنلا هعمسف قأرملا لوبتامك لوبي

 كلذ نع مهبحاص مهاهنف ,ضارقملاب هوعطق لوبلا نم ءيش مهباصأ اذإ اوناك ءليئارسإ

 ش .«هربق يف بذعي وهف

 . شمعألا نع «ةملس نب دامح هاور د

 « ميرم يبأ نب ديعس انث « عفان نب ىيحي بيبحوبأ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح 2 87

 :لوقي ةنسح نب نمحرلا دبع عمس هنأ ظراق نبا نع «ةعيبر نب رفعج نع «ةعيهل نبا انث
 تعاطأو اهرهش تماصو ءاهسمخ ةأرملا تلص اذإ»:لوقي هلي هللا لوسر تعمس

 : .«تءاش ةئجلا باوبأ يأ نم ةنجلا لخدتلف ءاهجرف تظفحو .اهلعب

 م اع 0
 تي تر 23

 )١( /؟) ةباصإلا «(575 /9) دسألا «(١9337/1/؟) باعيتسالا 96"(.



 1مل ةباحصلا ةفرعم

 '"”قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع(]

 هامسف «ىزعلا دبع ةيلهاجلا يف همسا ناك هللا دبعوبأ : ليقو «نامثع ابأ ىنكي حج

 نب كلام نب ِمْنَع نب سارف ينب دحأ نامهد دبع تنب نامور مأ همأ «نمحرلا دبع هلكَع يبنلا

 يف ةكمب يفوت « ةنيدملا نكس « ركب ىبأ دلو نسأ ناك ءاهمأو اهيبأل ةشئاع وخأوهو «ةنانك

 ةكم ىلإ ةشئاع هتلقنف .شبحلا : هل لاقي عضومب ةكم نم ًاليم رشع ينثا ىلع ”'اهمان ةمون

 . نيسمخو تس :ليقو « نيسمخو سمخ : ليقو «ءنيسمخو ثالث ةنس ةيواعم ةرمإ يف

 يبأ نباو «ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو «سوأ نب ورمعو .يدهنلا نامثع وبأ هنع ىور

 . يضاقلا حيرشو « ةكيلم

 تنب ةصفح يه امعإف مهوو .ةصفحو ةشئاع هنع ىور : نيرخأتملا ضعب لاقو *

 هلامب ماشلا ىلإ ةيلهاجلا يف رجتي ناك « ُهْلَي يبنلا ةجوز رمع تنب ةصفح ال نمحرلا دبع

 ؛هيلإ تراص رمع نمز ماشلا دلاخ حتتفا املف « يدوجلا تنب ىليل ىوهف «شيرق لامو

 :لوقيو اهب ببشي ناكف اًفغش اهب دادزاف

 انيلامو ىليل يدوحلا ةنبال امف اهنود ةوامسلاو ىليل تركذت

 انث ءيديمحلا انث ءىسوم نب رشب انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح . 14

 نب نمحرلا دبع نأ يفقثلا سوأ نب ورمع ينربخأ «رانيد نب ورمع انث «ةئييع نب نايفس

 . ميعنتلا نم اهرمعيف ةشئاع فدري نأ هرمأ هلي هللا لوسر نأ هربخأ قيدصلا ركب يبأ

 . "”لصوم لوقي هربخأ هْقْيَع ىبنلا نأ هربخأ ةبعش اذهو :نايفس لاق

 ةصق اهيبأ نع ركب يبأ نب نمحرلا دبع تنب ةصفح نع «كهام نب فسوي هاور 0

 . ةلبقتم ةرمع اهنإف : دازو «هلثم ميعنتلا

 نب ضيفانث «ىناولحلا ىيحي نب دمحأ انث «ةزمح نب قاحسإ وبأ انثدح 06

 .(5*ا//5) ةباصإلا «(575/) دسألا ,(358/5؟) باعيتسالا )١(
 . مالكلا ميقتسيل هتبثأ امو «همان" : لصألا يف )0

 .(!) لصألاب اذكه (؟)



 نمحرلا دبع نع «نامثع يبأ نع ثدحي يبأ ''”[انثدح] ناميلس نب رمتعملا انث «قيثولا

 دحأ عم له»: هِفَعيبنلا لاقف «ةئامو نيثالث هلي هللا لوسر عم انك :لاق ركب يبأ نبا

 كرشم لجر ءاج مث ,نجعف هب ءيجف عاص لجر عم اذإف [أ /10 /11«؟ماعط مكنم .
 لبءال :لاق :«؟ةبه مأ ةيطع مأ عيبأ» : هل يبا لاقف ءاهتوسي ةمينغب ليوط (7 ناعشم
 :لاق .ىوشي نأ ””نطبلا داوسب هلي هللا "لوسر رمأو . تعنصف ةاش هنم ىرتشاف «عيب

 اهنم لعجو :لاق «ةزح هنم هلي هللا لوسر هل زح دق الإ«ةئاملاو نيثالثلا نمام !هللا ميأو

 .ناك امك وأ «ريعبلا ىلع لمحف «نيتعصقلا يف لضفو نوعمجأ انلكأف :لاق «نيتعصق '

 د 2

2 
 بيبح نب ةرمس نب نمحرلا دبع[١8١*]

 تامو «ةرصبلا نكس «ةنانك نب كلام نب مْنَغ نب ةمقلع نب ةيزخ نب فيرط نب ورمع نبا

 . ثعشألا نبا مايأ ةرصبلا ىلع بلغ نمحرلا دبع نب هللا ديبع هنباو ءاهب

 . بيسملا نب ديعسو « ريمع نب نايحو «نسحلاو «ديبل وبأ هنع ىور 2

 بهو انث ,ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث « مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح 1

 عم لباك دهش :لاق ديبل يبأ نع «ميكح نب ىلعي تعمس :لاق يبأ ينثدح ءريرج نبا

 بهتنا نم :نمحرلا دبع لاقف ءاهوبهتناف ءامنغ سانلا باصأف «ةرمس نب نمحرلا دبع

 .(انم سيلف بهتنا نمو : لوقي هِي هللا لوسر تعمس ينإف «هدريلف منغلا هذه

 .هوحن مزاح نب ريرج انث «ناميلس انث «ملسم وبأ انث «قوراف انثدح /081 * 

 يراخبلا حيحص : رظناو ؛(3007) ملسم حيحص نم ةدايزلاو «لصألا نم تطقس : تلق ()

 .(حتف- هالا/ /4 لالا /(

 . ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش : رظنا ,هقرفتمو رعشلا شفتنم ِي أ (؟)

 .دبكلا دارملاو فرفز

 5٠(. /؟) ةباصإلا «(504 /”) دسألا ,(77/8/7) باعيتسالا (8)



 هللا دبع انث «ريفع نب ديعس انث « بويأ نب ىيحي انث «دمحأ نب ناميلس انثدح - 

 نب نمحزلا دبع نع «نسحلا نع ؛مقرأ نب ناميلس ينثدح «ورمعوبأ :ينارحلا ديزي نبا

 .«ةعخنلا الو ةهبجلا الو ةعسكلا يف ةقدص الد: لاق هّْتْيَع يبنلا نأ ةرمس

 .ديبعلا :ةعخنلاو «ليخلا :ةهبجلاو ءريمحلا :ةعسكلا :لاق ورمع وبأ هرّسف

 انف يت

 '"”باطنخلا نب رمع نب نمحرلا دبع ]١814[

 يف هدعو نيرخأتملا ضعب هيف مهو اميف ىسيع ابأ ُهُِيَع يبنلا هانك ءحمج نب ةفاذح نب بهو

 ءذاعم نب ذاعم هثيدح ىور دقو «نمحرلا دبع ال ءاهب ةريغملا ىنك ُهتفَع يبنلا نأل ؛ ةباحصلا

 ريغيل نمحرلا دبع هنبا رمع اعد :لاق هيبأ نع «ملسأ نب ديز نع «ديهشلا نب بيبح نع

 . ةبعش نب ةريغملا اهب هانك ُهََّْي هللا لوسر نإ هللاو : لاقف « ىسيعوبأ هتينك ناكو « هتينك

 يبأ انث «ذاعم نب هللا ديبع انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح . 48

 .هرييغت رمع دارأ ام ىسيع ابأ هِيَ يبنلا هانك ولف «هنم مهو اذهو «بيبح نع

 دع د6

 (”باطنخلا نب ديز نب نمحرلا دبع[١81١]

 نبا وهو. ُهَّلْلَع يبنلا تامو« هيي يبنلا دهع يف دلو «ديمحلا دبع وبأ رمع وخأ

 يريبزلا هللا دبع نب بعصم انث «رهف نب نيسحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 نمحرلا ديع ناكو «نينس تس نباوهو ُهّْنيَع ىبنلا ضبق باطخلا نب ديز نب نمحرلا دبع لاق

 زيزعلا دبع نبرمعل ةفوكلا يلو ديمحلا دبع هنباو .مهمتأو .لاجرلا لوطأ نم ديز نبا

 .(53177/؟) ةباصإلا «(41/ا/ /”)دسألا ,.(86”7 /؟) باعيتسالا )١(

 .(59 /9) ةباصإلا 56٠(« /”) دسألا ,(9/5/7”7؟) باعيتسالا (؟)



 .[ب/405]

 نك مي

 ("”سيق نب تباث نب نمحرلا دبع | ١ محك ]

 . نيرخأتملا ضعب هركذ اميف ةبحص هيبألو هل ءيراصنألا سامش نبا ت

 ناسغ انث .يبأ ينثدح «كلام نب يلع نب نسحلا نب رمع انث «حيمس انثدح 0١-

 نب سيق نب تباث نب نمحرلا دبع نع «نسحلا نع «ديبع نب سنوي نع «ردب نب عيبرلا نبا
 أرق عجر املف « هل نذأف «نيكرشملا نم هل اخأ روزي نأ هّليَع يبنلا نذأتسا هنأ سامش

 0 .هَلوُسرو هلا ٌداَح نم َنوُداَوي رخآلا مْويْلاو هّللاب نوُمؤي اموق دجت ال )ف هلع هللا لوسر

 .ةيآلا

 ك0

 («”فوع دبع نب رهزأ نب نمحرلا دبع[ ]/١8١

 . رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب ةرهز نب ثراحلا دبع نبا د

 بلطملا دبع نب مشاه نب ديزي دبع تنب همأ «ديلولا نب دلاخ لحر ىلع لدتسي ةكم نكس
 هثيدح . ُهللَم هللا لوسر يدي نيب ىعسي ناكو. هِيَ يبنلا عم اًئينح دهش .فانم دبع نبا

 . فوع نب نمحرلا دبع يخأ نباوهو «يرهزلاو «ةملس يبأو «ديمحلا دبع هنبا دنع
 نب مكحلا نب ديعس انث «هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 7

 نب نمحرلا دبع نب هللا ديبع نع «ةعيبر نب رفعج ينئدح ءديزي نب عفان انث «ميرم يبأ
 هلي هللا لوسر نأ «هيبأ نع .هثدح .رهزألا نب نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع نع «بئاسلا
 ءرانلا لخدت ةديدح لثمك ىمحلا وأ كعولا هبيصي نيح نمؤملا دبعلا لثم امنإ)»:لاق

 دوجس نحنو ةالصلا متئج اذإ»: هِي هللا لوسر لاقو .«اهبيهل ىقبيو اهثبخ بهذيف

 )١( /؟) باعيتسالا ٠/731(, /؟) ةباصإلا .(5759 /") دسألا 97" ,

 (89*7/؟) ةباصإلا .(574 /9)دسألا ,(5777/5) باعيتسالا (؟)



 '. .١ هلك ةباحصلا ةفرعم
 رك

 ش .«ةالصلا كردأ دقف ةعكرلا كردأ نمو ءاًئيش اهودعت الو , اودجساف

 نع .قازرلا دبع نع : ميهاربإ نب قاحسإ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 2094

 حرج ديلولا نب دلاخ نأ ثدحي رهزأ نب نمحرلا دبع ناك :لاق «يرهزلا نع «هرمعم

 تيأر دقلف : رهزأ نبا لاق هَ هللا لوسر ليخ ؛ ليخلا ىلع ناكو -نينح موي ينعي  ذئموي

 نيملسملا يف يشمي مهلاحر ىلإ نوملسملا عجرو رافكلا هللا مزه امدعب هلع هللا لوسر

 دنتسم دلاخ اذإف .هلحر ىلع انللد ىتح .(ديلولا نب دلاخ لحر ىلع لدي نم»:لوقيو

 .هحرج ىلإ رظنف هلي هللا لوسر هاتأف ,.هلحر ةرخؤم ىلإ

 لاقو ءيرهزلا نع «هلثم ديز نب ةماسأو ءرفاسم نباو ءناسيك نب حلاص هاور *

 . هيبأ نع «رهاز نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع «يرهزلا نع : ليقع

 انث .ىيحي نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انئدح 486

 هلع هللا لوسر نأ رهزأ نب نمحرلا دبع نع «ةملس يبأ نع .ورمع نب دمحم انث ءرهزأ

 .(مهلاعنب هوبرضف هوبرضا» : لاقف ناركسب ىتأ

 د دع

 '"ىميتلا نامنع نب نمحرلا دبع ]١81[

 بعك نب ةرم نب ميمث نب دعس نب بعك نب ورمع نب نامثع نب هللا ديبع نبا وهو 5

 يف نفدف «ريبزلا نبا عم بيصأو «ةديبع يبأ عم كومريلا دهش «هللا ديبع نب ةحلط يخأ نبا

 03 أو «بيسملا نب ديعس دنع هثيدح . ماشلا لهأ نع هربق ناكم يفخأو «مارحلا دجسملا

 .هريغو « بطاح نب نمحرلا دبع نب ىيحيو ةملس

 انث «ديمح نب ميعن انث «نامثع نب ىيحي انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 6 ِإ

 بأ بيصأ :لاق يخأ ينثدح :لاق نمحرلا دبع نب نامثع نع ىميتلا ةحلط نبا
0 

 ع ع ليخلا رّمأ مث ةبعكلا دجسم يف نفدف ريبزلا نبا هب رمأف «ريبزلا نبا عم نمحرلا دبع

 )١( /؟) ةباصإلا «(57/7 /؟) دسألا .(787 /7) باعيتسالا 5٠١(.



 .[أ/45/1] ح يدقعلا رماعوبأ انث ءدوعسم وبأ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 17

 نب رمع انث ءنسحلا نب بيبح انثدحو .ح دوادوبأ انث .سنوي انث «هللا دبع انثدحو

 نب دلاخخ نب ديعس نع «بئذ يبأ نبا انث :اولاق يلع نب مصاع انث ءيسودسلا صفح

 نع هلع يبنلا بيبط لأس :لاق نامثع نب نمحرلا دبع نع «بيسملا نب ديعس نع . ظراق

 .اهلتق نع هلع يبنلا هاهنف ءاود يف اهلعجي عدفض

 . بتذ يبأ نبا نع نيرخآ يف ماشه نب ةيواعمو «نوراه نب ديزي هاور #

 رمع نب دمحم انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث .دالخ نب ركبوبأ انثدح 07

 «بيسملا نب ديعس نع «رجاهملا ديز نب دمحم نع «يلفونلا رامع نب ماشه انث .يدقاولا

 ةاشلا نم «ىرسيلا هفتك تحت مجتحا هلع يبنلا ىأر هنأ يميتلا نامثع نب نمحرلا دبع نع

 . ربيخ موي لكأ يتلا

 ميهاربإ نب دمحأ ءنايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدح .-.

 نب دمحأ انث . دمحأ نب ناميلس انثدحو .(ح) يئاقلاطلا نسحلا نب ميهاربإ انث «يقرودلا

 نب ردكنملا نع :الاق يميتلا ىسوم نب هللا دبع انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «لالخلا ورمع
 اذإ هيلع هللا لوسر تيأر :لاق نامثع نب نمحرلا دبع نع «هيبأ نع ءردكنملا نب دمحم

 .مهتمس فيكو نوفرصني فيك سانلا ىلإ رظنف ماقف «ىلصملا طسو ىتأ ديعلا نم فرصنا

 سانلاو رظني .ديعلا موي قوسلا يف امئاق :يقرودلا لاقو .فرصني مث ةعاس فقي مث

 .نورمي

0 17 0 
 تكي حي ادد

 '""ىميتلا ذاعم نب نمحرلا دبع ])١8169[

 . يميتلا ميهاربإ نب دمحم دنع هثيدح «ةبحص هل

 )١( /؟) ةباصإلا ,.(547/8) دسألا 20597 /؟) باعيتسالا 577(.



 نب دمحأ انث «يمرضحللا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم نب دمحم انثدح 8

 .حدشار

 نب دلاخ انث :الاق « ديمحلا دبع نب ىيحي انث ,.نيصحوبأ انث .دمحم نب رفعج انثدحو

 امنيب :لاق ذاعم نب نمحرلا دبع نع « ميهاربإ نب دمحم نع «جرعألا ديمح نع « هللا دبع

 .(فذخلا ىصح لثمب رامجلا اومرا» : لاقف كسانملاب رمأي هِْفَع هللا لوسر

 نب ميهاربإ هاورو .هنم متأ هوحن ديمح نع «ةنييع نب نايفسو «ثراولا دبع هاور

 نمحرلا ديع نع «دابع نب دمحم نع «جرعألا ديمح نع «ةرامع نب نسحلا نع «نامهط

 .هوحن ذاعم نبأ

 ني دي

 0 5 4 .٠ .٠
 '"”ىحمجلا ةمادق نب ناوفص نب نمحرلا دبع( ]8٠١

 دنع هثيدح .فلخ نب ةيمأ نب نمحرلا دبع نب ناوفص :لاقيو ,يشرقلا : ليقو 5

 . يحمجلا ةمادق نبا : ليقو «.دهاجم

 انث .ينامحلا ىيحي انث .نصحوبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدح 0

 امل : لاق ةمادق نب ناوفص نب نمحرلا دبع نع «دهاجم نع دايز ىبأ نب ديزي نع ءريرج

 فيك نرظنأف  قيرطنلا ىلع يراد تناكو  يبايث نسبلأل :تلق ةكم هني هللا لوسر حتف

 «تيبلا ىلع مهدودخ اوعضو دق «ميطحلا ىلإ بابلا نم تيبلا اوملتسا دقو «هباحصأو

 نيح ُهْقلَي هللا لوسر عنص فيك :باطخلا نب رمعل تلقف ءمهطسو هْنكَي هللا لوسرو

 . نيتعكر ىلص :لاق ؟ةبعكلا لخد

 . شايع نب ركبوبأ هاور *

 )١( ةباصإلا «.(877* /") دسألا .(71/4/7) باعيتسالا )"/ 07١ .



 انث .ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم اانث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ١

 نع .دهاجم نع «دايز يبأ نب , ديزي نع «شايع نب ركب وبأ انثدح ءمالس نب ملسم

 هللا لوسر اي :تلقف يبأب تئج .ةكم حتف موي ناك امل :لاق يشرقلا ناوفص نب نمحرلا دبع

 .ًالذم سابعلا ىلإ تقلطناف ««(ةرججهلا يف هنإ» :لاق « ةرجهلا يف اًبيصن يبأل لعجا

 :لاقف ءادر هيلع سيل صيمق يف سابعلا جرخف :لاق «لجأ :لاق «ينتفرع دق :تلقف

 : هللَت يبنلا لاقف ةرجهلا ىلع كعيابيل هيبأب ءاج هنيبو ينيب يذلاو ءاّنالف تفرع دق !هللا يبن اي
 ترربأ تاه» :لاقف هدي هثلَع يبنلا طسبف : ]لاق كيلع تمسقأ : سابعلا لاق (ةرجه الو»

 .[ب /17/1] "7[«ةرجه الو يمع مسق

2 
3 5 

 ظ0
 2 م 3 0

 "'ةداتق نب ناوفص نب نمحرلا دبع ]
 - , ةبحص هيبألو هل

 ةمقلعوبأ معز :لاق ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث « دمحم نب هللا دبع انثدح 5
 يبأ عم ترجاه :لاق ةداتق نب ناوفص نب نمحرلا دبع نع «هيبأ نع ءهئددح هاب نأ ي ىئارملا
 :لاق .كهجو نسح ىريل كيلإ رجاه «نمحرلا دبع اذه نإ : يبأ هل لاقف هيَ هلع يبنلا ىلإ

 هنكلو نسم خيش ةمقلع وبأ :مصاع يبأ نب ركب وبأ لاق .«بحأ نم عم ءرملا نإ يعم وه»

 . هنع بتكأ نأ ءايحلا ينعنمو ءردقلا يف ولغي نمث

 نع «يصمحلا ءالعلا نب قاحسإ نب ورمع نب دمحم نع نيرخأتملا ضعب ثدح *
 ابأ نإف « مهوو «نمحرلا دبع نع '”'[هيبأ نع]: ةمقلع نب رصن ةمقلع يبأ نع «هيبأ
 طوفحم نب ةدانج نب ةيزخ نب رصن ةمقلعوبأوه ءقاحسإ نب ورمع هنع يوري يذلا ةمقلع
 يئارملا ةمقلع ابأ نإف «يئارملا ريغوهو .ةخسنلاب ةمقلع نب رصن نع «هيبأ نع .ةمقلع نب

 دمحأ مامإلا ثيدحلا جرخأ امك .ملعأ هللاو باوصلاوه تبثأ امو ءلصألا يف طشك[ 1نيبام )١(
 .(1771 /59) هدنسم يف

 .(8 ١ /؟) ةباصإلا ؛.(577 /) دسألا 78٠١(. /؟) باعيتسالا (؟)
 . لصألاب ةرركم (9)



 . ةميزخ نب رصن هنع ىور ١ يصمح اذهو ٠ ىسوم نب نوميم همساو « يرصب

 ىسوم انث «يرصبلا ربنع نب ميهاربإ نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 0

 نب نمحرلا دبع ؛هدج نع «هيبأ نع نوميم يبأ انثدح «يئارملا ىسوم نب نوميم نبا
 دمف «مالسإلا ىلع هعيابف «ةنيدملاب وهو هللَع يبنلا ىلإ ناوفص يبأرجاه :لاق «ناوفص

 : ُهَّتلَع يبنلا هل لاقف هللا لوسر اي كبحأ ينإ :ناوفص لاقف ءاهيلع حسمف هدي هنَْع يبنلا

 يرصب وهو «يئارملا ةمقلعوبأ : مصاع يبأ نبا هاور ام هحيحصو .«بحأ نم عم ءرملا»

 رصن قاحسإ نب ورمع هنع ىور يذلا يصمحلا هنأ َردَّقف «هيف رخأتملا مهوو « يصمحب سبيل

 .ناث مهو وهو : ةمقلع نب رصن لاقو «مهوف ةميزخ نبا

 د دع

 0!يعارخلا ىزْبَأ نب نمحرلا دبع ع3

 . ثراحلا نب عفان ىلوم « ةفوكلا نكس ح

 ديبع نب دمحم انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح .. 84

 نب نمحرلا دبع نب ديعس نع «ليهك نب ملاس نب دمحم نع «ديمح نب ةديبع انث « يبراحملا

 ىأر اهيلع يلصي نأ دارأ املف «ةزانج لَ هللا لوسر عم تدهش :لاق هيبأ نع «ىزبأ

 .اهودرطف اهب رمأف ةأرما

 نب دمحم نع «ةبعش انث «دوادوبأ انث «سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 06

 يبأ نبا ىلإ ينولسرأف ملسلا يف دادش نب هللا دبعو «ةدربوبأ ىرتما :لاق «دلاجملا يبأ

 «بيبزلاو .ريعشلاو ءربلا يف هَ هللا لوسر دهع ىلع ملسن انك :لاقف هتلأسف ىفوأ

 . كلذ لثم لاقف ىزبأ نبا انلأسو :لاق ٠ مهدنع وه امب موق ىلإ ءرمتلاو

00 

 )١( ديناسملا عماج «(7848 /؟) ةباصإلا «(577/5) دسألا )4/ /101( . 0



 "”هاحنلا نبا :ليقو .ماَّحّنلا مأ نب نمحرلا دبع ]*١87[

 .ةرم نب بعك ثيدح يف هركذ 5

 ميهاربإ انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم نب دمحم رفعجوبأ انثدح 7

 :لاق «طمّسلا نب ليبحرش نع «ةرم نب ورمع نع «شمعألا نع « يبأ انث .ةيواعم يبأ نبا

 هلل هللا لوسر تعمس :لاقف رذحاو هَتلَي هللا لوسر نع انثدح ةرم نب بعكل انلق
 هل لاقف .«ةجرد هب هللا هعفر مهسب ودعلا غلب نمف ,عنصلا "'[لهأ] اومرا»:لوقي

 ,كمأ ةبتعب تسيل اهنإ امأ» :لاق ؟ةجردلا امو هللا لوسر اي : ماحنلا مأ نب نمحرلا دبع

 . (ماع ةئام نيتجردلا نيب ام نكلو '

 ةفز

 نب ةديبع نب يلع نع «ةرم نب ورمع نع «شمعألا نع «دمحم نب طابسأ هاور 0

 . هلثم ماحنلا مأ نب نمحرلا دبع لاقف :هيف لاقو ءهللا لوسر لاق «هيبأ نع.هللا دبع

111101 

 دوسألا نب ةعمز نب نمحرلا دبع ([[(1]
 77 8 1 سلع ع ع 0

 رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ةيمأ يبأ تنب همأ « يصق نب ىزعلا دبع نب بلطملا نبا 5

 نع .هيبأ نع ؛ةورع نب ماشه نع كرابملا نب يلع انثدح ٠ 11. . .]انثدح 07

 شارف ىلع دلو»:لاقف ُهّْنَِع هللا لوسر ىلإ مالغ يف مصاخ هنأ ةعمز نب نمحرلا دبع

 . اذكهو ««يبأ

 نب يلع نع ليعامسإ نب نوراه هثيدح ىور :لاقو« نيرخأتملا ضعب هاور *

 .(599/5)دسألا .(577/5؟) ةباصإلا )١(

 . (770 /5) دمحأ دنسم نم قيقحتلاو ءلصألاب طشك (؟)
 .(58/9) ةباصإلا «(5 18 /7) دسألا :(717/7/5) باعيتسالا (؟)
 . لصألا يف ضايب [. . :] نيب ام (4)



 .ةعمز نبا نع :هريغ لاقو .كراملا

 0 ل

 "”يراصنألا لبش نب نمحرلا دبع ]١876[

 .ماشلا نكس ٠ مهئاهقف نم

 انث ءراكب نب ركب انث .نادعس نب ميهاربإ انث ءقاحسإ نب دمحم انئدح . 4

 : لاق لبش نب نمحرلا دبع نع «دومحم نب ميمت نع يبأ ينثدح «رفعج نب ديمحلا دبع
 ماقملا لجرلا نطوي نأو «عبسلا شارتفاو «بارغلا ةرقن :ثالث نع هلي هللا لوسر ىهن

 . «ريعبلا نطوي امك

 دلاو «مكحلا نب هللا دبع نب رفعج نع بيبح يبأ نب ديزي نع دعس نب ثيللا هاور ك

 ش .ديجملا دبع

 ةعصعص ىبأ نب نمحرلا دبع [561] 00

 نب ورمع نب رذنملا نب فوع نب ديز نب ورمع نياوه :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ
 نع هيبأ نع ةعصعص يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب سيق وخأ ءراجّتلا نب نزام نب مُنَغ

 . هدجح

 نب دمحم انثدح «يلإ بتك اميف يعفاشلا ميهاربإ نب هللا دبع نب دمحم انربخأ . 4

 نب هللا دبع نب سيق ينثدح «ىنثملا نب هللا دبع انث «ليمج نب مثيهلا انث درب نب دمحأ

 هلي هللا لوسر تعمس :لاق ردب ناكو .هدج نع هيبأ نع ةعصعص ىبأ نبا نمحرلا دبع

 . «راصنألا نئانكلو .,راصنألا ءاببأ ءانبألو ءراصنألا ءانبألو راصنألل رفغا مهللا» : لرقي

2 2 

 )١( /؟) ةباصإلا .(504 /) دسألا .(0/4/7*7) باعيتسالا ٠7 5(.

 دسألا (؟) )7/57١(« /؟) ةباصإلا ٠7 5(« /؟) ديناسملا عماج 2740 .



 "”يراصنألا ميشأ نب نمحرلا دبع ]١18717[

 رجح يبأ نب ناميلس نب بويأ انثيلإ بتك اميف ناميلس نب ةمثيخ انربخأ 5

 ال هنيَع يبنلا اوبححص دق مهلكو ءراغأ ينب نم ميشأ نب نمحرلا دبعو .عوكألا نب ةملسو

ِ 
 ع
 ب م 71 10 4

 (9ةريمَس نب نمحرلا دبع[ 5]

 هل جرخأو ءحصيال :لاقو «ةباحصلا يف نيرخأتملا ضعب هركذ «ريمس نبا :ليقو ©

 . ةصيبق ثيدح نم ثيدحلا اذه

 نوع نع «نايفس انث .ةصيبق انث ءرمع نب صفحانث «.دمحأ نب ناميلس انثدلح 0١

 : هع هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع «ةريمس نب نمحرلا دبع نع «ةفيحج يبأ نبا

 لتاقلا مدآ ىئباك انوكيف .هقنع دمي نأ ,هلتق ديري لجرلا هاتأ اذإ يتمأ نم لجرلا زجعيأ»

 . رمع نبا طقسأف «نايفس نع «ةصيبق ثيدح نم هنيعب ثيدحلا اذه هل جرخأ

00 
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 [ب /407/9] "”يراصنألا ةيراج نب ديزي نب نمحرلا دبع[ ]١81

 يف هريغ هامس «نيعباتلا يف هدادع : ليعامسإ نب دمحم لاق «عمجم وخأ :

 :دمحم نب مساقلا دنع هثيدح «ةباحصلا

 .(791/5) ةباصإلا «(578/) دسألا 5//753((2) باعيتسالا )١(

 . 0775 /8) ديناسملا عماج ١97(« /) ةباصإلا «(505/) دسألا (؟)

 .(107 /4) ديناسملا عماج 00١(« /7) دسألا 20590 /79) باعيتسالا ()



 ركو 136 ةباحصلا ةفرعم

 انث « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انئدح 5

 نع ؛يراصنألا ديعس نب ىيحي نع «يزارلا ميحرلا دبع انث « 2[ 1 ملاس نب ىلع

 نب عمجمو «ديزي نب نمحرلا دبع :راصنألا نم نيخيش نأ ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا

 .اهنع هدرف ِهَلِلَع هللا لوسر تتأف «هجيوزت تهركف «هتنبا جوز امهدج نأ هاربخأ «ةيراج

 . هيف هيلع فلتخاو «ىيحي نع «ةعامج هاور #

 د 3
 3 926 ا 2 506

 (”ةيراج نب نمحرلا دبع ©

 . ةباحصلا يف دوعسموبأ هركذ .ةثراح : ليفو

 انثدح «ىبأ انث «هيوهار نب قاحسإ نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 2

 .«رهظلاب اودربأ» : هْيِفَع هللا لوسر لاق :لاق ةيراج نب نمحرلا دبع نع

 07 ب 07
 7 تي اي

 "'ةعتلب يبأ نب بطاح نب نمحرلا دبع | 86 ])١"

 . نيتسو نامث ةنس يفوت « ىيحي ابأ ىنكي «ىبحي هنبا هنع ىور . هَّتيَي يبنلا ىأر ت

 انث «نابأ نب زيزعلا دبع انث ءرفعج نب سيردإ انثدح ءدمحأ نب ناميلس انثدح - 85

 هلت يبنلا تيأر : لاق «هيبأ نع «بطاح نب نمحرلا دبع نب ىيحي نع «سايلإ نب دلاخ

 .رخآ يف عجريو قيرط يف بهذي ديعلا يتأي

 انث ءهدوعسم نب تلص انث «حلاص نب هللا دبع انث ءديمح نب دمحم انئدح 06

 ٠ بطاح نب نمحرلا دبع نب دمحم انث «ةمقلع نب ورمع نب دمحم انث «ناميأس نب رفعج

 لك ليللا الم اذإ):لاقف ءاشعلا ةالص تقو نع ُهّنِيَي ع هللا لوسر لئس : لاق «هيبأ نع

 .ةحضاو ريغ )١(
 .(594 /8) ديناسملا عماج 2797 /1) ةباصإلا « (477 /) ةباغلا دسأ (1)

 . (7915/5) ةباصإلا .( * /") دسألا «(3 1/١ /75) باعيتسالا



 ٠ .ةشئاع نع :لاقف ناميلس نب رفعج نع «ريسن نب نطق هاور 4

00 
 4 00 5*2 . انزل

 "”يراصنألا لهس نب نمحرلا دبع ©, ]1

 نب نمحرلا دبع وه :يدقاولا دعس نب دمحم لاق «ةباحصلا يف يراخبلا هركذ 0

 ءرماع نب عفان تنب ىليل همأ «ةثراح نب ةعدجم نب يدع نب رماع نب بعك نب ديز نب لهس
 رمأف .شوهنملا وهو . هيَع يبنلا عم دهاشملاو «قدنخلاو ءادحأ نمحرلا دبع دهش

 نب ةبتع توم دعب ةرصبلا ىلع باطخلا نب رمع هلمعتسا .هاقرف مزح نب ةرامع ُهلْيَع يبنلا

 .ناوزغ

 نب ليعامسإ انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح 5

 «نايفس نب ةدرب نع « قاحسإ نب دمحم نع « حضاو نب ىيحي ةليمتوبأ انث ءيدسلا ىسوم

 «نامثع نامز يف يراصنألا لهس نب نمحرلا دبع ازغ :لاق يظرقلا بعك نب دمحم نع

 اهيلإ ماقف ءربو «ةيواعمل لمحت هرم اياور هب ترمف ؛ماشلا ىلع ريمأ ةيواعمو

 :لاقف ؛ةيواعم ةنأثم غلب ىتح هناملغ هشوانف ءاهنم ةيوار لك رقنف ءهحمرب نمحرلا دبع

 هللَي هللا لوسر ًنكلو .يلقع بهذ ام هللاو بذك :لاقف .هلقع بهذ دق خيش هنإف هوعد

 ام ةيواعم يف ىرأ ىتح تيقب انأ نثل !هللاب فلحأو ءانتيقسأو ءاننوطب لمخدن نأ اناهن

 . هنود نتومألو هئطب نرقبأل . هَل هلي هللا لوسر نم تعمس

 دع 6

 [1/18/5] '”يراصنألا فّينَح نب لهس نب نمحرلا دبع ]*١8[

 هلو .ةمامأ يبأ هيخأو هيبأل ةبحصلاو ءحصي الو «ةباحصلا يف دواد يبأ نبا هركذ 5

 )١( /؟) ةباصإلا «(501/ /7) دسألا 731/4/7(2) باعيتسالا 507(.

 ةباصإلا ء(عهال /") دسألا (؟) )5/ 501١(« ديناسملا عماج )/ 0777 .



 نب دمحأ انث .فافخلا نسحلا نب ليعامسإ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح. 7

 لهس نب نمحرلا دبع نع «مزاح يبأ نع «ديز نب ةماسأ ينربخأ «٠ بهو نبا انث «حلاص
 عم كسفن ربصاو )» هتايبأ ضعب يف وهو ُهّتلَع يبنلا ىلع ةيآلا هذه تلزن : لاق «فينح نبا

 رثاث مهنم هللا نوركذي موق دجوف «مهسمتلي جرخ © يشعْلاَو ةادعلاب مهّبر نوعدي نيذْا
 يذلا هلل دمحلا» :لاقف مهعم سلج مهآر املف ءدحاولا بوثلا اذو «دلجلا فاجو «سأرلا

 .«مهعم يسفن ربصأ نأ ينرمأ نم يتمأ يف لعج

 دك دع د

 ("”يراصنألا ةدعاس نب نمحرلا دبع ]١84[

 . فالتخا هثيدح يف 0

 انث «رهاط وبأ انث «عنتمملا نب دمحأ انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 4

 نب نمحرلا دبع نع «دثرم نب ةمقلع نع ؛ثراحلا نب شنح انث «ةبعش نب ثعشأ
 اي»:لاق ؟ليخ ةنجلا يف له هللا لوسر اي :تلقف ليخلا بحأ تنك :لاق ةدعاس

 كب ريطت ناحانج اهل ةتوقاي نم سرف اهيف كل ناك ةنجلا هللا كلخدأ نإ ! نمحرلا دبع
 ماعاش

 .( تلكش تتيح

 انث «يلع نب مصاع انث «ميركلا دبع نب سيردإ انث «ميلس نب ركبوبأ انثدح_. 48

 هلع هللا لوسر لأس ًالجر نأ هيبأ نع « ةديرب نب ناميلس نع «ةمقلع نع ("”[يدوعسملا]

 . ثيدحلاركذو «ليخ ةنجلا يف له

 د د

 .(؟949/5) ةباصإلا :(507 /؟) دسألا )١5714(, باعيتسالا )١(

 )9009/11(.  لامكلا بيذهت يف امك باوصلا وه تبثأ امو «لصألا يف طشك [ 1نيبام (؟)



 "”يراصنألا ةدعاس نب ميوع نب نمحرلا دبع [ ١ مه

 .ةبحص هيبألو « ُهْنْكَع يبنلا رصع يف دلو ت

 ركب وبأ انثدح :لاق «نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ انثدح 5

 نع .ءقاحسإ نب دمحم نع ؛يئاكبلا هللا دبع نب دايز انث «عيبرلا نب مثيهلا انث .نيعألا

 .يراصنألا ةدعاس نب ميوع نب نمحرلا دبع نع «ةورع نب رييبزلا نب رفعج نب دمحم
 ,نيوخأ هللا يف وخآت» : هلع هللا لوسر لاق :لاق اضيأ هّلِقَع يبنلا لبقو ُهلْلَع يبنلا كردأ

 .«يخأ اذه : لاقو .يلع ديب ذخأو

 "”يفعجلا ةربَس ىبأ نب نمحرلا دبع ]١85[

 . نمحرلا دبع هلع ىبنلا هامس «ةمثيخوبأ تن

 نب ميهاربإ انثدح ءرابجلا دبع نب نسحلا نب دمحأ انث ءرفظملا نب دمحم انثدح . ١

 يبأ مسا ناك :لاق «ةمثيخ نع .بيسملا نب ءالعلا نع «ماوعلا نب دابع انث «نالبس نب دايز

 .«نمحرلا دبع تنأ» : هلي ىبنلا هل لاقف «ًزيزع ةيلهاجلا ىف

 .هب هيبأ نع « ةمثيخ نع «ةرم نب دابع لاقو

 . ىزعلا دبع : تلق «؟كمسا ام» :لاقف «دابع نع «نامياس نب ديعس هاور 2

 هيف نع يحول دبع رب ةمشيخ نع قاحسلإ يأ نع جيلم نب حارجلا نب يكد وب
 رزيزرع أ مس م يبا عم يب ب يزرع همسا :لاق «؟اذه كنبا مسا ام :لاقف« مالغ انأو ىبأ عم ُهَّلَِع ىبنلا تيتأ :لاق

 هللا دبع : هللا ىلإ ءامسألا بحأ نإف , نمحرلا دبع هّمس :لاق وأ ًازيزع همست ال» :لاق
 .«ثراحلاو ءنمحرلا دبعو

 )١( باعيتسالا )١597(, ةباصإلا «.(587/9) دسألا )9/ 977( .

 )( باعيتسالا )/١7141(« ةباصإلا «(5 57“ /") دسألا )17/ 99*( ,



 [ب /51//1 «يقابلا دبع نب ىيحي انث «ميلس نب رفعج نب دمحأ انثدح 57

 نب ليعامسإ نع «ىسيع نب دواد نع «زيزعلا دبع نب ديوس انث «ىّفصم نبا انثدح

 2 هللا لوسر ىلع يبأو انأ تلخد :لاق «هيبأ نع « نمحرلا دبع نب ةمثيخ نع «يرسلا

 بابحلا»:لاق «بابحلا :لاق .«؟همسا امو :لاق معن :لاق (؟ كتبا اذه : ىبأل لاقف

 نم اعاونأ يل نإ :تلقف «(؟لاملا نم كل اذام» :لاقو «(نمحرلا دبعوه نكلو 2( ناطيش

 تملع امأر :لاق , ديفأ مث بهذيف هقفنأ ينكلو «هنم لمحأو «هنم قتعأو هنم قدصتأ لاملا

 . «اًقلت كسمثم لامل لعجاو ءاًفلخ قفنم لامل لعجا مهللا : يداني اكلم نأ

 . هلثم ةمثيخ نع « ليعامسإ نب يرسلا نع «ديوس نع رامع نب ماشه هاور 5ك

1 
2 004 7 010 2 

 (''ةربس نب نمحرلا دبع [ ]17 ١8

 .نييفوكلا يف هدادع

 .ةمثيخوبأ لوألا يدنع وهو .مدقتملا نع هدرفأو «نيرخأتملا ضعب هركذ #

 نب ديبع انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم نب دمحم انثدح . 4

 انث ءنادمح نب ورمعوبأ انثدحو .(ح) ليعامسإ نب يرسلا نع «ريكب نب سنوي انث « شيعي

 نب يرسلا نع« ىسوم نب لضفلا انث ءثيرح نب نيسحلا انث ء.نايفس نب نسحلا

 هللا لوسر اي :تلق :لاق .يفعجلا ةربس نب نمحرلا دبع نع «يبعشلا نع « ليعامسإ

 :لاق ««ةرشع سمخو ,ةرشع عبرأو ,ةرشع ثالث مص» :لاق ؟كموص نع ينربخأ

 : تلق :لاق .«ثالغب رتوأو تاعكر نامث لص» :لاق ؟ليللا نم كتالصب ينربخأ : تلق

 ,4 نورفاكلا اهيأ اي لق طو ,4 ىلعألا كبر مسا حّبس ط» :لاق ؟نهيف أرقُي وأ ؟نهيف أرقت ام

 . 24 دحأ هللا وه لق و

 .(53997/؟) ةباصإلا .(507 /") دسألا )١477(« باعيتسالا )١(



 نع. يبرز نب ديبع نع :ةرم هتياور يف يمرضحلا لاقو « متأ ىسوم نب لضفلا ظفل

 . ىبعشلا

 2 عام ع 0

 "”ينهجلا ةباَرَع نب نمحرلا دبع ]

 . بيبح نب هللا دبع نب ذاعم هنع ىور .ةبارع نب ةعافر :هباوصو «هللا دبع : ليقو

 هللا دبع انث «يفاريسلا يلع نب ماشه انث :لاق فاحصلا يلع يبأ نع انربخأ . 0

 هللا دبع نب ذاعم نع «ريبج نب ىسوم انث .ماسحلا يبأ نب ةملس نب ديعس انث « ءاجر نبا

 هللا يبنلا نأ هع هللا لوسر نم ةبحص هلو «ينهجلا ةبارع نب نمحرلا دبع نع «بيبح نبا
 لاقيف ,ةنجلا نولخديف ,هتمحرب رانلا نم هللا مهجرخي موق ءاّظح ةئجلا لهأ ىندأ»:لاق

 ةرشعو مكل اذه : لاق انبسح :اولاق اذإ ىتح ءانطعأ انطعأ انبر :نولوقيف ءاونمت : مهل

 . (هلاثمأ

 نلتكللالا يب نب . رلا دبع[ ]١89

 . ليقع ابأ ىنكي «نوقفانملا هزملف عاصلاب قدصت يذلا فيّنأ وخأ .ناحّيس :ليقو ح

 نب دمحم انث «ئرقملا رمعوبأ انث ,جرف نب دمحأ انث ءدمحأ نب ميهاربإ انثدح . 7

 نيذلا# : هلوق يف سابع نبا نع « ءحلاص يبأ نع «بئاسلا نب دمحم نع .ناورم

 ءاجف « .اهياع مهنحو ةقدصلا يف مهبغرف موي تاذ مهبطخ هن كي هلا لوسر نأ 4. وم

 .(5/١١51؟) ةباصإلا «.(5ا/5 /") دسألا )١555(« باعيتسالا )١(

 دسألا يف امأو . «ناحيس» وأ «ناجيس# وأ «ناجيب» فنصملا اهطبض امك ظفاحلا اهطبضو :تلق (5)
 . «ناحيس نبا وأ ناحيس» :لاقف

 . (997 /؟) ةباصإلا .( 458/0 دسألا (*)



 هيف نعطف .؛ةقدصلا رمت يف هرشني نأ هْتيَ يبنلا هرمأف [أ /14/1] يبر هتضرقأفرخآلا

 .ةيآلا هذه تلزنف «نوقفانملا

 نب دمحم نع «يكدفلا ةقدص نب دمحم انث ,يمازحلا رذنم لا نب ميهاربإ ىورو *#

 يبأ نب لهس نع «ةصيحم نب فنكم نب هللا دبع نب رشب نع «ةمثح يبأ نب لهس نب ىبحي

 ورمع هاقرف ةيح هتشهنف «ناحيس نب نمحرلا دبع هعمو «جرخ هِي هللا لوسر نأ ةمثح
 . مزح نبا

 داع دع دل

 "ليقع نب ئسيع نب نمحرلا دبع( 4]
 . ةبحص هيبألو هل ء نمحرلا دبع هلع يبنلا هامس « لقعم نبا : ليقو ه

 دمحمو «ةتسر نب هللا دبع نب دمحم انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح - 017

 دامح وبأ انث ءبراحم نب حابصلا انث ءديمح نب دمحم انثدح ءيجوسنملا قاحسإ نبا

 هل لاقي يل نباب هْنْبَع يبنلا تيتأ :لاق ليقع نب ىسيع نع «ةقالع نب دايز نع « يفنحلا

 . نمحرلا دبع هامسف «مزاح

 .هوحن دامح يبأ نع «ميلس وبأ ىيحي نب ديبع هاور *

 عت

 "”يمّلئمألا راّين نب نمحرلا دبع (ع(]

 .حيحصلاوهو «راين نب ىناه : ليقو 0

 . ئرقملا ديز نب هللا دبع نع «ماذخ نب ىيحي هامس :لاقو « نيرخأتملا ضعب هركذ *

 ديز نب هللا دبع انث ءىسوم نب رشب انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح - 4

 نع «جشألا نب ريكب نع «ءبيبح يبأ نب ديزي نع «بويأ يبأ نب ديعس انث «ئرقملا

 )١( ةباصإلا .(587/)دسألا )]6/ “/8( .

 /؟) ةباصإلا «(599 /7)دسألا (؟) 5757(.



 ةباحصلا ةفرعم

 طاوسأ ةرشع قوف دحأ برضي 1/[”'2: لاق ُهْتْيَ# ىبنلا نأ راين نبا نع ءراسي نب ناميلس
 . (هّللا دودح نم دح ىف الإ

 ةدرب وبأ :لاق نمو ءديبع نب ةلضن همساو .ةهبش ال يملسألا ةزرب وبأ وهو

 "دبع نب نمحرلا دبع[ ]١18457

 هيبأ دنع هثيدح .نييماشلا يف هدادع «ةيواعم ابأ ىنكي «دشاروبأ «ديبع نبا :ليقو د

 . نامثع

 انث .دامح نب دمحأ نب دمحم : يبالودلا رشب وبأ انث ,نمؤملا دبع نبا انثدح 8

 ينثدح دل ةروك نم نامثع نب دلاخ نب هللا دبع نامثعوبأ انث «يلمرلا دامح نب ديلولا

 هيبأ نع « نمحرلا دبع نب نامثع نب دمحم هدج نع «دمحم نب نامثع هيبأ نع «دلاخ يبأ

 هلع يبنلا ىلع تمدق :لاق ديبع نب نمحرلا دبع دشار يبأ نع ءنمحرلا دبع نب نامثع '

 ابأ اي تنأمدقت»:يل لاقف ءانفقو هع يبنلا انبرق املف ء«يموق نم بكار ةئام يف

 .(ةيواعم

 "”يريمنلا ديبع نب نمحرلا دبع[847١]

 . مدقتملا هارأ ءداحآلا يف مصاع يبأ نبا هركذ «نييماشلا يف هدادع د

 انث .نامثع نب ورمع انث ءمصاع يبأ نب ركبوبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح ٠

 نع .ىمليدلا نب هللا دبع نع «ىنانيسلا ورمع ىبأ نب ىيحي انث «ىعازوألا انث «ةيقب

 . 798/40 يقهيبلا ننس نم ةدايزلاو «لصألا يف تسيل :تلق (1):

 )١( ديناسملا عماج «(509/5) ةباصإلا 0 /؟)دسألا )2/ 007 .

 )9( /”)دسألا 0١(©( /؟) ةباصإلا 4٠١(« ديناسملا عماج )4/ 0700 .



 ١ معو ةباحصلا ةفرعم
 يا ِ 00 30 4

 دبع نم ام «ةعيرش ةئامثالثو رشع سمخ مالسإلا نإ :لاق «يريمنلا ديبع نب نمحرلا دبع
 .[ب /49 /7] . ةنجلا هللا هلخدأ الإ اهباوث سامتلا اهنم ةلصخب )لمعي

. 
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 "”يليدلا رّمعَي نب نمحرلا دبع ]١8454[

 . ىثيللا ءاطع نب ريكب دنع هثيدح «ةفوكلا لهأ ىف هدادع

 انث ءىسوم نبراشب انثدح «نسحلا نب دمحأ نب دمحم ىلع وبأ انثدح ١

 ثدحي رمعي نب نمحرلا دبع تعمس :لاق ىنربخأ : ءاطع نب ريكب لاق «ةبعش انث «نافع

 وأ ةفرع» :لاقف جحلا نع لئسو :لاق هّلْكَع يبنلا نم هعمس : ةبعش لاق هلي يبنلا نع

 .«ةجح متو .كردأ دقف حبصلا يلصي نأ لبق عمج ةليل كردأ نمو» : لاق .«تافرع

 انث «ريثك نب دمحم انثدح هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح

 هنِلَع هللا لوسر تيتأ :لاق «يليدلا رمعي نب نمحرلا دبع نع «ءاطع نب ريكب نع «نايفس

 . سان «ءاجت ةفرعب رهو

 يليدلا ومعي نب نمحرلا دب نع «ءاطع نيريكب يربخأ «يروشلا نايفسانث ؛ةنييع

 هللا لوسر اي : ىدانف ًالجر اورمأف دحن لهأ نم رفن هءاجو ه هيي هللا لوسر تعمس :لاق

 مت عمجب ةليل نم حبصلا ةالص لبق ءاج نمو ,ةفرع جحلا» : نذأف ًالجر رمأف ؟جحلا فيك

 . يداني لعجف هفلخ ًالجر فدر مث

 .نايفس نع «سانلاو «عيكو هاور *

10 

00 3 3 0 3 

 ال

 و
4 2 

 .«لمعيا ةملك لصألا يف رركت )000

 26 /؟) ةباصإلا «(6037 /9) دسألا )١51/9(2 باعيتسالا )١(



ا ةريمغ يبأ نب نمحرلا دبع 131
 "”ينزمل

 . نمحرلا دبع وبأ مساقلاو «ديزي نب ةعيبر هنع ىور «نييماشلا ىف هدادع

 كيعس انث ءرهسموبأ انث «يقشمدلا ةعرز وبأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 14

 تعمس :لاق .ةريمع ىبأ نب نمحرلا دبع نع «ديزي نب ةعيبر نع «زيزعلا دبع نبا

 .«هب دهاو هدهاو ءاّيدهم اًيداه هلعجا مهللا» : ةيواعمل لوقي هلي هللا لوسر

 . كيعس نع «هريغو ءملسم نب ديلولا هاور #

 ٠ هلئااع 5 و 7 . 5

 هثيَع يبنلا نع «يراصنألا ريمع نع «ةرسيم نب سنوي نع .دقاو نب ورمع هأورو *

 .هلثم

 نب دمحم انث .كاحضلا نب ورمع نب دمحأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 5

 ء«نمحرلا دبع يبأ مساقلا نع «ىنارجنلا دبع ىبأ نع .زيزعلا دبع نب ديوس أنك .ىفصملا

 1 :لاق هّْنِقَم هللا لوسر نم نهتظفح سمخ :لاق «ينزملا ةريمع يبأ نب نمحرلا دبع نع

 حري مل هّلل ةمذ رفخأ نمو ءاّموي نيتس نارهش متي الو .ىودع الو ,ةماه الو ءرفصاال»

 . (ةنجلا حير

 . هلثم ديوس نع .يروصلا كرابملا نب دمحمو « نمحرلا دبع نب ناميلس هاور د

 دع ع

 0 :َبَح نب نمحرلا دبع/17]

 يبأ نع «ناميلس نب رفعج هثيدح ىور «ميمت ينب نم هنإ : ليقو .بوسنم ريغ

 . لسرم ريغ وهو نيرخأتملا ضعب معز اميف هنع هلسرأو «جايتلا

2 

 رمع نب هللا ديبع انث ءنايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح

 .(515/؟) ةباصإلا «(817/4 /7") دسألا )*١587(., باعيتسالا )١(

 .("95/7) ةباصإلا «(5 17 /)دسألا )١515(, باعيتسالا (؟)



 نم نيطايشلا هيلع تردحت :لاق ؟نيطايشلا هتداك نيح هَ هللا لوسر عنص فيك شبنح اي
 ديري ران نم ةلعش هديب ناطيش مهيفو :لاق هيَ هللا لوسر نوديري ةيدوألاو .لابجلا

 . ليربج هءاجف :لاق مهنم عزف هيي هللا لوسر مهآر املف ليَ هللا لوسر اهب قرحي نأ

 يتاللا [أ/٠5 /؟]هللا تاملكب ذوعأ :لق :لاق .«لوقأام2: لق .دمحم اي :لاقف

 نمو ءراهنلا و ليللا نتف رش نمو ءأربو أرذو قلخ ام رش نم ءرجاف الورب نهزواجي ال

 نيطايشلا ران تئفطف «نهلاقف :لاق .نمحر اي ريخب قرطي '”[اًقراط الإ] قراط لك رش

 .هللا مهمزهو

 راسي انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركبوبأ انثدح 7

 «يميمتلا شبنخ نب نمحرلا دبعل تلق :لاق « جايتلاوبأ ناميلس نب رفعج انث «متاح نبا
 هلع هللا لوسر عنص فيك :تلق :لاق «معن :لاق ؟ هيَ هللا لوسر تكردأ :ريبك ناكو

 . هلثم ركذف ؟نيطايشلا هتداك ةليل

 د د

 "”يملٌسسلا دارُق نب نمتحرلا دبع ]١8417[

 . نييزاجحلا يف هدادع .هكافلا نبا :هل لاقي ت

 ىيحيو «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح

 . (ح) ديعس نب ىيحي نب دمحمو « نيعم نبا

 نب ىيحي انث :اولاق «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث ءيمرضحلا انث . يحلطلا انثدحو

 «ليضُف نب ثراحلاو «ةميزخ نب ةرامع ينثدح :لاق .يمطخلا رفعج يبأ نع «ديعس

 نم جرخ هتيأرف ءاجاح هلي هللا لوسر عم تجرخ :لاق ءدرق يبأ نبا نمحرلا دبع نع
 .دعبأ ةجاحلا ىتأ اذإ ناكو « قيرطلاب هل تسلجف «حدقلاوأ «ةاودإلاب هتعبتاف «ءالخلا

 . هلثم ديعس نب ىيحي نع« نافع هاور #

 دسألاو .(774/5)ٍباعيتسالا يفامك تبثأ ام باوصلاو «لصألا نم طقس[ 1نيبام )١(
 .(؛ ار

 .(5194/5) ةباصإلا ؛(589/7) دسألا )١58084( باعيتسالا (1)



 انث «ميهاربإ نب ملسم انث للا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثئدح 8

 نمحرلا دبع نع ؛ليضُف نب ثراحلا نع «يراصنألا رفعج يبأ نع «رفعج يبأ نب نسحلا
 : هلع يبنلا لاق .هثوضوب نوحسمتي سانلا لعجف ءاموي أضوت ُهَلكَع يبنلا نأ درق يبأ نبا

 هلوسرو هللا هبحي نأ ُةرس نم» : لاق ءهلوسرو هللا بح :اولاق .(؟ كلذ ىلع مكلمحي ام»

 . (رواج نم راوج نسحيلو ,نمتؤا اذإ هتنامأ دؤيلو ,ثدح اذإ هنيدح قدصيلف

 انث . ميهاربإ نب ملسم انث «يقرلا رمع نب صفح انث , دمحأ نب ناميلس انثدح_.
 و ع 37

 نع . ثراحلا نب نمحرلا دبع نع ديزي نب ريمع نع ءءاطع يبأ نب ىيحي انث دقاو نب ديبع

 ءأضوت مث .هدي سمغف روهطب ىعدف هلع هللا لوسر دنع انك :لاق يملسلا دارق يبأ

 . هلثمركذف (؟ متلعف ام ىلع مكلمح ام :٠ هَِفَ هللا لوسر لاقف « هانرسحف «هانعبتتف

 2و 2 دم 5-8

 ©"”يراصنألا ىليل وبأ بعك نب نمحرلا دبع ]1

 نم ضيفت مهنيعأو اولوت 8 :هيف تلزن «نزام ينب وخأ «بعك نب هللا دبع :ليقو 5

 . 4 انزح عمدلا

 نب دمحم انث «ئرقملا رمعوبأ انث ءجرف نب دمحأ انث ءدمحأ نب ميهاربإ انثدح 0١.

 مهنيعأو ! ةيآلا هذه تلزن :لاق « سابع نبا نع «حلاص يبأ نع «ىبلكلا نع ء ناورم

 «يراصنألا بعك نب هللا دبعو ءناملس نب رخصو ءراسي نب لقعم يف 4 عمدلا نم ضيفت

 . يراصنألا ديزي نب ةبلعو

 نب نمحرلا دبع :لاقف ناورم نب دمحم نع «يدنقرمسلا قاحسإ نب يلع هاور 3

 .بعك

0 

 .(470 /5) ةباصإلا 494٠0(, /) دسألا «(1511) باعيتسالا (1)



 رم 17 م ةباحصلا ةفرعم

 "”ةراس يبأ نب نمحرلا دبع 54]

 وهو .ثيدحلا اذه هل جرخأو مهو هارأ :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ

 .[ب/١/١6] .ةاورلا ضعب هيف فحصو «ةربس يبأ نب نمحرلا دبع

 نب سنوي انث «. شيعي نب ديبع انث «يمرضحلا انث .دمحم نب دمحم انثدلح 5

 لأس هنأ ةربس يبأ نب نمحرلا دبع نع «يبعشلا نع . "”يرسلا نب ليعامسإ نع «ريخكب

 يفو © ىلعألا كبر مسا حبس #: ىلوألا يف أرقا»:لاقف ؟رتولا يف أرقي ام : ُهّتِلَع يبنلا

 . 24 دحأ هّللا وه لق ا: ةغلاغلا ىفو 4 تورفاكلا هيأ اي لق )» : ةيناثلا

 نب يرسلا نع «هللا دبع نب ديبع نع «ديشر نب هللا دبع :اولاقف نورخأتملا هاور *

 .هركذف هلع ىبنلا تلأس : لاق ةراس نب نمحرلا دبع نع « ىبعشلا نع « ليعامسإ

 7 2 عمم مد

 تي د 3

 ©ىملّسلا باَّبَح نب نمحرلا دبع ]١860[

 .نييرصبلا يف دعي «ةحلط يبأ دقرف دنع هثيدح ت

 .ح دواد وبأ انث .بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 743

 قوراف انثدحو . ح رمع نب نامثع انث ءرفعج نب سيردإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 نع .يشرقلا ةريغملا نب نكس انثدح :اولاق «ريصن نب جاجح انث ,ملسم وبأ انث  يباطخلا

 نع .ةحلط يبأ دقرف نع «ماشه نب ديلولا نع :دوادوبأ لاقو ءدايز نب ديلولا

 ماقف «ةرسعلا شيج ىلع ضح هتيم يبنلا تدهش :لاق يملّسلا باّبخ نب نمحرلا دبع
 «ةيناثلا ضح مث «هللا ليبس يف اهباتقأو اهسالحأب ريعب ةثام يلع :لاقف نافع نب نامثع

 لاقف «ةثلاثلا ضح مث ؛هللا ليبس يف اهباتقأو اهسالحأب ريعب اتئام يلع : لاقف . نامثع ماقف

 ١59(. /9) ةباصإلا 501١(« /) ةباغلا دسأ )١(

 نب نمحرلا دبع ةمجرت يف مدقت امم هباوصو ««يرسلا » : مسالا هنم رهظ طشك لصألا يف :تلق (؟)
 .ةربس

 . 9943 /7) ةباصإلا ١(« 5:41 /7) ةباغلا دسأ )١51١(« باعيتسالا (”)



 هلع هللا لوسر تيأرف :لاق ءهللا ليبس ىف اهباتقأو اهسالحأب ريعب ةئامئالث ىلع :نامثع

 . اًنالث وأ «نيترم (اذه دعب نامثع ىلع ام» :لوقي وهو ربنملا نع لزني

 ماشه يبأ نب ديلولا نع :لاقف نكسلا نع «ثراولا دبع نب دمصلا دبع هاورو 2

 .دايز همساو

4 1 
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 3 ةقثلا ةمقلع نب نمحرلا دبع[ 61]

 ىلع مهدفو يف فيقث نم دفو نم دحأ «؛ةمقلع يبأ نبا :لاقيو« يفوك ح

 ا

 . ريشب نب دمحم نب كلملا دبع دنع هثيدح . هلع هللا لوسر

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح . 14

 . ح ءالعلا نب دمحمو «نابأ نب رمع نب هللا دبع

 . ح ينامحلا ىيحي انث ءنيصح وبأ انثدح :لاق دمحم نب رفعج انثدحو

 ء شايع نب ركب وبأ انث : اولاق هيوهار نب قاحسإ انث هيوريش نبا انث .دمحأوبأ انثدحو

 نب نمحرلا دبع نع ؛كلملا دبع نع «ةفيذح وبأ ينثدح «ةورع نب ئناه نب ىيحي ينثدح

 نإف ؟ةيده وأ ةقدص» :لاقف ءيش مهعمو هوتأف هلع يبنلا ىلع فيقث دفو مدق :لاق ةمقلع

 :اولاق .(ةجاحلا ءاضقو « لوسرلا هجو اهب ىغتسي ةيدهلاو هللا هجو اهب ىغتبي ةقدصلا

 . رصعلا عم الإ رهظلا لصي مل ىتح .هنولأسيو « مهلأسي «هولغش مث ءاهلبقف ةيده

 نب ديعس نب دمحمو .ديبع وبأو «سنوي نب دمحأو «ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور #7

 . شايع نب ركب يبأ نع مهلك نيرخآ يف يناهبصألا
 ةمجرت يف ركذ :ثيدحلا اذه يف عضاوم ةثالث يف مهوف نيرخأتملا ضعب هاورو #

 هللا دبع ثيدحلا ىف ركذو ءريشب نب دمحم نب كلملا دبع هنع ىور .ةمقلع نب نمحرلا دبع

 )١( باعيتسالا )١559( ةباصإلا «(5الال /8) ةباغلا دسأ )7/ 517(.



 «ىناه نب ىيحي نع «شانع نب ركب وبأ هاور :لاق ةمجرتلا يف ركذو « ريشب نب دمحم نبا

 يبأ نع .«ىناه نب ىيحي ثيدح يف ركذو «ةفيذح وبأ 7 هو : هيفو «ةفيذح يبأ نع

 نب دمحم نب هللا دبع ىفالو .ةفيذح نبا ىفالو «باصأ ةضيوح ىبأ ىف الف ء.ةضيوح

 نارمع نب ريمع هاور :هبقعب ركذو «ةفيذح وبأ هنع يوارلاو «كلملا دبع وه امنإف ءريشب

 دمحم نب هللا دبع نع .دمحم نب هللا دبع : ةفيذح يبأ نع «ةبتع نب ثراحلا نع ءيرصبلا

 .[أ/7/١5] . ةمقلع نب نمحرلا دبع نع «ىلجعلا

 دنع دع د

 "”يراصنألا ىمطنملا ئسوموبأ نمحرلا دبع [188؟]

 . ىسوم هنبأ دنع هثيدح «نييندملا ىف دعي حن

 ديعس انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انئدح 06 |

 «نمحرلا دبع نب ديعجلا انث « ليعامسإ نب متاح انث :الاق باجنملاو ,يثعشألا ورمع نبا

 ام :هابأ لأسي وهو ء«يظرقلا بعك نب دمحم عمس هنأ يمطخلا نمحرلا دبع نب ىسوم نع

 .«هتالص لبقت "”[ال] :هللا لوقيف ريزنخلا مدو ,حيقلاب أضوتي يذلا لثمك هلغمف يلصي

 . ديعحلا نع « نمحرلا دبع نب ةريغملاو .ميهاربإ نب يكم هاور 2#

2 3 

 '”ريشب نب نمحرلا دبع ]*١887[

 . يراصنألا وه : ليقو «ةرسب يبأ نب نمحرلا دبع هارأو «نيرخأتملا ضعب هركذ ن

 .ريمع نب كلملا دبعو «يبعشلا هنع ىور 5

 .«ةفيذح وبأ» هسفن وه ئناه نب ىيحي لعج مهاولا نأ يأ :تلق )١(.
 . (5 57 /*) ةباغلا دسأ )١89/5(« باعيتسالا (؟)

 .(517 /5) دسألا يف ءاج اذك .باوصلا وه تبثأ امو ءلصألا نم طقس[ 1نيبام (7)

 . (9917 /؟) ةباصإلا «( 479 /*) ةباغلا دسأ )١401(« باعيتسالا (4)



 هللا دبع نب دمحم انث .ةبقع نب ىيحي نب دمحم نب يلع نع هانثدح 67

 نع. ليعامسإ نب يدسلا نع« دمحم نب فيس انث ءروصنم نب روهمج انث «يمرضحلا
 :لاق ذإ هلي هللا لوسر دنع اًسولج انك :لاق ريشب نب نمحرلا دبع نع «يبعشلارماع

 ايوه انأ :ركب وبأ لاق .«هليزنت ىلع مكتبرض امك ,نآرقلا ليوأت ىلع لجر مكنبرضيل»

 :لاق .«لعنلا فصاخ نكلو ءال» :لاق ؟هللا لوسر اي انأ :رمع لاق ««ال» :لاق هللا لوسر

 .هانرشبف «ةشئاع ةرجح يف هْلْيَم هللا لوسر لعن فصخي يلع اذإف ءانقلطناف

 انث «ليمج نبا مثيهلا انث .دوعسم نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 1

 يراصنألاريشب نب نمحرلا دبع نع «ريمع نب كلملا دبع نع «يقرلا ورمع نب هللا دبع
 الإ رانلا ري مل ثنحلا اوغلبي مل دلولا نم ةثالث هل تام نم» : هيَ هللا لوسر لاق :لاق

 . «رانلا ىلع زاوحلا ينعي -«ليبس رباع

 تاي 0 هع خاب 5

 (27يراصنألا تباث نب ناّسح نب نمحرلا دبع[ 65 ]

 . نييندملا يف هدادع «ةبحص ةيبأل و , هلع يبنلا كردأ 9

 .نيرخأتملا ضعب هركذ *

 نب جاجحلا نب دمحم نب دمحأ انث ءيرهوجلا قاحسإ نب هللا دبع نع هانثدح

 ديعس انث « قاحسإ نب دمحم انث «ريكب نب سنوي انث « ىفعجلا ناميلس نب ىيحي انث «نيدشر

 :لاق ناسح هفرع املف يلا ثراحلا هعمو

 )١( ديناسملا عماج «(71//) ةباصإلا 24 /”) ةباغلا دسأ )594/4(.



 رك 457 ةباحصلا ةفرعم

 وقر 8 8 58 0

 ردغي الاد محم نإف مكنم هراج ةمذيردغيراجاي

 وادم ع

 ربجي ال اهعدص ةجاجزلال ثم اهتيقل ثيح يلا ةنامأو

 ربخسلا لوصأ يف تبني ردغلاو ةداع مكنم ردغلاف اوردغت نإ

 رحبلا ءامب جزم اذه رعش نأول ءاذه نم كبو هللاب ذوعأ : هلي ىبنلل ثراحلا لاقف

 .[ب/7/5١0؟]هجزمل

 7م ىو

33 

 '""يفقثلا ليقع يبأ نب نمحرلا دبع ]١866[ 0

 ةمقلع نب نمحرلا دبع دنع هثيدح «نييفوكلا يف دعي . هِيَ هللا لوسر ىلع دفو

 . برح نب نايفس تنب نبا مكحلا مأ نب نمحرلا دبع :هل لاقيو

 انث .نابأ نب زيزعلا دبع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخخ نب ركبوبأ انثدح 48

 . ح ةفيحج يبأ نب نوع انث «يمابشلا سابعلا نب رابجلا دبع

 نامثع نب دمحمو يناولحلا نب ىيحي نب دمحأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 انث .يدسألا ديزي دلاخوبأ انث «ةيواعم نب ريهز انث « سنوي نب دمحأ انث :الاق ةبيش يبأ نبا

 «ليقع يبأ نب نمحرلا دبع نع «يفقثلا ةمقلع نب نمحرلا دبع نع «ةفيحج يبأ نب نوع
 انيلإ ضغبأ سانلا يف امو « بابلاب انخنأف هانيتأف ليي هللا لوسر ىلإ دفو يف تقلطنا :لاق

 انلخد لجر نم انيلإ بحأ دحأ سانلا يف ناك ام ىتح انجرح امف ؛هيلع جلن لجر نم

 «كحضف :لاق ؟ناميلس كلمك اًكْلَم كبر تلأس الأ هللا لوسر اي :انم لئاق لاقف «هيلع

 هاطعأ الإ اًيبن ثعبي مل هللا نإ ,ناميلس ِكّلُم نم لضفأ هللا دنع مكبحاصل لعف» : لاق مث

 هوصع ذإهموق ىلع اهب اعد نم مهنمو ءاهيطعأف اًئيد اهذختا نم مهنم ,ةوعد

 )١( باعيتسالا )١558(« /؟) ةباصإلا «(57/5 /*) ةباغلا دسأ 411١. 51١7(.



 ةباحصلا ةفرعم +١141 رعت

 .«ةمايقلا موي ىتمأل ةعافش يدنع اهتأبتخاف ,:ةوعد ىناطعأ هللا نإو ءاوكلهأف

 1 2 تاي د 12

 ('”ديلولا نب دلاخ نب نمحرلا دبع( 66]

 .ةبحص هيبألو .هآرو هلي يبنلا كردأ ءيموزخملا ةريغملا نبا

 انث .يلصوملا زيزع نب دمحم نب هللا دبع انث :لاق دمحأ نب ناميلس انثدح

 «ثَدَحي نازه ابأ عمس هنأ هيبأ نع « نابوث نب تباث نب نمحرلا دبع انث «عيبرلا نب ناسغ

 اهيأ :اولاقف ءهيفتك نيبو «هتماه يف مجتحي ناك هنأ ديلولا نب دلاخ نب نمحرلا دبع نع

 :لوقيو هتماه يف اهمجتحي ناك هلع هللا لوسر نإ :لاق ةماجحلا هذه مجتحت كنإ ريمألا

 .«ءيشب ىوادتي الأ هرضي الف ؛ ءامدلا هذه نم قارهأ نمو»

 .نارمت :نازه ابأ ىمسو « نابوث نبا نع «بابحلا نب ديز هاور *:

 نب دمحم انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم نب دمحم انثدح 0١

 نع :«نارمن نع «يبأ ينثدح «نابوث نب نمحرلا دبع نع «بابحلا نب ديز انث .ءالعلا

 .«ءيشب ىوادتي الأ هرضي الف قارهأ نم» :لاق هيَ هللا لوسر نأ دلاخ نب نمحرلا دبع

 كي

 ""ديز نب ريبزلا نب نمحرلا دبع (861]

 هبسن «سوألا نم كلام نب فوع نب ورمع نب فوع نب كلام نب ديز نب ةيمأ نبا
 . دواد يبأ نبا

 انث . يديمحلا انث ءىسوم نب رشب انث .نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -5

 ةأرما تءاج :لوقت اهعمس هنأ ةشئاع نع «ريبزلا نب ةورع ينربخأ «يرهزلا انث .نايفس

 )١( باعيتسالا )١5١١(« ةباغلا دسأ )9/ 55٠(« ةباصإلا )7//517( .

 )١( باعيتسالا )١57١(.« (794/5؟) ةباصإلا «(5 55/7 ةباغلا دسأ .



 1 تت ةباحصلا ةفرعم
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 :هتليسع يقوذت ىتح ال ؛ةعافر ىلإ يعجرت نأ نيدب يرتأ» : لاقو هيي هم هللا وسر مسي

 .«كتليسع قوذيو

 نب ريبزلا نع « ةعافر نب روسملا هاورو « ةشئاع نع «هيبأ نع« ةورع نب ماشه هاور

 .هوحن هيبأ نع «ريبزلا نب نمحرلا دبع

 هامسو «ةشئاع نع ؛هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ءقاحسإ نب دمحم هاورو *

 .ةميمت : اهل لاقي ةأرما : لاقف «ةأرملا

 يزخب ميت اياد خلال 10

 "”يملّسلا لقْعَم نب نمحرلا دبع ]١854[

 . هنع دمحم يبأ نع « رفعج يبأ نب نسحلا دنع هثيدح «ةنيفدلا ةبحاص ح

 نب اسم «زيزملا دمع نب يلع انثدح :لاق دمحأ نب ناميلس انثدح 207

 هنأ .يملسلا لقعم نب نمحرلا دبع انث ءدمحم وبأ انث هرفعج يبأ نب ؛ نسما انث  ميهاربإ

 : تلق «هنع يهنأ الو هلكآ ال» :لاق ؟عبضلا يف لوقت ام :تلق :لاق هّنيَع هللا لوسر لأس

 :تلق .«همرحأ الو هلكآ ال» :لاق ؟بنرألا يف لوقت ام :تلق . هلكآ ينإف «هنع هنت مل ام

 «؟دحأ كاذ لكأيو» :لاق ؟بلعثلا يف لوقت ام هللا لوسر اي :تلق ءهلكآ ينإف مرحت ملام

 . «؟دحأ كاذ لكأيو» :لاق ؟بئذلا يف لوقتام : تلق

5 3 ٠ 
 نا سي

 "يراصنألا دّْيَجُب نب نمحرلا دبع ]١864[

 ةعدجم نب يدع نبا ةبلعث نب ناّدوَل نب سيق نب يظيَق نب بهو نباوهو

 )١( باعيتسالا )١5758(« /؟) ةباصإلا «(5 95 /) ةباغلا دسأ 5717(.
 )7١( باعيتسالا )١7*49(« /5؟) ةباصإلا «(5 78 /) ةباغلا دسأ 791( .



 . دواد يبأ نبا هلاق هلي يبنلا بحص «يراصنألا

 رامع انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث .نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 4

 ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم نع يبأ انث « يبنجلا كلام يبأ نبا

 نب هللا دبع لتق امل هنأ هثدح «ةثراح ينب اخأ يراصنألا دّيَجُب نب نمحرلا دبع نأ يميتلا

 دوعسم نب ةصيحمو «لوتقملا وخأ لهس نب نمحرلا دبع هوخأ ءاج «ربيخب لهس
 «موقلا رغصأ ناكو «لهس نب نمحرلا دبع ملكتف « مهبحاص يف هوملكيل هني هللا لوسر

 نب نمحرلا دبع مث ء ةصيحم مث « ةصيوح ملكتف .«ربُككلا ربُكلا» : هيي هللا لوسر لاقف

 :مهل لاق مث ءهولتق ام هللاب مهفلحتساف ءدوهي ىلإ ُهّليَع هللا لوسر لسرأف ءلهس

 .«(مهرهظأ نيب لتق هنأل ؛هولقعا»

 : ثيدحلا يف لاقو «ديجب نب نمحرلا دبع : ةمجرتلا يف لاقف نيرخأتملا ضعب هاور *

 .ةلفغو مهوو بيرم فيحصتوهو .دمحم نب نمحرلا دبع

7 07 0 
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 ""ةريرهوبأ رخص نب نمحرلا دبع[8١]

 : لاق «قاحسإ نب دمحم نع .همعو .هيبأ نع «يرهزلا دعس نب هللا ديبع هامس ل

 .همسا يف فلتخم رخص نب نمحرلا دبع : ةريره يبأ مسا

 انث دعس نب هللا ديبع انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماحوبأ انثدح 06

 نمحرلا دبع :ةريره يبأ مسا :لاق قاحسإ نبا نع «هيبأ نع دعس نب ميهاربإ نب بوقعي
 . رخص نبا

7 

 )١( باعيتسالا «(؟7١5 /5) ةباصإلا ء(١55 /) ةباغلا دسأ )5/ 77”7( .

4 



 رك _16 ةباحصلا ةفرعم
 رك .

 ©”يدبعلا ةنيذأ نب نمحرلا دبع [1]

 . [ب /07 /7] جاجحلا ةيالو لوأ يف يفوت «ةباحصلا يف ةيوهار نب قاحسإ هركذ ح

 انث «ةيوريش نب دمحم نب هللا دبع انث ءدمحأ نب دمحم :دمحأ وبأ انثدح 171

 نع «ةنيذأ نب هللا دبع نع «قاحسإ يبأ نع «صوحألا وبأ انث ٠ مدأ نب ىمحي ان «قاحسإ

 ءريخ وه يذلا تأيلف ءاهنم اريخ اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نم»:لاق هني هللا لوسر

 . ةنيذأ هيبأ نع« هباوصو .(هنيمي نع رفكيلو

2 17 
 تو

 يمَلّتملا عّقَرْلا نب نمحرلا دبع (13]

 . نييندملا يف دعي . يندملا ديزي وبأ هنع ثدح

 نب دمحم انث «تارف نب دمحأ دوعسموبأ انثدح :لاق رفعج نب هللا دبع انثدح 7

 انثدح .يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم نب دمحم انثدحو .ح يشاقرلا هللا دبع

 .ح قاحسإ انث «ةيوريش نبا انث ء دمحأ وبأ انثدحو . ح درص نب رارض

 انث :اولاق ءراكب نب دمحم انث ,نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 نع ٠ يندلا ديزي يبأ نع ءنوراه نب ريجم انث نادابع لهأ نم يئارلا ديبع نب هللا دبع

 اهمسقف «ةئامنامثو فلأ يف وهو «ربيخ ُهِّْكَع هع هللا لوسر حتف امل : لاق عقرملا نب نمحرلا دبع

 نسالا عقاوش «هكاوذلا نم ةرضشنم يهو ؛همهس ةنام لكل ءامههس رشع ةينامث ىلع

 دئار ىمحلا : سانلا اهيأ اي»:لاقف ُهلِكَع هلَع يبنلا ىلإ اهوكشف «ىمحلا مهتثغمف ةهكافلا

 يف ءاملا اهل اودربف , مكتذخأ اذإف ءرانلا نم ةعطق يهو «ضرألا يف هللا نجسو : توملا

 . مهنع تبهذف ''”اولعفاف- ءاشعلاو برغملا ينعي نيتالصلا نيب مكيلع اوبصف ,نائشلا

 )١( ةباصإلا «(57 5 /) ةباغلا دسأ )”/ /١51( 2ديناسملا عمأج )4/ 024(.
 باعيتسالا (؟) )١5(« /؟) ةباصإلا «( 597 /) ةباغلا دسأ «ءافلاب عفرملا : هيفو 571١(.

 )( .هعجارف ثيدحلا اذه مدقت دقو ««اولعفف» : هباوص لعلو «لصألاب اذكه :تلق



 :دبال ناك نإف .نطبلا نم رش يلم اذإ ءاعو قلخي مل هللا نإ» : هيَ هللا لوسر لاقف
 .«سّقنلا ينعي - حيرلل اثلثو ,بارشلل اشلثو ؛ ماعطلل الث اهولعجاف

 "”نيطسلف لهأ نم طرق نب نمحرلا دبع ]١85[
 نب يلع نب دمحم و «زيزعلا دبع نب يلع انث . دمحأ نب ناميلس انثدح -.

 دجسم نذؤم نوميم نب نيكسم انث ءروصنم نب ديعس انث :اولاق ىنثملا نب ذاعمو .يكملا

 هب يرسأ ةليل هم هللا لوسر نأ طرق نب نمحرلا دبع نع «ميور نب ةورعع ينثدح «ةلمرلا
 نع ليربجو «ماقملاو مزمز نيب ناكف عجر املف .«ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم

 يف احيبست تعمس :لاق «تاومسلا غلب ىتح ةيآب راطف «هراسي نع ليئاكيمو «هنيمي

 يذل تاقفشم ةباهملا يذ نم ىلعلا تاومسلا تحبسو «ريثك حيبست عم ىلعلا تاومسلا

 .ىلاعتو هناحبس ىلعألا يلعلا ناحبس ىلع امب ىولعلا

 . هلثم نوميم نب نيكسم انث «ناميلس وبأ انث ءروصنم نب قاحسإ هاور *

3 0 00 
 اق خباذ 7 ل

 ("”دشار نب ديزي نب نمحرلا دبع ])١855[

 . نيرخأتملا ضعب هركذ نسحلا دنع هثيدح «هتبحص يف فلتخم عفار نبا :ليقو ت

 ءورمع نب نمحرلا دبع انث ءمصاع نب ركب وبأ انث ,دمحم نب هللا دبع انثدح . 9

 نمحرلا دبع نع ,.نسحلا نع « ةداتق نع « .ريشب نبا ينعي .ديعس انث «لالب نب دمحم انث
 ىلإ ةنيزلا بحأ نم اهنإف ةرمحلاو مكايإ ::لاق ُهّْليَي يبنلا نأ دشار نب ديزي نبا

 .[أ/07 /؟] .«ناطيشلا

 .(419/7؟) ةباصإلا 59٠(« /) ةباغلا دسأ )١570( باعيتسالا (؟)
 .(4780 /؟) ةباصإلا « (607 / ةباغلا دسأ ,(84١ا/1) باعيتسالا ()
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 25 85464 ةباحصلا ةفرعم

 نب ديزي نب نمحرلا دبع انث :لاقف ديعس نع .رهامجلا وبأو «.حلاص نب ىيحي هاور
 . عفار

 نب ديلولا نب سابع انث ءنايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ هانثدح 5

 . نسحلا نع «ةداتق نع «ديعس انث :الاق نامثع نب دمحمو «حلاص نب ىيحي انث «حيبص

 . هلثم هلي يبنلا نع «عفار نب ديزي نب نمحرلا دبع نع
 يي دي حد ل خف 0

 "”تماصلا نب تباث نب نمحرلا دبع( 56]

 . يلهشألا يراصنألا بعك نب يدع نبا ات

 يف جاجحلا نبا ملسمو ةباحصلا يف هركذ يراخبلا نأ معزو « نيرخأتملا ضعب هركذ 03

 . اًئيش هل جرخي ملو «نيعباتلا

3 3 

 "”دمحم وبأ نابوث نب نمحرلا دبع [655]

 . همجعم يف يناربطلا هنع جرخأ "'[نم] يف ركذ ح

 نب دمحم انث .ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدلح 0١

 ىه- ةيرقلا هذه نإ» : هتبطخ ىف لاق هيَ هللا لوسر نأ هيبأ نع «نابوث نب نمحرلا دبع

 .(هقنع اوبرضاف رصنت مث ملسأ ينارصن اميإف ,ناتلبق اهيف حلصي ال - ةنيدملا

 نب نمحرلا دبع نب دمحم نع ؛ةفيصخ نب ديزي ثيدح نم نيرخأتملا ضعب جرخأ

 . (”95؟ /؟) ةباصإلا «(579 /) ةباغلا دسأ )١507(« باعيتسالا )١(

 .(197 /8) ديناسملا عماج 791 /؟) ةباصإلا «* /؟) ةباغلا دسأ )١(

 . قايسلا اهيضتقي ةدايزلاو ءلصألا يف تسيل ()

 هللاو «(3518/18) يزملل لامكلا بيذهت يف امك تبثأ ام باوصلاو «لصألا يف طشك[ 1 نيب ام (5)
 . ملعأ



 ءةلاض وأ ءارعش دشسي هومتعمس نم» : هيَ هللا لوسر لاق :لاق «هيبأ نع «نابوث

 ابأ طقسأو «ثيدحلا(... .كاف هللا ضف :اولوقف ءدجسملا يف عاتبي وأ ,عيبي وأ

 .ةريره

 انث «ينوكذاشلا انث .دلخم نب يلع نب دمحم انث :اولاق ةعامج يف يبأ انثدح.

 نع ؛ نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم نع «ةفيصخ نب ديزي نع «يدرواردلا زيزعلا دبع

 .هوحن ِهَلَع هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ

 0 001 36 اء 33 م

 ("”يدبعلا رباج نب نمحرلا دبع[ 517

 . سيفن هنع ىور « ُهَليَي يبنلا ىلع دفو ح

 نم هللا دبع همسا نميف ركذ دقو «رباج نب ب هللا دبع وهو « نيرخأتملا ضعب ه هركذ *

 . سيفن نع «ةرم نب ثراحلا نع «ينيدملا نب يلع ثيدح

 انث .يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 2571

 يلا دفولا يف تنك : لاق « يدبعلا رباج نب هلا دبع نب يره ةدسوا ةرم نب ترا

 كولا يشل مصحلاو يدل دنس يلا يابا ينال هللا لوسر

 نع « متاح يبأ نع. نمحرلا دبع همسا نميف ركذو . ىلع نع ءدوعسم ىبأ ثيدح نم

 . مهو نمحرلا دبعو رباج نب هللا دبع : باوصلاو « ينيدملا نب يلع

 2 عمنم عب 2

 )١( ةباغلا دسأ )5/ ٠"47(« ةباصإلا «(197 /8) ديناسملا عماج )1/ "0997 .



 رم خ١6 ةباحصلا ةفرعم

 جك

 "”يجحلا ةحلط نب نامثغ نب ةّبيش نب نمحرلا دبع(]

 . ةبالق وبأ هنع ةياورلاب "”[درفت] هيف فلتخم ريغ يعبات « ةيفص وخأ أل

 نب ىيحي ثيدح نم هنيعب ثيدحلا اذه هل جرخأو « نيرخأتملا ضعب هركذ *

 ثيدح نم هجرخأو «ةباحصلا نم هنأ مهوتو « ةشئاع طقسأ و «ةبالق يبأ نع «ريثك يبأ

 . ريثك يبأ نب ىيحي نع « كرابملا نب يلع نع .يدقعلا رماع يبأ

 انث «ميعن وبأ انث هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح - 4

 «ةبعكلا [ب /07* /؟] نزاخ ةبيش نب نمحرلا دبع نع «ةبالق يبأ نع «ىيحي نع «نابيش
 بلقنيو يكتشي لعجف «عجو هقرط هَ يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ نع
 : هلي يبنلا لاقف «هيلع تدجول ءاذه انضعب عنص ول :ةشئاع هل تلاقف .هسأر ىلع

 هنع طح الإ ءاهقوف امف ةكوش نم ةبكن نمؤملا بيصي ال هنأو .مهيلع ددشي نوحلاصلا»

 .(ةئيطح اهب

 انث .ىسوم وبأ انث :الاق يجارسلاو «نادبع انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح -06

 نب نمحرلا دبع نأ ةبالق يبأ نع «ريثك يبأ نب ىبحي نع ؛كرابملا نب يلع انث «رماعوبأ
 . ثيدحلا . . . عجو هقرط هلي يبنلا نأ ةشئاع نع «هربخأ تيبلا نزاخ ةبيش

 "”'يملسلا ةداتق نب نمحرلا دبعع]
 .دعس نب دشار دنع هثيدح . نييصمحل ا ىف دعي

 2 9 تو 4

 أل

 «حلاص نب هللا دبع انث «يطايمدلا لهس نب ركب انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7
 تكتعمس :لاق يىملسلا ةداتق نب "محلا ديع نع «دعس نب , "”[دشار نع] ةيواعم ينثدح

 )١( ةباصإلا «.(55 /") ةباغلا دسأ )"/ ١/7(.

 . (رفت» طوطخملا ىف تفحصت [ 21 نيبام ()

 .(418/5) ةباصإلا )١808(« باعيتسالا/.( 544 /7) ةباغلا دسأ (")
 مكاحلاو «(185/5) دمحأ دنسم نم بيوصتلاو (دعس لدع) ىلإ لصألا يف تفحصت :تلق (4)

 .مهريغو «(31/1)



 .ةنجلا يف ءالؤه :لاقف .هرهظ نم قلخلا ذخأ مث .مدآ قلخ هللا نإ» :لوقي هلفَم هللا لوسر

 ؟ نولمعي اذام ىلعف هلي هللا لوسراي : لئاق لاقف ,«يلابأ الو ,رانلا ىف ءالؤه .ىلابأ الو

 .(ردقلا عقاوم ىلع» :لاق

  "'![نب] ةيواعم نع ,طايخلا دلاخ نب دامحو «بهو نباو .دعس نب ثيللا هاور 03

 . هلثم حلاص

 قرض
 ثوغي دبع نب دوسألا نب نمحرلا دبع [ 837 ]

 ؛ثراحلا نب فوع دنع هثيدح ؛ةبحص الو «ةيؤر هل حصت الو هلع يبنلا كردأ ن

 .راسي نب ناميلسو «مكحلا نب ناورمو

 نع.رمعم نع«نمحرلا دبع نع «قاحسإ انثدح « "”. ..] انثئدح 17

 انث .ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو . ح يرهزلا

 نب فوع نع «يرهزلا نع ءرمعم انث ءيرمعملا ديمح نب دمحم انث «عيكو نب نايفس

 نإ) :الاق امهنأ ثوغي دبع نب دوسألا نب نمحرلا دبعو «ةمرخم نب روسملا نع «ثراحلا

 .2«ثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملسمل لحي ال هنأ ,ةرجهلا نع ىهن هلي هللا لوسر

. 1 
 28م 2 1 نحل د

0 32 

بلا سيدُع نب نمحرلا دبع [ا١ مالا ]
 يي وْلَ

 راس نميف ناك هنإ : ليق «ليلخلا لبجب ةيواعم نمز لتق «ةرجشلا تحت عياب نمت ناك

 00 )١/ 7١(. مكاحلا كردتسم نم بيوصتلاو «لصألا نم تطقس :تلق )١(
 . (30/4 /8) ديناسملا عماج 729٠0(« /؟) ةباصإلا «(471/ /) ةباغلا دسأ )١(

 . لصألاب ضايب [ . . .] نيبام (؟)

 )51١/7(. ةباصإلا «(57/5 /) ةباغلا دسأ )١550(. باعيتسالا (5)



 نب سيدع نبا نمحرلا دبع وه :لاقف نيرخأتملا ضعب هبسن «رصم نكس « نامثع ىلإ

 .ورمع نب يلب نب لهذ نب ميمه نب منغ نب نامهد نب بالك نب ديبع نب ورمع

 .يمهفلا روث وبأو «يرجهلا عيبت هنع ىور *

 ديز انث « ركبوبأ انث « يم رضح لا هللا دبع نب دمحم انث دمحم نب دمحم انثدح

 :لوقي يمهفلا روث ابأ تعمس يريفاغملا ورمع نب ديزي ينثدح «ةعيهل نبا انث «بابحلا نبا

 . ةرجشلا تحت عياب نمم ناكو «يولبلا سيدع نب نمحرلا دبع مدق

 «بهو نبا انث «ةلمرح انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نبورمع وبأ انثدح 8

 نمحرلا دبع نع «يرجهلا نيصحلا يبأ نع «سابع نب شايع انث «ةعيهل نبا ينثدح
 لبجب نولتقي يتمأ نم سان جرخيس»:لوقي هي هللا لوسر تعمس :لاق سيدع نبا

 مهنجسف نهرلا يف ةيواعم هذخأ نمم سيدع نبا ناك ةنتفلا تناك املف :لاق .«ليلخلا

 نبا مهنم سراف كردأف ءاوكردأ [أ /5 5 /7].ىتح اوعبتاف .نجسلا نم اوبرهف «نيطسلفب

 :لاقف «ةرجشلا باحصأ نم ينإف «يمد يف هللا قتا ءكحيو : سيدع نبا لاقف «سيدع

 . هلتقف ريثك لبجلاك رجشلا

 نبا انث .فسوي نبا هللا دبع انث «لهس نبركب انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .

 عمس هنأ يرجهلا عيبت نع «هثدح ةسامش نبا نأ بيبح يبأ نب ديزي نع «ةعيهل

 نوقرمي سان جرخي» :لوقي هللَع هللا لوسر تعمس :لوقي يولبلآ سيدع نبا نمحرلا دبع

 .«ليلخلا لبجبو ,نانبل لبجب نولَتَقُي ,ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم

 . ليلخلا لبجب سيدع نبا لتقو :ةعيهل نبا لاقو

 ]١81/7[ ٍةّئس نب نمحرلا دبع ©

 .ةنيدملا نكس ح

 )١( باعيتسالا )١571١(« /5؟) ةباصإلا «(5 057/7 ةباغلا دسأ 0١ 5(.



 ةباحصلا ةفرعم 16+ 6

0 ْ ْ 

 دمحأو بأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح . ١

 نب ثراحلا انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدحو.. ح ةحراج نب مثيهلا

 نع «ةورف يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع« شايع نب ليعامسإ انأ :لاق ينادمهلا هللا دبع

 : هليَع هللا لوسر لاق :لاق ةّنُس نب نمحرلا دبع نع «ةنوميم هتدج نع «ناميلس نب فسوي
 نمو هللا لوسر اي :ليق ««ءابرغلل ىبوطف ءاّبيرغ دوعيسو ءابيرغ أدب مالسإلا نإ»

 يف ناميإلا نزاحنيل هديب يسفن يذلاو ,سانلا دسف اذإ نوحلصي نيذلا»: لاق ؟ءابرغلا

 نيذه ىلإ ناميإلا ثزرأيل هديب يسفن يذلاو ؛نمّدلا ليسلا زوجي امك.نيدجسملا نيذه

 . (اهرحج ىلإ ةيحلا زرأت امك , نيدجسملا

 . هلثم شايع نبا ليعامسإ نع «نوراه نب ديزيو «ملسم نب ديلولا هاور 2

 يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع «ةزمح نب ىيحيو .دحاولا دبع نبرمع هاورو 2

 .ةورغ

 !بمَهِلَذ نب نمحرلا دبع ]١807[

 . ةبحص هل تبثتالو «رظن هثيدح دانسإ ىف .لوهجم 5

3 7 2 
0 
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 «يرصبلا دبعم نب ديبع انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ انثدح _ 5

 نمحرلا دبع نع «ديمح يبأ نب ديمح نع «نوميم نب جاجحلا نع «بيعش نب ىسيع ان
 'ئسيع مهنم ءاّيبن نيعبس ناسل ىلع سدعلا سّدُق» : هلي هللا لوسر لاق :لاق مهلد نبا

 يف ديزيو .داؤفلا دشي هنإف .عرقلاب مكيلعو ,ةعمدلا عرسيو ,بلقلا قري «ميرم نبا
 .(غامدلا

 . 071١ /8) ديناسملا عماج 207917 /1) ةباصإلا «(4 5 5 /7) ةباغلا دسأ )000(



 . ح ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 53/7

 نب ثيللا انث :لاق ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثدحو

 نب جاجحلا ينثدح «يرصبلا ثعشألا نب ىسيع ينثدح «بابحلا نب ديز انث ءنوراه

 هللا لوسر اي :لاق ًالجر نأ مهلد نب نمحرلا دبع نع ؛ديمح يبأ نب ديمح نع «نوميم

 لأست ال):لاق «يندز :لاق «(ةنجلا كلو بضغت ال١ : لاق ةنجلا هب لخدأ المع ينملع

 بيغت نأ لبق ةرم نيعبس مويلا يف هللا رفغتسا»:لاق « يندز :لاق ««ةدجلا كلو سانلا

 ًاماع نيعبس بنذ يل سيل هللا لوسر اي :لاق] اًماع نيعبس بنذ كل رفغي ءسمشلا

 :لاق (كتيب لهأل» : لاق يبأل سيل :لاق «.«كيبأل): لاق يمأل سيل :لاق ««كمأل» : لاق

 . "1[«كناريجلف »: لاق يتيب لهأل سيل

 انث ءدبعم نب ديبع انث «نايفس نب نسحلا انث نادمح نبورمعوبأ انثدح. 4

 . ءاوس هلثم نمحرلا دبع نع « ديمح نع « جاجحلا نع «بيعش نب ورمع

 ا

 "'يراصنألا ةرارز نب دعس نب نمحرلا دبع ]١874[
 نبا نع «نوراه نب ديزي نع ىور . نيرخأتملا ضعب هركذ اميف هلع يبنلا كردأ هن

 نمحرلا دبع نع «دابع نب ىيحي نع «ركب يبأ نب نمحرلا دبع نع [ب /04 /5] قاحسإ

 .هركذف ةرارز نب دعس نبا

 «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح - 0

 هللا دبع نب ىيحي نع ءركب يبأ نب هللا دبع نع «قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث

 .ح مدق : لاق ةرارز نب دعس نب نمحرلا دبع 7[ نع]

 )١( ناهبصأ رابخأ نم تبثأ امو لصألا يف طشك[ 1نيبام )١/١1١8(.

 . (دعس نبا» هنأ ةباصإلا ىفو 794٠(«, /7) ةباصإلا «(507 /) ةباغلا دسأ (؟)

 . ثيدحلل جيرخت ىلع فقأ ملو باوصلا وه هتبثأ ام لعلو «نب» لصألا يف (*)



 نب بهو انث ءهيوهار نبا قاحسإ انث «هيوريش نبا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدحو

 نع ءركب يبأ نب هللا دبع ينثدح :لوقي قاحسإ نب دمحم تعمس يبأ ينثدح ءريرج

 مدق نيح ىراسألاب مدُق :لاق ةرارز نب دعسأ نب نمحرلا دبع ''7[نب] هللا دبع نب ىيحي

 ينب اذوعمو فوع ىلع مهتخانم نع ءارفع لآ دنع هَ يبنلا جوز ةعمز تنب ةدوسو « مهب

 هقنع ىلإ هادي ةعومجم ةرجحلا ةيحان يف ورمع نب ليهس اذإو «يتيب ىلإ تعجرف «ءارفع

 هللا ىلعأ» : هلم هللا لوسر لاقف مكيديأب متيطعأ ديزي ابأ يأ ءاّمارك متم الإ :تلقف لبحب

 تلق نأ هادي ةعومجم هتيأر نيح تكلم ام «قحلاب كثعب يذلاو :تلق (؟ةدوس اي هلوسرو

 .تلقام

 . هوحن قاحسإ نبا نع «هيبأ نع «ريرج نب بهو هأور 2

20 

 (”ىماّمَيلا ىلع نب نمحرلا دبع[ ]

 .ردب نب هللا ديع دنع هثيدح 0

 انث ءخورف نب نابيش انث ,نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح -7

 نب هللا دبع نع «رباج نب رمع انث ءيرقشلا هللا دبع وبأ ينئثدح «ديعس نب ثراولا دبع
 نم ىلإ رظني ال هللا نإ : لوقي هلع هللا لوسر تعمس : لاق يلع نب نمحرلا دبع نع ءردب

 .«(هدوجسو هعوكر يف هبلص ميقيال

 «مامت نب ةملس :همسا «يرقشلا هللا دبع وبأو «ءديعس نب ثراولا دبع هب درفت

 . قلط نع ءردب نب هللا دبع نع «رامع نب ةمركع هاور ام هحيحصو

 دنع داع د

 )١( قباسلا قيلعتلا رظنا .
 باعيتسالا (؟) )١56٠0(.« /؟) ةباصإلا :(ا/ا/ /")دسألا 517(.



 "”يعازنملا دوع ه نب نمحرلا دبع ]١81/5[

 . ماشلا نكس ح

 انث .ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح /117 

 . ح مصاع نب رابجلا دبع

 نب دمحم انث «يجوسملا قاحسإ نب دمحم انثدح «ءالمإ نايح نب دمحموبأ انثدحو

 نب مثيهلا نع «يعازخلا هللا دبع نب ديعس نع« شايع نب ليعامسإ انث :الاق نيول ناميلس

 اهيأ» : هي هللا لوسر لاق :لاق يعازخلا دوعسم نب نمحرلا دبع نع « يئاطلا كلام

 ةجح ال عيطملا عماسلا نإ الأ ,متهركو متببحأ اميف ؛ةعاطلاو عمسلاب مكيلع سانلا

 يطعم هللا نإف « هللاب نظلا نسحب مكيلعو الأ هل ةجح ال يصاعلا عماسلا نإو ؛هيلع

 . (هيلع هدئازو هنظ نسحب دبع لك

 كرد كري 0 ع ع

 "'عيطم نب نمحرلا دبع ]١141/1[

 :لاقف نيرخأتملا ضعب مهوف ةيواعم نب لفون نع هتياور «نيعباتلا يف هدادع ح

 ةيواعم نب لفون نب عيطم نب نمحرلا دبع

 . ح ةيقب نب بهو انث «لهس نب ملسأ انث «ديمح نب دمحم انثدح -

 نع «هللا دبع نب دلاخ انثدح ةيقب نب بهو انث «يبايرفلا انث ءرفعج نب دلخم انثدحو

 نع . ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب يبأ نع ؛«يرهزلا نع «قاحسإ نب نمحرلا دبع

 نم ةالص تاولصلا نمو» :لاق هلع يبنلا نأ ةيواعم نب لفون نع « عيطم نب نمحرلا دبع
 .[أ /00 /؟] «هلامو هلهأ رتو امنأكف هتتاف

 .دابع نع «نامهط نب ميهاربإ نع «صفح نب دمحأ نع «نيرخأتملا ضعب ركذ *

 .(571/؟) ةباصإلا .(5 97 /”) ةباغلا دسأ )١(

 .(449/4) ديناسملا عماج «(577 /؟) ةباصإلا «(594 /1) ةباغلا دسأ (*)



 مهو وهو «ةمجرت هلعجو لفون نب عيطم نب نمحرلا دبع نع ءركب يبأ نع «يرهزلا نع

 . ةيواعم نب لفونو «عيطم نب نمحرلا دبع وه امنإف شحاف

< 2 
0 25 1/1 25 ٠. 2 

 ("”هانَغ نب نمحرلا دبع 1

 . نيعلا باب نم نيغلا باب يف هركذ مدقت «مانغ نب هللا دبعوهو

 نب ناميلس انث «يبنعقلا انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس هانئدح 4

 لاق :لاق «مانغ نبا نع ,ةسبنع نب هللا دبع نع« نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع « لالب

 نم دحأب وأ ,ةمعن نم يب حبصأ ©9[ام] مهللا : حبصي نيح لاق نم»: هيي هللا لوسر

 .(مويلا

 يبنعقلا نع «يشرجلا رضنلا نب ورمع نب دمحم ثيدح نم نورخأتلملا هاور 2

 نميف الو هللا دبع همسا نميف ال همسي ملو ءاعيمج نيعضوملا يف مانغ نبا نع «هدانسإب

 "”ةيواعم نب نمحرلا دبع( 1]

 .رصم نكس « ةباحصلا يف ركذ هل ح

 دمحم نب دمحم انثدحو . ح نيصحوبأ انث «ورمع نب دمحم نب رفعج انثدح

 . ح ديمحلا دبع نبا ىيحي انث :الاق يمرضحلا انث :لاق

 )١( ديناسملا عماج 7 /) ةباغلا دسأ )8/ 5 57(.

 دواد ىبأ نئس نم تبثأ امو «نم» : لصألا يف (؟) )001/7(,

 )"( /؟) ةباصإلا ,(595/) ةباغلا دسأ 57١(« ديناسملا عماج )6/ 407(.
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 ديمحلا دبع انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 نب ديوس نأ بيبح يبأ نب ديزي ينثدح «ةعيهل نبا نع« كرابملا نبا انث :الاق «حلاص نبا

 ام هللا لوسر اي :لاقف هيَ يبنلا لأس ًالجر نأ ةيواعم نب نمحرلا دبع نع هربخأ « سيق
 «كلذ لك تارم ثالث هيلع درف هلع هللا لوسر هنع تكسف ؟ىلع مرحي امم يل لحب

 ركنأ ام» :لاقف « هيعبصأب رقنو :لاق « هللا لوسر اي كلذ انأ :لاقف هِي هللا لوسر تكسف

 .ديمحلا دبع ظفل ,.(هعدف كبلق

 56 56 3 4 ل

 ©”دوسألا وبأ ردنس نب نمحرلا دبع[٠88١]

 . . ل 000 ا 003
 ناميلس هركذ «يمور «يماذجلا حور يبأ عابنزلا ىلوم « ردنس نب هللا دبع :ليقو

 «يبأ ينثدح «ىينامحلا دلاخ نب ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح. ١

 لاق :لاق ردنس نبا نع ءريخلا يبأ نع «بيبح يبأ نب ديزي نع «ةعيهل نبا انث

 : هل لاقف ««هللا تباجأ بيجتو اهل هللا رفغ رافغو .هللا اهلاس ملسأ»: هِيَ هللا لوسر

 . معن :لاق ؟اًبيجت ركذي هلي هللا لوسر تعمس تنأ ءدوسألا ابأ اي

 ©”ذئاع نب نمحرلا دبع ]١81[

 . هيف فلتخم « ةباحصلا يف يراخبلا هركذ « ِهَّلَع ىبنلا كردأ هنإ :لاقي ت

 نمحرلا دبع نع ديبع نبا ينثدح : لاق ديزي نب روث نع «ديعس نب ىيحي انث «ينيدملا نبا

 ةملك وأ مهونأتو سانلا اوفلأت»: مهل لاق اًنعب ثعب اذإ ُهْتِيَع يبنلا ناك :لاق ذئاع نبا

 )١( /؟) ةباصإلا «(5 657/5 ةباغلا دسأ 0١ 5(.

 ةباصإلا ء(575 /”) ةباغلا دسأ (؟) )/ ١81١(.



 ربو الو ردم تيب نم ضرألا لهأ نم سيل هنإف .مهوُعدت ىتح مهيلع اوريغت الو اهوحن

 «مهلاجر نولتقتو .مهئانبأو مهئاسنب ينوتأت نأ نم يلإ بحأ نيملسم مهب ينوتأت نأل

 .[ب/00/5]

 انزز 4 55 اء 2 : 6

 ”يرّيمحلا نمحرلا دبع( 7]

 . ثيدحلا اذه هل جرخأف ةيؤر هل حصت ال :لاقو «نيرخأتملا ضعب "9هركذ ح

 نب ليعامسإ انث «هللا دبع نب ريصن نب دمحم انث :لاق 59[. 1 انثدح_ 47

 ديمح نع .يدوألا ءالعلا يبأ نع «ينالادلا ديزي نع« مالسلا دبع نع «يلجبلا ورمع

 ,نايعادلا كاعد اذإ» : هيِلَمهْللا لوسر لاق :لاق .هيبأ نع ءيريمحلا نمحرلا دبع نبا

 .«اًراوج مهمدقأ اًباب مهبرقأ نإف ءاّباب امهبرقأ بجأف

 8 ِرَمُع وبأ ينزملا نمحرلا دبع 288*]

 . ح ةفيلخ نب ةذوه انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح . 5

 . ح سنوي نب دمحأ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب دمحم انثدحو

 : اولاق سايإ يبأ نب ب مدآ انث «يسنالقلا رفعج انث «بويأ نب دمحأ نب ناميلس انثدحو

 لثس :لاق هيبأ نع «ينزملا نمحرلا دبع نب رمع نع «لبش نب ىبحي نع «رشعم وبأ ان
 مهئابآل مهو ©*”[هللا]ليبس يف اولتق موق» : لاقف ,فارعألا باحصأ نع هيي هنيَع هللا لوسر

 . (هّللا ليبس يف مهلتقب رانلا اوعنمو .مهءابآ ةيصعمب ةنجلا اوعنمف ,نوصاع

 .( //) ديناسملا عماج 15(2؟6 /؟) ةباصإلا ,(179 /) ةباغلا دسأ 2000

 . مالكلا ميقتسيل هتبثأ امو ءهاه نودب («ركذ» : لصألا يف ف

 . لصألا يف ضايب [ . . . . ]نيب ام (*)
 .(8757/5) ةباصإلا ء( 893" /) ةباغلا دسأ ,(140/0) باعيتسالا 2(

 .[71" /1] دئاوزلا عمجم نم ةدايزلاو لصألا نم طقس [ 1نيبام (6)



 رعت ١ ةباحصلا ةفرعم

 يبأ نع «يسلايطلا ديلولا وبأو ء«يلع نب مصاعو «نوراه نب ديزيو ءحور هاور 2

 رسعم ٠

 تي تل 0 ثا» خب -

 (”ريَهز نب نمحرلا دبع[ 84

 . ثيدحلا اذه هل جرخأو نيرخأتملا ضعب هامس «ةبحص هل ءدالخ ابأ ىنكي ح

 نب ىلعألا دبع انث هللا دبع نب ليعامسإ انثدح :لاق رفعج نب هللا دبع انثدح 6

يعس نب ىيحي انث ءيفقثلا ماشه نب مكحلا انث :الاق فسوي نب هللا دبعو «ءرهسم
 «ىومألا د

 لجرلا متيأراذإ» : هَ هللا لوسر لاق :لاق ةبحص هل تناكو « دالخ ىبأ نع «ةورفوبأ انث

 .«ةمكحلا يِقْلُي هنإف ,هنم اوبرتقاف ,قطنم ةلقو ءايندلا ىف اًدهز ىطْعُأ دق نمؤملا

 "'”يراصنألا رمعم نب نمحرلا دبع ]١886[

 . ميهاربإ نب دمحم هنع ىور ءحصي الو ا

 . نادحولا يف هركذ يراخبلا نأ معزو «نيرخأتملا ضعب هركذ *

 انث ءديعس وبأ جشألا انث «ثيرح نب دمحم انث ءيرسلا نب لهس نع هانثدح 5545

 نمحرلا دبع ينثدح «يراصنألا ميهاربإ نب دمحم انث «ديز نب ةماسأ انث .دلاخ نب ةبقع

 اورحست ,ملسملا ءاذغ معنف اورحستو» : هلع هللا لوسر لاق :لاق «يراصنألا رمعم نبا

 .«ةرسكب ولو ةرمت قشب ولو اورحست ,نيرحستملا ىلع يلصي هللا نإف

 )١( باعيتسالا )١5917(« ةباصإلا «(505 /") دسألا )5//99(.
 ديناسملا عماج «(4 77 /؟) ةباصإلا «(591/ /) ةباغلا دسأ (؟) )8/ 5 50(.



 '"”يمرضحلا شئاع نب نمحرلا دبع 1

 . هثيدح دنس يفو هتبحص يف فلتخم «نييماشلا يف دعي « '''[ينهجلا] :ليقو ه

 نب ديلولا انث «ميحد انث .يبايرفلا رفعج انثدح «نوراه نب يلع انثدح 511

 لوحكم هلأسو جالجللا نب دلاخ ينثدح «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع ينثدح ءملسم
 تعمس :لوقي يمرضحلا ش شئاع نب نمحرلا دبع تعمس «معن : :لاق هثدحتي نأ

 للا مصتخي ميف يردت له :يل لاقف :ةروص نسحأ يف يبو تيأر» :لوقي هل للا لوسر
 .ثيدحلا ( . . . ملعأ تنأ :تلق ؟دمحم اي [أ/57/51 ىلعألا

 . هلثم رباج نع «يعازوألاو .ةقدص هاور *

 شئاع نبا نع « جاجللا نب دلاخ نع « ةبالق يبأ نع .بويأ هاورو 2

 «يبأ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 : هع هللا لوسر لاق : لاق شئاع نب نمحرلا دبع نع «هيبأ نع « «ليهس نع «ةيواعموبأ انث

 كلذ هلزنم يف ري مل «  قلخ ام رش نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ : لاقف ًالزنم لزن نم»

 .«دنع لري ىتح ههركي اتيش

 ١ ممتا لاقءثيدحلا اذه هللَع يبنلا

 .هوحن ليهس انث «يعمزلا بوقعي نب ىسوم هاور ع

 يرفظلا عيبرلا نب نمحرلا دبع[ 11 © م آت

 نب لهس نب دمحأ انث ,يطاغألا قاحسإ نب دمحأ نب دمحم دمحأوبأ انثدح 89
 . ح بويأ

 .(5 ١86 /؟) ةباصإلا «.(576 /؟) ةباغلا دسأ «(578) باعيتسالا (0)
 . 0٠*( /8) ديناسملاو ننسلا عماج يف اذك «تبثأ ام باوصلاو « لصألا يف طشك [ ]نيبام (0)

 . 071١ /4) ديناسملا عماج ,(؟*ا/ /؟) ةباصإلا «(5 56 /") ةباغلا دسأ ("؟) .



 دواد نب ناميلس انث :الاق ةلئان نب ميهاربإ انث ءنايح نبدمحم وبأ انثدحو

 نب ميكح نع «زيزعلا دبع نب نمحرلا دبع ينثدح ءرمع نب دمحم انث «ينوكذاشلا

 عيبرلا نب نمحرلا دبع نع« ةيملسلا فاشخ تنب ةمطاف نع «فينح نب دابع نب ميكح

 نم لجر ىلإ ُهّْنيَي هللا لوسر ثعب :لاق هتيَهْلا لوسر نم ةبحص هل تناكو «يرفطظلا

 :هل لاقف ءربخلا هربخأف هنت يبنلا ىلإ عجرف «هدرف لوسرلا هءاجف هتقدص ذخأي عجشأ

 هليَع يبنلا ىلإ ءاجف «هدرف «يعجشألا ىلإ ءاجف «هللا لوسر لوسر كنأ هربخأف هيلإ عجرا»

 لاق ««(هقنع برضاف هتقدص طعي مل نإف هيلإ بهذا» : هَِّيَي هللا لوسر هل لاقف «هربخأف

 . لجأ :لاق ثيدحلا اذه ىلع الإ «ةذرلا لهأ لتاق ركب ابأ ىرأ ام : نمحرلا دبع

 انث ء« روهمج نب نيسحلا انث «بويأ نب لهس نب دمحأ انث دمحأ وبأ انثدحو

 . هلثم رمع نب دمحم

 آت مدي حد د داع داع

 "وللا دبع وبأ نمحرلا دبع ]١88[

 . بوسنم ريغ

 ناميلس انث ءيوغبلا مشاه نب ميهاربإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثئدح. 1١

 نع «نمحرلا دبع نب دمحم نارمع وبأ انثدح :لاق نارمح نب دمحم انث «ينوكذاشلا

 : لاقف تلبقأ دق ةباصع ىلإ هِي هللا لوسر رظن :لاق «ةبحص هل تناكو «هدج نع «هيبأ

 دق ةبكبك ىلإ رظنو .«ءاقل هقدصأو , اًهاوفأ هبذعأو ءاّموجو سانلا نسحأ دزألا مكتتأ»

 ربجا مهللا» : ُهلقَع هللا لوسر لاقف «لئاو نب ركب هذه :اولاق ««؟هذه نم»: لاقف تلبقأ

 .«ًالئاس مهنم ينيرت الو ,.مهديرط وأو .مهريسك

: 4 2 . 0 

 )١( ديناسملا عماج «(579 /7) ةباغلا دسأ )8/ 575(.



 /"”ىيسرافلا ةبقع وبأ نمحرلا دبع[ 8]

 .راصنألا ىلوم

 «نابيش يبأ نب نابيش انث ء نايفس نب نسحملا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 5

 ال

 :لاق «هيبأ نع «نمحرلا دبع نب ةبقع نع «نيصح نب دواد نع« ءالعلا نب ىيحي انث

 .يسرافلا مالغلا انأو ينم اهذخ :تلقف ًالجر تبرضف اًدحأ هَ هللا لوسر عم تدهش

 نإف ,يراصنألا مالغلا انأو ينم اهذخ :تلق ًاله» :لاقف هّليَع هللا لوسر ينعمسف :لاق
 ا .(مهنم موقلا ىلوم

 نع .نيصح نب دواد نع .قاحسإ نب دمحم نع ءريكب نب سنوي هأور *
 . هلثم كيتع نب ربج ىلوم ةبقع هيبأ نع« ةبقع نب نمحرلا دبع

 [ب /ه5/9] "”يدزألا دشار وبأ نمحرلا دبع ]١895٠[

 ىيحي نب رابجلا دبع انث «يزارلا ديعس نب يلع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح
 هدج نع «هيبأ نع ,ىيحي نب لضفلا يدج ينثدح «يدزألا مويق نب ىبحي نب لضفلا نبا

 : هللَع يبنلا هل لاقف هيلع دفو نيح هِيَ هللا لوسر دنع يدذألا دشار يبأ عم تنك :لاق مويق

 نمحرلا دبع كنكلو ءالك»:لاق «ةيوغم وبأ ىزعلا دبع :تلق .(«؟كمساام»

 . «(دشار وبأ

 )١( ةباصإلا «(41/1/9) ةباغلا دسأ 7/9 165(.

 باعيتسالا (؟) )١515(.« ةباصإلا ء(5 46 /") ةباغلا دسأ )575/5(,



 "”.محرلا دبع( 7]

 . هذج نع «هيبأ نع «كلام يبأ نب نمحرلا دبع دنع هثيدح .بوسنم ريغ 0

 انث .ىلمألا دامح نب هللا دبع نع «ثراحلا نب دمحم نب هللا دبع نع هانثدح . 4

 «كلام ىبأ نب نمحرلا دبع نع ديزي نب دلاخ انث . ىقشمدلا نمحرلا دبع نب ناميلس

 مالسإلا ىلإ هاعدف نميلا نم هلع هللا لوسر ىلع مدق هنأ نمحرلا دبع هدج نع «هيبأ نع

 . عجري ملف . ديزي عم جرخ «ماشلا ىلإ اشيج ركبوبأ

 2 د

 (9دالخ وبأ نمحرلا دبع[897١؟]

 ضعب هل جرخأ «نيعباتلا يف هريغ هركذو هل ةبحص الو «ء يراخبلا هركذ م

 . ثيدحلا اذه نيرخأتملا

 .ح قازرلا دبع نع «قاحسإ انثدح « 7[ . . .] انثدح 0

 نب سابع انث .ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ء«نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 لاق :لاق هيبأ نع «نمحرلا دبع نيب دالخ نع رمعم نع قازرلا دبع أنت ءميظعلا دبع

 .«ًالجر ىمسيس (4)[ هنأ اننظ] ىتح هّللا ىلإ مكضغبأب مكر بخأ اللأر : هع هللا لوسر

 هللا ىلإ مكبحأو .سانلا ىلإ مكضغنبأ هللا ىلإ مكضغبأ»: لاق« هللا لوسر اي ىلب :اولاق

 .(سانلا ىلإ مكبحأ

 . ادرجم رمعم نع .رطم نب نامثع هاورو «قازرلا دبع هاور اذك

 نامثع انث . ديلولا نب رشبانث ( بيعش 2” نب دماح انث .لديمح نب دمحم هانثدح 7

 .(579/4) ديناسملا عماج «(007 /7) ةباغلا دسأ )١(

 .(5176 /؟) ةباصإلا «(577 /8) ديناسملا عماج «(5 57" /7) ةباغلا دسأ )0

 . لصألا يف ضايب [ . . . .] نيب ام (*)
 .(5 17 /5) دسألا يف امك «ملعأ هللاو تبثأ ام باوصلاو لصألا يف طشك [ 1نيبام (5)



 كلام نب سنأ نع «هيبأ نع « نمحرلا دبع نب دالخ نع «دشار نب رمعم نع ء«رطم نبا

 مكضغبأ» :لاق «ىلب :اولاق هللا ىلإ مكضغبأب مكر بخأ الأ» : هِيَ هللا لوسر لاق :لاق

 . حيحصلا وه اذه .«سانلا ىلإ مكضغبأ هللا ىلإ

0 
 عد

0 
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 '"'ةرمع يبأ نب نمحرلا دبع[ ]

 .نادحولا يف يمرضحلا هجرخأ «هيف فلتخم

 مل موقو ريخب :اولاق .(دمحم لآ اي متحبصأ فيك» : لاقف ُهّْنكَ# ىبنلا ىتأ :لاق «ةرمع

 . امايص حبصن ملو ءاضيرم دعي
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 جنم دعب
 تاي 3

 "”يراصنألا نمحرلا دبع[884١]

 . ةبحص هل فرعت ال ءدمحم وبأ « لوهجم ن

 هذآ [أ /ها/ /7] . نيرخأتملا ضعب هركذ *

 « عيكو نب نايفس نع « لهس نب دماح نع «يرسلا نب لهس نع هانثدح 4

 يدج ينثدح «يراصنألا نمحرلا دبع نب دمحم نب ىيحي نع «ليضف نب دمحم نع
 اهنم لكأف  ةيوشم ينعي  ةيلصم ةاشب ةيدوهي ةأرما هتءاج ربيخ ىتأ امل ُهْيَق يبنلا نأ

 . ثيدحلاركذو . . ءاربلا نب رشبو ء هيَ هللا لوسر

 )١( ديناسملا عماج «(1/7 /7) ةياصإلا «(51/8 /7") ةباغلا دسأ )4/ 07794 .

 /؟) ةباصإلا «(5748 /؟) ةباغلا دسأ (؟) 57١(.



 ا 0/ ةباحصلا ةفرعم
 ا

 2"”يرعشألا منغ نب نمحرلا دبع ]١8946[

 ال . .نيعبسو نامث ةنس ماشلاب يفوت «هتبحص يف فلتخم «نميلا نم

 هل دانسإب يلع انث «ةبوت نب ناملس انث «جارسلا انث «ةلبج نب دماح وبأ هانثدح 4

 «نيرخأتملا ضعب هبسن «نيعبسو نامث ةنس يرعشألا منغ نب نمحرلا دبع تام :لاق

 بيرك نب منغ نب نمحرلا دبع وه :لاقف «ىلعألا دبع نب ديعس يبأ ىلع هتبسنب لاحأو

 نب مغرأ نب رهامج نب لبنحلا نب ةيجان نب لئاو نب يدع نبرماع نب ةعيبر نب ئناه نبا
 . نيتسو سمخ ةنس ناورم عم رصم مدق «رعشأ

 رضنلا نب دمحأ انث .قاحسإ نب دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح .

 يبأ نب هللا دبع يبأ نع «هللا ديبع نب لقعم ىلع انأرق : لاق صفح نب ديعس انث «يركسعلا
 لاق :لاق هنأ «يرعشألا منغ نب نمحرلا دبع نع «بشوح نب رهش نع «نيسحلا
 اهرارشو هللا ركذ "”اوؤر اذإ نيذلا ,ةمألا هذه نم هللا دابع رايخ :٠ هلي هللا يبن

 .(تنعلا "”ءاربلل نوغابلا ,ةبحألا نيب نودسفملا . ةميمنلاب نوؤاشملا

 انث ءيذمرتلا ليعامسإ وبأ انث «يزارلا ورمع نب دمحم نع هانئلح . ١

 نع «قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «ينيدملا نوميم نب ليبع نب دمحم
 نع .يرعشألا بابخ نب نمحرلا دبع نع تْندَح :لاق ثراحلا نب نمحرلا دبع

 انعمو ءدجسملا يف ُهّنَع هللا لوسر دنع اسولج انك :لاق ةبحص هل تناكو «نمحرلا دبع

 كلم ّيلع» : هلع هللا لوسر لاقف «ةباحس اذإف ءقافنلا لهأ مهو «ةنيدملا لهأ نم سان

 سيل هنأ ,كرشبأ ينأ نع يل نذأ ناوأ اذه ناك ىتح .كئاقل يف يبر نذأتسأ انأ : لاق مث

 .«كنم هللا ىلع مركأ دحأ

 )١( ديناسملا عماج «(511/ /؟) ةباصإلا «( 41 /) ةباغلا دسأ )8/ 0"517( .
 .(93 /8) «دئاوزلا عمجم ١ نم بيوصتلاو «اوأر» :لصألا يف تفحصت (؟)

 0 /5) دئاوزلا عمجم نم تبثأ امو «ءآربلا : لصألا يف (0)



 '"”جاّجَّرلا نب نمحرلا دبع ع3

 . هنيَع يبنلا كردأ هنأ معزو « نيرخأتملا ضعب هركذ « ةبيبح مأ ىلوم 0

 بوقعي انث ..ميحرلا دبع نب ميهاربإ انث «دايز نب دمحم نب دمحأ نع هانثدح 7

 هريغو يبأ ينثدح «جاجزلا نب نمحرلا دبع نب ديلولا نب نامثع نب رمع انث «ديمح نبا

 . هللَع هللا لوسر يلع لخد :تلاق ةبيبح مأ نع ؛جاجزلا نبا نمحرلا دبع نع «يلهأ نم
 : تلقف «(؟ ةبيبح مأ اي اذه ام» : لاقف ءام نم ةروك يف يدي نيب جاجزلا نب نمحرلا دبعو

 . هتقتعأف يل نذأف : لاق « هقتعأ نأ يل نذئا «هللا لوسر اي يمالغ ين

 .نيعباتلا دادع يف وه جاجزلا نب نمحرلا دبعو 7

 انث ءديعس نب دمحم انث «هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 230

 : لاق جاجزلا نمحرلا دبعو ءزمره نب ملسم نب هللا دبع نع «ناميلس نب ميحرلا دبع

 :لاق ءاهيف لصي ملف ةبعكلا لخد هلع هللا لوسر نأ اومعز مهنإ «نامثع نب ةبيشل : تلق

 .هرهظو هنطب اهب قصلأو «نيدومعلا نيب نيتعكر ىلص دقل يبأو اوبذك

6 3 

 "”ىعجشألا نمحرلا دبع [91]

 هنع هاكح اميف حصي ال «ةباحصلا يف يزاريشلا سنوي نب ىيحي هركذ «شايعوبأ

 وهو «رمع نب دمحم ىور :لاق «هركذ اذك ثيدحلا اذه هنع جرخأو « نيرخأتملا ضعب

 « هيبأ نع «يعجشألا نمحرلا دبع نب شايع نع «ةربس يبأ نب ركب يبأ نع «يدقاولا

 .ذئموي مهرابآ نم اوقتسي نأ هباحصأ رمأ هنأ ُهّلِلَع يبنلا نع

0 

 )١( ةباصإلا «(5 5ا/ /7) ةباغلا دسأ )7/ 58(.

 ديناسملا عماج «(578 /؟) ةباصإلا «( 57377 /7) ةباغلا دسأ (؟) )578/4(.



 0 1053 ةباحصلا ةفرعم

 [ب /517 /112”يحبانّصلا ةلّيَسَُع نب نمحرلا دبع (]

 دعب ةئيدملا مدقن ليَ يبنلا ىلإ رجاه «ةفوكلا نكس «ةليجب نم نميلا لهأ نم 5

 . مايأ ةسمخب ُهّْتْفَع يبنلا ةافو

 نع «بيبح يبأ نب ديزي ينثدح «ثراحلا نب ورمع نع «بهو نب هللا دبع هاور *
 ىحض ةفحبجلا انمدقف « نميلا نم انجرخ :لاق «ترجاه يحبانصلل تلق :لاق ريخلا يبأ

 كتاف ام :تلق « سمخ ذنم هِي هللا لوسر ضبق :لاق ؟كءارو ام :انلقف بكار انب رمف

 . سمخب الإ هلم هللا لوسر

 ”'يدهبنلا نامثع وبأ ("”لم نب نمحرلا دبع ]١166([

 «نيتجح ةيلهاجلا يف هِي يبنلا ةثعب لبق جح ءهري ملو ُهْنْيَع يبنلا دهع يف ملسأ 0

 «ةرصمبلاب ةئثام ةنس : ليقو «نينامثو ىدحإ ةنس ىفوت «ةنس ةئامو نيعبرأ نبا وهو ىفوت

 نب رمع مايأ يف ةنيدملا مدق مث «ملسم وهو نينس ثالث ةقدص ُهَّْقَع يبنلا ةعس ىلإ مّلس .

 . ةنس رشع ينثا هبحصف يسرافلا ناملس مزل « ةءارقلا نسح «ةدابعلا ريثك ناك «باطخلا

 ِِع ١ 5

 انث ؛.ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 14

 ابأ حيبص لأس :لاق مصاع نع «ناميلس نب ميحرلا دبع انثدح :الاق ركبوبأ يمع و « يبأ

 هيلإ تيدأو « هلي هللا لوسر دهع ىلع تملسأ :لاقف ؟ ُهَّلكَي هللا لوسر تيأر له :نامثع

 . هقلأ ملو «تاقدص ثالث

 انث «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 06

 ثوغي تيأر :لاق نامثع يبأ نع « مصاع نع «ةدئاز ىبأ نب ايركز نع «يرفحلا دواد وبأ

 مكبر مكل يضر دق :اولاق لمجلا كرب اذإف« درجأ لمج ىلع لمحي « صاصر نم اًمنص

 )١( ةباصإلا «(4ا/0 /") ةباغلا دسأ )#/ /90( .

 .(9/8/7) ةباصإلا «(5 9ا/ /7) ةباغلا دسأ (*)



 .لزنملا اذه

 «نافع انث «يبأ انث ءنامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 7

 نيثالث نم وحن يلع تتأ دقل : يدهنلا نامثعوبأ لاق : لاق ديمح أبنأ «ةملس نب دامح انث

 . وه امك هدجأ ينإف «'"يلصأ الإ «هتركنأ دق الإ ءيش نمامو ءةنس ةئامو

 ديزي انث «بويأ نبا دايز انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح 7

 يف انك :لوقي نامثع ابأ تعمس : لاق فسوي وبأ بنيز يبأ نب جاجحلا انث .نوراه نبا

 ءهوسمتلاف كله دق مكبر نإ لاحرلا لهأ اي : يداني اًيدانم انعمسف « ًارجح دبعن ةيلهاجلا

 دق نأ :يداني دانمب نحن اذإ ءبلطن كلذك نحن انيبف « لولذو بعص لك ىلع انبكرف

 0 . رزجلا هيلع انرحنف رجح اذإف « انئجف .ههبشوأ مكبر اندجو

 رضنلا انث «ميهاربإ نب قاحسإ انث ءقاحسإ نب دمحم انث دماح وبأ انثدح .

 دبع نامثع يبأ نع فوع انث :اولاق ةماسأ وبأو «ةدابع نب حورو «ليمش نبا

 .ح لم نب نمحرلا

 « ثايغ نب ضفح انث ,قاحسإ انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماحوبأ انثدحو

 كنم هعمسأ مل عامسلا كنم عمسأ ينإ : يدهنلا نامثع يبأل تلق :,لاق « مصاع نع

 .لوألا عامسلاب كيلع :لاق «كلذ ريغ ىلع
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 "”دنهوبأ نمحرلا دبع( .]

 . هلبَع يبنلا كردأ :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ 0

 هيبأ نع «دنه هتلاخ نع «دعس نب ميهاربإ انث :لاق "لل 6.0. .]انثدح 6

 .«يلصأ يتأ» باوصلا لعلو «لصألاب اذكه 00(

 )6501١/7(. ةباغلا دسأ (؟)

 . لصألا يف ضايب [ . . . .] نيبام (*)



 هونب هيتأي ناكو «اًبيضق هشارف نيب لعجي ناك هنأ هلي ىبنلا كردأ دق ناكو «نمحرلا دبع

 بيضقلا جرخيف« ِهلِلَ هللا لوسر لاق :مهدحأ لاقف «ثيدحلا ضرع امبرف .هيخأ اونبو

 ؟ ِهْنلَو هللا لوسر ثيدح نم تنأ نيأ :لوقيو هب هولعيف
7 

8 

7 
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 (”يشرجلا فوع ىبأ نب نمحرلا دبع ]3

 كردأ ناك :لاقو « ةباحصلا يف نيرخأتملا ضعب هركذ ءماشلا لهأ يعبات نم

 .مهو وه :لاقف « سايإ يبأ نب مدآ نع هاكح [أ / 088131 هللَع يبنلا
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 ىسوم نب نسحلا انث « ىسوم نب رشب انث .نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ١

 . ىشرجلا فوع ىبأ نب نمحرلا دبع نع « نامثع نب ريرج انث ,بيشألا

 (”نالف نب نمحرلا دبع ]١907[

 . لوهجم نمحرلا دبع نب نالف وأ ال

 .ناورم نب مزاح هنع ىور :لاقو «ثيدحلا اذه هل جرخأو «نيرخأتملا ضعب هركذ 2

 «يناغاصلا قاحسإ نب دمحم انث «يلإ بتك اميف بوقعي نب دمحم هانربخأ ١

 نب نالف وأ «نالف نب نمحرلا دبع نع «ناورم نب مزاح انث ءناميلس نب ةمصع انث

 ,ريخلا ىلع»:لاق هجوزف راصنألا نم لجر كالمأ هو يبنلا دهش :لاق نمحرلا دبع

 فدلاب اوءاجف .«هسأر ىلع اوُفَقَد :قزرلا يف ةعسلاو ,نوميملا رئاطلاو ,ةفلألاو

 لاقف «مهيديأ سانلا فكف «هيلع ترثنف رّكسو ةهكاف هيلع قابطألا تلبقأو ءهب برضف

 ؟ ةبهنلا نع انهنت ملأ ! هتيم هللا لوسر اي :اولاقف «(؟ نوبهتنت ال مكل ام» : هلع هللا لوسر

 هلع هللا لوسر مهبذاجف ء«الف تاسرعلا امأف ,ركاسعلا ةبهن نع مكتيهن امنإ):لاقف

 )١( ديناسملا عماج 91(2/ /") ةباصإلا «( 586 /) ةباغلا دسأ )8/ ”"43( .

 ةياغلا دسأ (؟) )9/ 584(.



 .(ح) ناميلس نب ةمصع نع « قاحسإ نب دمحم هب ثدح اذكه «هوبذاجو

 نب ةمصع انث «يشكلا ملسموبأ انث :اولاق هريغو «دمحأ نب ناميلس انثدحو

 نب دلاخ نع «ديزي نب روث نع « ةزامل نع ءمشاه ينب ىلوم مزاخ انث «زازخلا ناميلس

 ىلع» :لاقف ةباحصلا نم لجر كالمأ هّْْلَع يبنلا دهش :لاق «لبج نب ذاعم نع «نادعم

 ٠. هسأر ىلع اوُقْفَد ,مكل هللا كراب «قزرلا يف ةعسلاو ,نوميملا رئاطلاو ةفلألاو ريخلا

 . ءاوس هلثم ركذف

 ا دن
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 هللا ديبُع همسا نم

 "”بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا ديبع[ ]

 يبأ نب ءاطعو «راسي نب ناميلسو «نيريس نب دمحمو « هللا دبع هنبا هع ىور د

 مايأ ةئيدملاب يفوت «هيبأ مالسإ عم همالسإ ناكو «ةنسب هللا دبع نم انس رغصأ ناك « حابر

 انث «ةدابع نب حور انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 71

 ول :لاق رفعج نب هللا دبع نأ هربخأ هابأ نأ ةراس نب دلاخ نب رفعج ينربخأ «جيرج نبا

 :لاقف ةباد ىلع هلع يبنلا رم ذإ بعلن نايبص نحنو «سابع نب هللا ديبعو ءامثقو ينتيأر

 .هءارو هلمحف «يلإ اذه اوعفرا» : مثقل لاقو همامأ ينلعجف «يلإ يبصلا اذه اوعفرا»

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح . 6
 :لاق «سابع نب هللا ديبع نع ءراسي نب ناميلس نع «قاحسإ يبأ نب ىبحي أبنأ ءميشه
 لصي ال هنأ (”تمعزو ءاهجوز وكشت هلي هللا لوسر ىلإ ءاصيمرلا وأ . ءاصيمغلا تءاج

 ىلإ عجرت نأ ديرت اهنكلو «ةبذاك اهنأ معزف ءاهجوز ءاج ىتح اريسي الإ ناك امف ءاهيلإ
 .«هريغ لجر كتليسع قوذي ىتح كلذ كل سيل» : هُو هللا لوسر لاقف لوألا اهجوز

 داع د

 "”هلسم نب هللا ديبع( 0 5]

 «نابأ نب زيزعلا دبع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 6

 يشرقلا ملسم نب هللا ديبع انث [ب /58 /71ثيرح نب ورمع ىلوم ىسوم وبأ نوراه انث

 )١( باعيتسالا )١775(« ةباصإلا «(07 5 /7) ةباغلا دسأ )7//57(.

 . ةمجرتلا رداصم رظنا . تبثأ ام باوصلاو معزو : لصألا يف (؟)

 51١(. /؟) ةباصإلا «(07 ٠ /#) ةباغلا دسأ )١79/15٠(« باعيتسالا (*)



 ةباحصلا ةفرعم

 . ح هيي هللا لوسر تلأس :لاق

 «نوراه انثدح ءميعن وبأ انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدحو

 . ح هع هللا لوسر لأس هنأ هربخأ هابأ نأ هللا ديبع نب ملسم ينثدح

 «نيكد نب لضفلا ميعن وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 لأس هنأ هربخأ هابأ نأ يشرقلا هللا ديبع نب ملسم ينثدح «ءارفلا ناملس نب نوراه انث

 هلأس مث «تكسف ةيناثلا هلأس مث ءتكسف ؟رهدلا موصأ هللا يبن اي :لاقف هيي هللا لوسر

 «؟موصلا نع لئاسلا نم» : ُهلَف يبنلا لاقف ؟هلك رهدلا موصأ هللا يبن اي :لاقف ةئلاثلا

 لكو .هيلي يذلاو .ناضمر مص ءاقح كلهأل نإ امأ» :لاقف « هللا لوسر ايانأ :لاق

 .«ترطفأو» :نابأ نب زيزعلا دبع داز ء«رهدلا تمص دق تنأ اذإف ءسيمخلاو ءاعبرأ

 . ءاوس مهظفل «ميهاربإ نع «ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور *

 ازد داء 9 00 0

 "”يراصنألا نصخحم نب هللا ديبع ]١908[

 . ةملس هنبا دنع هثيدح .هكردأو ُهّلْكَع ىبنلا ىأر و

 انث .«يديمحلا انث « ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 37

 ,هبرس يف انمآ مكنم حبصأ نم» : نع هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «يراصنألا نصحم

 . (ايندلا هل تزيح امنأكف ,هموي ماعط هدنع .هدسج ىف ىفاعم

 «كيمدلا ىبأ نب رهاط نب دمحم انث «ىفيرطغلا دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح 7

 ةليمش يبأ نب نمحرلا دبع نع ةيواعم نب ناورم انث «يرهزلا لضفلا نب ناميلس انث

 : هلي هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «يراصنألا هللا ديبع نب ةملس نع ؛يراصنألا

 ,نيملسملا رشعم اي : نودانيف .قرطلا هاوفأ ىف ةكئالملا تفقو رطفلا موي ناك اذإ»

 .(5797/5؟) ةباصإلا ٠*07(.« /") دسألا )١9/9(« باعيتسالا )١(



 رككتو _4ا/ه ةباحصلا ةفرعم

 اوعجرا :ءامسلا نم '''دانم ىدان ديعلا اولص اذإف ,مكزئاوج اوضبقاف ,مكبر متعطأو

 . «ةزئاجلا موي مويلا كلذ ىمسيو ,مكبونذ مكل هللا رفغ دقف ,نيدشار مكلزانم ىلإ

 ني دي د2 دام داع أ

 © ىئاوُسملا ةّيَعُم نب هللا ديبع[ 5]

 نب هللا دبع :لاقيو «ىفئاطلا بئاسلا نب ديعس دنع هثيدح ُهّلِقَي ىبنلا كردأ دقف ح

 .ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ انئدح

 هللا ديبع : هل لاقي ةءاوس ينب دحأ رماع ينب نم اًخيش تعمس : لاق بئاسلا نب ديعس نع « عيكو انث

 هغلبف هلي هللا لوسر ىلإ المحف :لاق «فئاطلا موي نيملسملا نم نالجر بيصأ :لاق ةيعم نبا
 .ايقل وأ ءابيصأ ثيح انفدي نأ ثعبف «كلذ

 تي تي جي : خام خم

 «©راّيللا نب يدع نب هللا ديبُع[97]
 : هنَْع يبنلا كردأ هنإ :لاقيو «تبثي الو «ةباحصلا يف ركذ ه

 ميهاربإ انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «ئرقملا دمحم نب دمحم انثدح 69

 دمحم نع «نيسح يبأ نب ديعس نب رمع نع « سنوي نب ىسيع انث « يعفاشلا دمحم نبا
 : لاق رايخلا نب يدع نب هللا ديبع نع « ضايع نب ةورع همع نع « ضايع نب هللا دبع نبا
 مث امهعوكرو امهمايق يف ليطي نيتعكر ىلصف هيي هللا لوسر دهع ىلع سمشلا تفسك
 الو دحأ تومل نافسكني الرمقلاو سمشلا نإ» :لاقف سمشلا تلج دقو فرحنا

 .ثيدحلا («. . . هتايحل

 .أطخ وهو «يدانم» :لصألا يف )١(
 .(5 51١ /5) ةباصإلا «(ه 8“ /") دسألا ١70(, /") باعيتسالا 0

 . (879 /؟) ةباصإلا «.(07 7 /7) ةباغلا دسأ ١(2 7 /79) باعيتسالا ()



 هللا دبع نب دمحم نع «نيسح يبأ نب ديعس نب رمع نع «يريبزلا دمحأ وبأ هاور *

 .[أ /09/7] همع نع « ضايع نبا

 ©7باطخلا نب رمع نب هللا ديبع ]١504[

 . بيسملا نب ديعسو ءركب يبأ نب نمحرلا دبع هنع ىكح « ُهَّْيَع يبنلا كردأ د

 ش د دع

 بوسنم ريغ هللا ديبع ]١90[
 . هثيدح يف فلتخم

 . ح ميرم يبأ نب ديعس انث « ''”[ . .] انثدح .

 يبأ نب ديعس ينثدح «قاحسإ نب دمحم ينثدح يعينملا انث . يرصرصلا انثدحو

 نع « هللا ديبع نب دمحم نع «حلاص يبأ نب ليهس ينثدح «لالب نب ناميلس انث «ميرم

 .«نثو دباعك وهو هللا يقل ,رمخلا نمدم وهو هللا يقل نم» :لاق هي هللا لوسر نأ هيبأ

 . هلثم ةريره يبأ نع «هيبأ نع « ليهس نع «يناهبصألا نبا هاور #

 دمحم انث ءركب وبأ انث .نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ هانثدح_. 0

 .هب ليهس نع «ناميلس نب

 د

 © معم نب هللا ديبع[978١]

 «ريبزلا نب ةورع دنع هثيدح «هتبحص يف فلتخم . هلع يبنلا كردأ «ةنيدملا نكس 0

 )١( باعيتسالا )١17/5(« ةباصإلا غ(011/ /) ةباغلا دسأ )"/ 07/6 .

 . لصألا يف ضايب [. . .1نيبام (؟)
 .(١51/؟) ةباصإلا «(071 /) ةباغلا دسأ ١7(« 5 /") باعيتسالا (*)



 ةباحصلا ةفرعم

 نب ميهاربإ انث .مصاع يبأ نب ركب وبأ انث :لاق قاحسإ نب دمحأ انثدخ 07

 رمعم نب 2''[ هللا] ديبع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ةملس نب دامح انث «جاجحلا
 .«مهّرض الإ هوعنم الو .مهعفن الإ قفرلا تيب لهأ يطعأ ام» : لاق هلي هللا لوسر نأ

 . هلثم دامح نع «برح نب ناميلس نع « هللا دبع نب نوراه هاور

 .دامح انث «نوراه انث « يعينملا انث ءيرصرصلا هانثدح 477

 . ماشه نع «دامح هب درفت #

 د داع د

 '”يفدحخلا دوه نب ةرمّض نب هللا ديبع[911١]

 كردأ «ىماميلا ةذوه نب ةربص نب هللا ديبع : نيرخأتملا ضعب لاقو «ةنيدملا نكس 0

 . لاهنملا هنبا هنع ىور ءهري ملو « هيَ يبنلا

 قاحسإ نب دمحأ ينثدح «يوغبلا انث ءفسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح 4

 نب دمحم أانث «ىفنحلا ةبقع نب ةرامع انث «ةبعش نب دمحم نب ناميلس انت «يركسعلا

 ءاحجل دهشأ :لوقي يبأ تعمس :لوقي دوه نب ةرمض نب هللا ديبع نب لاهنملا نع «رباج
 وأ] «نارق دجسم اهب حضنيل ُهّلكَي هللا لوسر اهب ثعب يتلا ةوادإلاب ةملس نب رصيقألا

 فرفإ
 . [ناورم

 ا ع

 (ههَللَع ىبنلا ىلوم ملسأ نب هللا ديبعا/ 13

 . [ب /59 /؟] ةباحصلا ىف هنع هللا يضر لبنح نب دمحأ هركذ ص

 «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب رفعج نب دمحأ ركب وبأ انثدح 0

 )١( تبثأ ام باوصلاو طقف «ديبع»لصألا .

 )*/٠١١(. ةباصإلا «(544 /4) ديناسملا عماج ,(07 5 /*) ةباغلا دسأ ١7١(2 /8) باعيتسالا (؟)
 .(07 4 /7) دسألا تبثأ ام ءلصألا يف طشك [] نيب ام (5)
 .(1487 //) ديناسملا عماج (4ا" 0 /؟) ةباصإلا 0١ /) ةباغلا دسأ (8)



 هللا ديبع نع «ةداوس نب ركب انث «ةعيهل نبا انثدح «بيشألا ىسوم نب نسحلا انث «ىبأ ىنثدح

 تهبشأ» :بلاط يبأ نب رفعجل لوقي ناك هلي هللا لوسر نأ هِيَ يبنلا ىلوم ملسأ نبا

 .«يقلخو يقلخ

 . هيبأ نع « هللا دبع نع « ىعينملا هب ثدح

 "”يراصنألا قلاخلا دبع نب هللا ديبع[

 .رمع نبأ ثيدح يف ركذ هل

 هللا دبع نب ىيحي انث «ينارحلا بيعش وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5

 : لوقي رمع نبا تعمس :لاق حابر يبأ نب ءاطع تعمس «كيهن نب بويأ انث «يلبابلا

 نم لجر ماقف (؟ةنجلا هلو مورلا ةيغاط ىلإ يباتكب بهذي نم» :لوقي ُهَّلْيَع يبنلا تعمس

 «كلذ نود تكله نإ ةنجلا يلو هب بهذأ انأ :لاق قلاخلا دبع نب هللا ديبع : ىعدي راصنألا

 هلع يبنلا باتكب قلطناف «ةنجلا كل هللا بجوأ دقف تلتق نإو تغلب نإ ةنجلا كل .معن» :لاق

 فرعف «هيلع لخدف هل نذأف «نيملاعلا بر لوسر لوسر اانأ :لاقف «يغاطلا غلب ىتح

 نإ مث . ُهلَْع يبنلا باتك هيلع ضرع مث « لسرم يبن دنع نم قحلاب ءاج دق هنأ مورلا ةيغاط

 هلع يبنلا لاقف «لجرلا لتق نم ناك امو .هنم ناك يذلاب هربخأف هيي يبنلا ىلإ عجر لجرلا

 . لوتقملا كلذل «هدحو ةمأ هللا هثعبي» : كلذ دنع

 3 نتي 0 ب 4 1

 (”ىفقنثلا هللا ديبع[ 1 1]

 . نيرخأتملا ضعب هركذ اذك ءحصأ وهو « هللا ديبع نب برح :ليقو «برح وبأ ت

 انث « جلثلا يبأ نب دمحم انث «ةزاجإ يجاجحلا بوقعي نب دمحم نب دمحم انربخأ

 .( ع6 //) ديناسملا عماج «(077 /؟) ةباغلا دسأ )00(

 .(551/؟) ةباصإلا «(677؟ /؟) ةباغلا دسأ (؟)



 نب ءاطع نع «يركسلا ةزمح وبأ انث «نامثع نب هلل دبع انث «يزورملا دمحم نب مساق

 هللا يبن ىلع دفو نم ناكو هربخأ هابأ نأ يفقتلا هللا ديبع نب برح ينثدح «بئاسلا

 فيكف هتملع دق :لاق مث .هملعف ؛مالسإلا ملع ينمّلع هللا لوسر اي :تلق :لاق هيَ

 لهأ ىلع تسيلو ,ىراصنلاو دوهيلا ىلع روشعلا» :لاقف ؟روشعلا فيك وأ ؟ةقدصلا

 .(ةقدصلا مهيلع امنإ ,مالسإلا

 هاء 00 9

 تي حي ح3

 /”ىملسلا دلاخ وبأ هللا ديبغع[ 6]

 انث .كاحضلا نب باهولا دبع انث «ةبورع وبأ انث «ميهاربإ نب دمحم انثدح

 نأ هيبأ نع «يملسلا هللا ديبع نب دلاخ نع «كردم نب ليقع نع « شايع نب ليعامسإ

 .«مكلامعأ يف ةدايز مكلاومأ ثلث مكتافو دنع مكاطعأ هللا نإ» : لاق هلم هللا لوسر

 ندا هدا كل
 0 2 26 76 إذ نب

 "'”يموزخملا رفعج نب داّبع نب كلملا دبع ©2917]

 انث «رابجلا دبع نب نسحلا نب دمحأ انث « شيبح نب ىلع نب دمحم انثدح <64

 .كلملا دبع انث «ىفئاطلا بئاسلا نب ديعس انث «ةرامع نب ىمرح انث « ةرعرع نب ميهاربإ

 0 ء عا ©: بح ]نأ هذ أ
 ريبج نب مساقلا نأ هربخأ «يفقثلا ءامسأ يبأ نب هللا دبع نب '' [ةزمح] نأ ريهز يبأ نع
 نم لوأ نإ» :لوقي هَلْ هللا لوسر عمس هنأ هربخأ رفعج نب دابع نب كلملا دبع نأ هربخأ

 .[أ 5١/ /”] «فئاطلا لهأو ,ةكم لهأو ,ةئيدملا لهأ : يتمأ نم هل عفشأ

 «ةربس نب هللا دبع نب ةزمح نع «بئاسلا نب ديعس نع «يفقثلا باهولا دبع هاور *

 . كلملا دبع نع «بيبح نب مساقلا نع

 )55١/5(. ةباصإلا «(071 /*) ةباغلا دسأ )١(

 17١( /؟) ةباصإلا )*/031١(« ةباغلا دسأ ١74(.« /7) باعيتسالا (؟)

 يف ال قفاوم وهو «هدعب اميف فنصملا هركذ امك تبثأ امو ««ةزمع» : لصألا يف فحص [ ]نيب ام (*)

 .(873/5؟) ةباصإلاو 6١١(« /")دسألا



 كلملا دبع نع .ملسم نب دمحم نع «ناميلس نب رفاز نع «راكب نب دمحم هاورو

 . هوحن هِي يبنلا نع «دابع نب دمحم نع ءرمش يبأ نب ةزمح نع «ريهز نبا

7 
 يال 32

 تي 4

 (”ديكأ نب كلملا دبع ]١9117[

 .لدنجلا ةمود بحاص ح

 نب ىسوم انث «ةرصبلاب يرصبلا نسحلا وبأ انث .يفيرطغلا دمحأ وبأ انثدح

 كلملا دبع نب بهو نب ىيحيانت «يرصبلا نسحلا نب دمحم نب ورمع انث «مالس نب ريصن

 ملو «يبأ ىلإ ُهْتلَع يبنلا بتك :لاق هدج نع ء؛هيبأ نع «لدنجلا ةمود بحاص رديكأ نبا

 «هيبأ نع «يبلكلا هللا بهو نب ورمع نب ميهاربإ نع دمحم نب مالسلا دبع هاور #

 . هذج نع

 "روفغلا دبع وبأ "”[ ديعس ] نب زيزعلا دبع (©]
 .بوسنم ريغ ال

 نب رفعج نب ناورم انث «راّبألا يلع نب دمحأ انث «ميلس نب دمحأ انثدح ١

 روفغلا دبع نع ءيرصبلا رطم نب نامثع نع « يبراحملا دمحم نب نمحرلا دبع انث «ديعس

 هيف فعاضي ميظع رهش بجر نإ» : هلي هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «زيزعلا دبع نبا
 .«ةنسك ناك اًموي هيف ماص نم ,تانسحلا

 .(67/8/8) ديناسملا عماج «(4721/5) ةباصإلا «(0 ٠4 /؟) ةباغلا دسأ )000(

 . ةمجرتلا رداصم نم تبثأ امو لصألاب ضايب (1)

 .(165 /7) ةباصإلا (47 /8) ديناسملا عماج «(0057 /) ةباغلا دسأ ةهز



 ةباحصلا ةفرعم

 '"'ناميلا نب زيزعلا دبع[ 91]
 يخأ نب زيزعلا دبع هباوصو «مهووهو «نيرخأتملا ضعب هركذ .ةفيذح وخأ و

 . ناميلا نب ةفيذح

 انث :يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 7

 ةمركع نع «ةدئاز ىبأ نب ايركز نب ىيحي انث :الاق ديلولا نب فلخو «رمع نب ليعامسإ

 ناك :ةفيذح وخأ زيزععلا دبع لاق :لاق ىلؤدلا هللا دبع نب دمحم نع «رامع نبا

 . ىلص رمأ هبزح اذإ هَ هللا لوسر

 نب نسحلا نع «يرازفلا ىسوم نب قاحسإ نع ءجارسلا قاحسإ نب دمحم هأور *

 نع « ةمادق ىبأ نب هللا دبع نب دمحم نع «ةمركع نع «جيرج نبا نع «يناذمهلا دايز

 . ةالصلاب رداب رمأ هبزح اذإ ناك هَ يبنلا نأ ةفيذح يخأ نب زيزعلا دبع

 نب حيرش انث «يرمسلا دمحم نب هللا دبع انث «رمعم نب دمحم انثدحو 23

 نع «يلؤدلا هللا دبع نب دمحم نع «رامع نب ةمركع نع «ءايركز نب ىيحي انث «سنوي

 . ىلص رمأ هبزح اذإ ناك ُهِكَي ىبنلا نأ ةفيذح نع .ةفيذح ىخأ نب زيزعلا دبع

 03 تي و دام د

 ”يريمحلا نَزَي يذ نب فيس نب زيزعلا دبع ]١978[
 «هنع هانركذ ام ىلع دزي ملو «نيرخأتملا ضعب هركذ اميف اباتك هيَ يبنلا هيلإ بتك 0

 زيزعلا دبع هلاق اذحأ ملعأ الو ءنزي يذ نب فيس نب ةعرز هلم هللا لوسر هيلإ بتك يذلاو

 .اًنايب الو ةياور كلذل ركذي ملو «هريغ

 هم عع

 .(47/1/4) ديناسملا عماج «(161 /) ةباصإلا «(0 07 /1) ةباغلا دسأ 00(
 87٠١(. /8) ديناسملا عماج «( 558 /1) ةباصإلا (ه ٠١0 /") ةباغلا دسأ (؟)



 /"'نذؤملا مصألا نب زيزعلا دبع 1]

 انث «ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح . 6

 .[ب ٠١/ /1] مصألا نب زيزعلا دبع رخآلاو «حابر
 تي ني حو 0 ب 0

 /"'”يدزألا ديبغ وبأ مويقلا دبع ]

 . يدزألا دشار يبأ هالوم عم هلي هللا لوسر ىلع دفو .مهالوم 0

 نب رابجلا دبع انث « "”[يزارلا] ديعس نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 6

 نع «مويق نب ىبحي نب لضفلا يدج ينثدح «يدزألا مويق نب ىيحي نب لضفلا نب ىيحي
 هلع هللا لوسر دنع يدزألا دشار يبأ عم تنك :لاق ديبعابأ ىنكيو «مويق هدج نع «هيبأ

 «ةيوغم وبأ ىزعلا دبع :لاق (؟ كلمسا ام» :دشار يبأل هْلِلَع يبنلا لاقف هيلع دفو نيح

 «يالوم :لاق (؟كعم اذه نمف» :لاق (دشار وبأ نمحرلا دبع كنكلو ءالكد :لاق

 . (ديبع وبأ مويقلا دبع هنكلو ءالك» :لاق «مويق :لاق «؟همسا ام» :لاق

 (؛)ليبع وبأ ثراحلا نب رابجلا دبع[85١؟*]

 انث «ةبيتق نب نسحلا نب دمحم انث «يروباسينلا يلع نب نسحلا نع هانثدح

 : لاق رانم ينب دحأ مث «يسدحلا ملاس نب فيرطغ نب ميهاربإ انث .ديوس نب قاحسإ

 نب ةسالط يبأ نب ريدك نب هللا دبع نع ثدحي هابأ عمس هنأ ملاس نب فيرطغلا يبأ ينثدح

 نع ةسالط يبأ هدج نع «هيبأ نع « يرانملا مث «يسدحلا كلام نب ثراحلا نب رابجلا دبع

 6١5(. /”) ةباغلا دسأ )١(

 .(51/7 /8) ديناسملا عماج 47١(, /؟) ةباصإلا «(608/7) ةباغلا دسأ (؟)

 . )517١/5( نازيملا ناسل يف امك «ملعأ هللاو ءباوصلا وه تبثأ امو «لصألا يف طشك [ 1 نيب ام ()
 . (501“ /8) ديناسملا عماج «(41"7/ /؟) ةباصإلا «(519 /”) ةباغلا دسأ (:)



 فلفت ةباحصلا ةفرعم

 ةارس ضرأ نم هْتِلَ هللا لوسر ىلع تدفو :لاق كلام نب ثراحلا نب رابجلا دبع

 ىِّيح دق هللا نإ» :لاقف ءاًحابص معنأ : تلقف «برعلا ةيحتب هتييحف ُهِْيَع يبنلا تيتأف

 مالسلا :تلقف .«ضعب ىلع '''[ اهضعب] ميلستلاب ةيحتلا هذه ريغب هتمأو اًدمحم

 نب رابجلا :تلقف (؟كمسا ام» : يل لاق ؛مالسلا كيلعو» :لاقف هللا لوسر اي مكيلع

 «ثراحلا نب رابجلا دبع انأو :تلقف «ثراحلا نب رابجلا دبع تنأ» :يل لاقف «ثراحلا

 «ةّموق ناسرف نم سراف ىدانملا اذه نإ : هل ليق تعياب املف ٠ ُهّنِيَع يبنلا تعيابو تملسأف

 دقفف هعم لتاقأ هي هللا لوسر دنع تمقأف «سرف ىلع هَ هللا لوسر ينلمحف :لاق

 سرف ليهص عمسأ ال يل ام» :لاقف هيلع ينلمح يذلا يسرف ليهص هي هللا لوسر

 هن هللا لوسر ىهنف «هتيصخف هليهص نم تيذأت كنأ ينغلب « هللا لوسر اي :تلقف (؟يسّدخلا

 «يرادلا ميمت كمع نبا هلأس امك اًباتك هيي يبنلا تلأس ول : يل ليقف «ليخلا ءاضخ نع

 .تيغر لجاعلا نع :تلقف «هلأسا ًالجاع لب :اولاقف ؟ًالجآ مأ هلأسأ ًالجاعأ : تلقف

 . لجو زع هللا يدي نيب دغ يننيعي نأ هِيَ هلي هللا لوسر لأسأ ينكلو

5 . .: 20 

 ”ىنارهبلا يدع نب ىلعألا دبع[ 374]

 . نيدحولا ىف ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم هركذ ح

 انث ءرشب نب نايفس انث ,نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انثدح 21

 «ينارهبلا يدع نب نمحرلا دبع نع «يناربحلا رسب نب هللا دبع نع « شايع نب ليعامسإ

 ريدغ 7[ ] موي بلاط يبأ نب يلع ىعد هني هللا لوسر نأ يدع نب ىلعألا دبع هيخأ نع

 مئامعلا نإف ءاومتعاف اذكه» :لاق مث «هفلخ نم ةمامعلا ةبذع ىخرأو «هممعف مخ

 ىلإ برقألا وهو «انضعب» :ظفلب (7/:419) دسألا يف ءاجو «طوطخملا يفاذك [ 1 نيبام )١(
 . باوصلا

 .(1617 /8) ديناسملا عماج ١19/١(2 /) ةباغلا دسأ (؟)

 . ةحضاو ريغ لصألا يف ةملك رادقم (*)



 ةباحصلا ةفرعم 0
 ا

 .«نيكرشملاو نيملسملا نيب زجاح يهو ءاميس

* 4 5 ٍٍ 

 7ةريغملا نب صفح نب ديمحلا دبع ]١976[

 . سيق تنب ةمطاف جوز «ةفيقث همأ « ورمع وبأ موزخم نب رمع نب هللا دبع نبا 0

 انث «دلاخ نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث «.نادمح نب ورمع وبأ انثدح 8

 [أ/١7 /5] ورمع يبأ ديمحلا دبع نع رباج نع «ريبزلا يبأ نع «ىليل يبأ نبا نع «يبأ
 .«اهل ةقفن ال» :لاقف ُهّنِيَع يبنلا تتأف اًنالث اهقلطف سيق تنب ةمطاف هتحت تناكو

 نبا انث «يبأ انث .حلاص نب نامثع نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 84

 نب رمع عمس هنأ يمس نب ةرشان نع «حابر نب يلع نع «ديزي نب ثراحلا نع «ةعيهل
 ماقف «حارجلا نب ةديبع ابأ ترمأو ديلولا نب دلاخ تعزن دق ينإ : ةيباجلا موي لوقي باطخلا

  هللَي هللا لوسر هلمعتسا ًالماع تعزن دقل هللاو :لاقف ةريغملا نب صفح نب ورمع وبأ

 . هلم هللا لوسر هدقع ءاول تعضوو « هلي هللا لوسر هلس اًفيس تدمغأو

 '”ثراحلا نب ةعيبر نب بلطملا دبع 1]

 دهع ىلع ًالجر بلطملا دبع ناك : يريبزلا بعصم لاق «مشاه نب بلطملا دبع نبا
 . اهب تامف قشمد ىلإ لوحت مث «رمع نمز ىلإ ةنيدملاب لزي ملو هّلِفَع يبنلا

 ءءامسأ نب دمحم نب هللا دبع انث «ةفيلخ وبأ انث «يفيرطغلا دمحأ وبأ انثدح

 نب ثراحلا نب لفون نب هللا دبع نب هللا دبع نأ يرهزلا نع سنأ نب كلام نع «ةيريوج انث
 سابعلاو ةعيبر عمتجا :لاق هثدح ثراحلا نب ةعيبر نب بلطملا دبع نأ هثدح بلطملا دبع

 هذه ىلع امهرّمأف «هاملكف هلع هللا لوسر ىلإ نيمالغلا نيذه انثعب ول هللاو :لاقف

 )١( /؟) ةباغلا دسأ 5 7١(« ديناسملا عماج «(784 /؟) ةباصإلا )8/ 2700 .

 باعيتسالا (؟) )/  22١758ةباصإلا «(6 08 /) ةباغلا دسأ )؟/57٠(.



 ةباحصلا ةفرعم

 ذخأف « ءاج ىتح اهدنع انقف ةرجحلا ىلإ هانقبس هَ هللا لوسر ىلص املف ءتاقدصلا

 تنب بنيز دنع ذئموي وهو «هيلع انلخدو «لخد مث «(ناررصت ام اجرخأ» : لاق مث ءانئاذآب

 . يرهزلا نع هلثم ناسيك نب حلاصو « سنوي هاور #

 . بلطملا دبع نع لفون نب هللا دبع نب دمحم نع «يرهزلا نع قاحسإ نبا هاورو *

 نع .ثراحلا نب هللا دبع نع «دايز يبأ نب ب كيزي نع « ليضف نب دمحم هأورو ##

 .هوحن ةعيبر نب بلطملا دبع

 7ةريره وبأ : يسوُدلا منغ دبع ]١977[

 ورمع همسأ :راكب ع نب ركب لاقو مهن دبع : ليقو « سمش دبع همسا : ةبعش لاقو 0

 .ىزعلا دبع : ليقو «ليلاي دبع : ليقو ءسمش دبع نب رماع : ليقو « منغ دبع نبا
 . ريمع نب رماع همسا :ديبع وبأ لاقو «سمش دبع نب رماع :ليقو

 نيكس :ليقو «ثراحلا نب دعس :ليقو «رماع نب ريمع همسا :دمحم نب ماشه لاقو

 .ئناه نب نيكس :ليقو ءرخص نب نكس : ليبقو «لم نب نيكس : ليقو «ةمزد نبا
 . ةباسنلا باهولا دبع نب ديلولاو «يدقاولا هلاق «ذئاع نب هللا دبع : ليقو

 همسا : حلاص يبأ نع شمعألا لاقو ءورمع نب هللا دبع همسا : ريكب نب ىيحي لاقو

 .رخص نب نمحرلا دبع

 نمحرلا دبع يبأ مسا ناك : ةريره يبأ نب زرحملا نع يرهزلا نع «نيسح نب نايفس لاقو

 . منغ نبا

 هتينكو «سمش دبع ةيلهاجلا يف همسا ناك : يموزخملا لضفلا نب ميهاربإ لاقو

 . ةريره يبأب هانكو « هللا دبع هَ م هللا لوسر هامسف ءدوسألا وبأ

 . ؟رخص نب نمحرلا دبع» يف هتمجرت رداصم رظنا 2غ(



 ؟ينم قرفت امأ :لاق ؟ةريره يبأب كونك مل :ةريره يبأل تلق : عفار نب هللا دبع لاقو

 اهب بعلأ ةريغص ةريره يل تناكف يلهأ منغ ىعرأ تنك :لاقف «كباهأل ينإ ىلب : تلق

 .رهابأ هينكي ُهْكَع يبنلا ناكو «ةريره ابأ ينونكف

 نع دعس نب دمحم لاق . سود نب منغ نب رهف نب ميلس ينب نم ميرك وبأ هوخأ ناك

 يبأ نب باتع نب فيرط نب دبع نب رماع نب ريمع ةريره يبأ مسا : يبلكلا دمحم نب ماشه

 . سود نب منغ نب رهف نب ميلس نب ةبلعث نب دعس نب ٠ ةنيه نب بعص 9 00 *» - 7 2 5 ٠ .٠

 «ةبلعث نب دعس نب ةينه نب بعص يبأ نب ثراحلا نب حيفص تدب ةريره يبأ مأو

 .[ب /5/١51؟]هللا اهمحر ةملسم تتامو تملسأ

 نأب هلي هللا لوسر هل ىعدو « هراثآو هلل ء هللا لوسر رابخأل ةباحصلا ظفحأ ناك

 ارجاهم ةنيدملا مدق «ربيخو ةيبيدحلا نيب همالسإ ناك «هدابع نم نينمؤملا ىلإ هللا هببحي
 قفصلاب لغتشي ملو «ةفصلا نكس « هل مهسي ملو «ربيخ حتف دهشف «ربيخب ُهْليَي يبنلاو

 اراتخم نينس ثالث هِي هلع يبنلا مزل «قاذعألا عطقو '''دلولا سرغب الو «قاوسألا يف

 .اوسن اذإ ظفحيو ءاوباغ اذإ دهشي ناكف «قالمإلاو مدعلل

 مولعلل راصف هردص ىلإ اهعمجف «هثيدح نم اهيف رف ىتح هِي يبنلل هترم طسب

 . مهظفحأو ُهْلْكَع م هللا لوسر نع ةباحصلا ىورأ نم ناك « ءاّيلاخ مومهلا نمو ءاّبعاو

 يف نيسمخو عست : ليقو «نامث : ليقو « عبس ةنس ةنيدملاب : ليقو «قيقعلاب يفوت

 . امهنع هللا يضر ةيواعم مايأ

 هللا معن نيركاشلا نمو ءاريثك هلل نيركاذلا نم ناك «نيرحبلابو قارعلابو «ماشلاب ثدح

 دعملا رمتلا نم تاقدصلا ظفح «ىلوملاو «كرابملا دوزملا بحاص ءاًريجأ ًاريقف ناك نأ دعب

 22 .نوزخملا

 رمع انث «راكب نب ركب انث «نادعس نب ميهاربإ انث .قاحسإ نب دمحم انثدح 0١

 دلولا سأر ىلع جرخت يتلا ةدلجلا :رسكلاب سرغلاو» :لاق 07715٠ /0) ناسللا بحاص هطبض اذك )١(
 . «دلولاو جاوزلا رمأ يف هلاغشنا مدع نع ةيانك اذهو «هتلتق هتكرت نإف « دلوي ةعاس ليصفلا وأ

 . برعلا باسنأ ةرهمج رظناو «همأ بسن ىف ىتأيس امل باوصلا وه تبثأ امو «ةنيهو» لصألا ىف )١(



 ١مل ةباحصلا ةفرعم

 ناك :لاق ةريره يبأ نب زرحملا نع «يرهزلا نع نيسح نب نايفس انث «يمدقملا يلع نبا

 . منغ دبع نب ورمع دبع : يبأ مسا

 نمحرلا دبع : يبأ مسا ناك :لاقو «رمع همع نع «يمدقملا ركب يبأ نب دمحم هاورو

 . متغ نبا

 دمحأ انث «يوغبلا دمحم نب هللا دبع انث ء,فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدحو 4747

 :لاقيو :لاق ءورمع نب هللا دبع ةريره يبأ مسا : لاق ريكب نب ىبحي انث ءروصنم نبا

 . رخص نب نكس :لاقيو :لاق ىزعلا دبع

 :لاق ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 3

 . سمش دبع ةريره يبأ مسا :لوقي ةبيش يبأ نب ركب ابأ يمع تعمس

 «يبأ ينثدح :لاق لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «ءكلام نب ركب وبأ انثدح . 5

 .اهللا دبع ةريره يبأ مسا :لاق

 : لاق هيوريش نب دمحم نب هللا دبع انث «دمحأ نب دمحم نب دمحأ وبأ انثدح 6

 نب نيكس : ليقف «همسا يف فلتخي ةريره وبأ :لوقي يلظنحلا ميهاربإ نب قاحسإ تعمس

 . ئناه نب نيكس : ليقو « لم

 . مهن دبع نب رماع : ليقو « سمش دبع نب رماع وه لب ءال :ملعلا لهأ ضعب لاقو

 رمع وبأ انث «يموزخملا يلع نب دمحأ انث ؛يعينملا انث :لاق يرصرصلا هانثدح .7

 يبأ مسا ناك :لاق يموزخملا لضفلا نب ميهاربإ انث «ةملسم نب دمحم ينثدح «يطرقلا

 هانكو هللا دبع هَ هللا لوسر هامسف ء«دوسألا وبأ هتينكو «سمش دبع ةيلهاجلا يف ةريره

 . ةريره يبأب

 نب دمحم ينثدح «دمحم نب هللا دبع انث «فسوي نب دمحم نب دمحأ انئدح 2417

 . ثراحلا نب دعس ةريره يبأ '”[مسا] ناك :لاق هللا ديبع نب دمحم انث «ةليمت وبأ انث «ديمح

 ١١( اهيضتقي قايسلاو «لصألا يف تسيل ةدايزلا .



 ليعامسإ وبأ انث «ةفرع نب نسحلا انث «يوغبلا انث ,فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح

 . رخص نب نمحرلا دبع : همساو «ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع «شمعألا نع «بدؤملا

 « سيردإ نب دمحم ينثدح «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح

 . رماع نب مهن دبع :ةريره يبأ مسا :لاق «ةعيهل نبا انث «سيوألا انث

 حور انث «ملسم نب يلع انث «قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح . 4

 كونك مل :ةريره يبأل تلق :لاق « عفار نب هللا دبع نع «ديز نب ةماسأ انث «ةدابع نبا

 امدغ ىعرأ تنك :لاق «كباهأل ينإ لاو ىلب :تلق ؟ينم قرفت امأ :لاقف ؟ةريره ابأ

 تبهذ راهنلا ناك اذإف «ةرجش يف ليللاب اهعضأ تنكف «ة ريغص ةريره يل تناكو .يلهأل

 .ةريره ابأ ينونكف اهب تبعلف « يعم اهب

 «ينيدملا يلع نب دمحم انث ,قاحسإ نب د دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح. 5

 . نيسمخو عبس ةنس تام :لاق ةورع نب ماشه نع «نايفس نع «يبأ ينثدح

 تعمس :لوقي ىسوم نب فسوي تعمس :لاق دمحم انث «دماح وبأ انثدح ١. 

 نيسمخو نامث ةنس ةريره وبأ تام :لوقي يسدقملا ءارغم نب نمحرلا دبع

 انث «ملسم نب يلع انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح 7

 اًدحأ فرعأ ال : ةريره وبأ لاق : لاق «قيقش نب هللا دبع نع « «نسحلا نب سمهك انث ءحور

 . ينم هثيدح ظفحأ هَ يبنلا باحصأ نم

 نب رمع انث ءركب نب دمحم انث نوراه نب يسوم انث «نسحلا نب بيبح انئدح 07

 سمخ هيو هللا لوسر نع تظفح :لاق ةريره يبأ نع «يبأ ينثدح :لاق يمورلا هللا دبع

 . ةراجحلاب ينوتمجرل ثلاثلا تجرخأ ولو «نيبارج اهنم تجرخأف «برج

 انث :ديعس نب ةبيتق انث «قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح 34

 .هوحن يمورلا نب هللا دبع نب رمع
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 انث ءماشه نب ريثك انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 6

 :نولوقي :لوقي ةريره ابأ تعمس :لوقي مصألا نب ديزي تعمس :لاق «ناقرب نب رفعج

 هلع هللا لوسر نم هتعمس ام لكب مكتثدح ول «هديب يسفن يذلاو «ةريره ابأ اي ترثكأ

 . ينومترظان ام مث « '''عشقلاب ينومتيمرل
 ةرثعج انث .ماصع نب ميلس ينثدح :لاق ةزمح نب دمحم نب ميهاربإ انثدح 1706

 ىلع تمدق امل :لاق ةريره يبأ نع «سيق نع «ليعامسإ انث «ةماسأ وبأ انث ءدمحم نبا

 : لاق «تجن رفكلا ةراد نم اهنأ ىلع اهئانعو اهلوط نم ةليل اي : قيرطلا يف تلق هع يبنلا
 علط ذإ هدنع انأ امنيبف «هتعيابف هَ يبنلا ىلع تمدق املف «قيرطلا يف يل مالغ قبأو
 . هتقتعأف هللا هجول رح وه :تلقف «كمالغ اذه .ةريره ابأ» :لاقف مالغلا

 نب رمع انث «ةمثيخ وبأ انث ,يلصوملا ىلعي وبأ انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح

 تنك :لاق ةريره وبأ ينثدح :لاق ريثك يبأ نع «رامع نب ةمركع انث «يماميلا سنوي

 :هركأ ام هللا لوسر يف ينتعمسأف ءاّموي اهتوعدف «ةكرشم يهو مالسإلا ىلإ يمأ وعدأ

 مالسإلا ىلإ يمأ وعدأ تنك ينإ « هللا لوسر اي :تلقف .يكبأ انأو هَ هللا لوسر تيتأف

 لاقف «ةريره يبأ مأ يدهي نأ هللا عداف «هركأ ام كيف ينتعمسأف مويلا اهتوعدف «يلع ىبأتف

 املف ُهْنيَ# يبنلا ةوعدب ارشبتسم تجرخف :لاق «ةريره يبأ مأ دها مهللا» : هلع هللا لوسر

 «ةريره ابأ كناكم :تلاقف .يمدق فشخ يمأ تعمسف .فاجم وه اذإ «بابلا ىلإ ترص

 «ةريره ابأ اي :تلاقو ءاهرامخ نم تلجعو ءاهعرد تسبل مث «ءاملا ةضخضخ تعمسو

 انأو هلي هللا لوسر ىلإ تعجرف «هلوسرو هدبع دمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 «ةريره يبأ مأ ىدهو كل هللا باجتسا دقف ءرشبأ هللا لوسر اي :تلقف «حرفلا نم يكبأ

 هدابع ىلإ يمأو انأ ينببحي نأ هللا عدا « هللا لوسر اي :تلقف «اًريخ» :لاقو « هللا دمحف

  ةريره ابأ ينعي اذه كديَبُع ببح مهللا» : هِي هللا لوسر لاقف انيلإ مهببحيو «نينمؤملا

 يناري الو يب عمسي اًمؤم هللا قلخ امف (نينمؤملا امهيلإ بيّبحو نيدمؤملا كدابع ىلإ همأو

 «هسفن عطنلا وه : ليقو «قلخ عطن ةعطق :ةعشقلاو عشقلا» : (0//755719) ناسللا بحاص لاق قلل

 . "سايق ريغ ىلع عشق عمجلاو .دلجلا نم ةسبايلا قلخلا ةعطقلا :لاقو «قلخلا ورفلا : اضيأ عشقلاو



 .ةزمح يبأ نب بيعش انث «ناميلا وبأ انث .ةعرز وبأ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 17

 : لاق ةريره ابأ نأ نمحرلا دبع نب ةملس وبأو «بيسملا نب ديعس ينثدح : لاق يرهزلا نع

 نيرجاهملل ام :نولوقتو « هلي هللا لوسر نع ثيدحلا رثكي ةريره ابأ نإ :نولوقت مكنإ

 نيرجاهملا نم يناوخإ نإو «ةريره يبأ ثيدح لئم هْنكَي هللا يبن نع نوثدحي ال راصنألاو
 تنكو ؛مهلاومأ لمع راصنألا نم يناوخإ لغشي ناكو «قاوسألاب قفصلا مهلغشي ناك

 .نوبيغي نيح رضحأف ينطب ءلم ىلع ُهْتيَع يبنلا مزلأ ,ةفصلا نيكاسم نم اًئيكسم أرما

 يضقأ ىتح هبوث دحأ طسبي نإ» : موي ثيدح يف ُهّْوَع يبنلا لاق دقو ,نوسني نيح يعأو

 هَللَع يبنلا ىضق اذإ يلع ةرغ تطسبف (لوقأ ام ىعو الإ ,هبوث هيلإ عمجي مث .هذه يتلاقم

 .«ءيش نم كلت هلي هللا لوسر ةلاقم نم تيسن امف «يردص ىلإ اهتعمج هتلاقم

 . جرعألا نع «يرهزلا نع سانلاو «ةنيبع نباو كلام هاورو #

 وبأ انث «ىنثملا نب دمحم انث «دودوم نب نسحلا انث «يلع نب دمحم انثدح

 نأ ةريره يبأ نع «دنه يبأ نب ديعس تعمس : ىيحي يبأ نب هللا دبع انث «يفنحلا ركب

 : تلقف (؟كباحصأ ينلأسي يتلا مئادغلا هذه نم ينلأست الو :لاق هي هللا لوسر
 ىتح هنيبو ينيب اهطسبف «يرهظ ىلع '"'ةرمغ عزنف : لاق « هللا كملع امم ينملعت نأ كلأسأ

 هثيدح تبعوتسا اذإ ىتح [ب /77 /7] ينثدحف :لاق اهيلع َنْبِبَدَي لمقلا ىلإ رظنأ ينأك

 . ينثدح ام اًقرح طقسأ ال تحبصأف «كيلإ اهرّصف اهعمجا» :لاق

 .هوحن عيبرلا وبأو «نسحلاو «يربقملا هاور *

 . ح ملسم نب نافع انث «يبرحلا ميهاربإ انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح. 6

 نب ميلس انث «قوزرم نب ورمع انث ءيضاقلا فسوي انث ,نسحلا نب بيبح انثدحو

 تنكو ءائيكسم ترجاهو ءاميتي تأشن :لوقي ناك هنأ ةريره يبأ نع «هيبأ نع «نايح

 . «ةططخلا ةدربلا يه : نيارعألا



 ةباحصلا ةفرعم

 ءاولزن اذإ مهل بطحأ «لحر ةبقعو ينطب ماعط ىلع ناوزغ ةنباو نافع نبال (ريجأ

 . امامإ ةريره.ابأ لعجو ءاّماوق نيدلا لعج يذلا هلل دمحلاف ءاوراس اذإ مهب اودحأو

 . «ناوزغ ةنبال اريجأ» :لاقو «هلثم ميلس نع «يدهم نب نمحرلا دبع هاور #

 ٠ نزح نب براضمو «نيريس نبا هاور #

 نبا انث «ةبيتق انث «قاحسإ نب دمحم انث :الاق دماح وبأو « ميهاربإ انثدح. 5

 : لاقف هتوص عفر مّلس املف اًموي سانلاب ىلص هنأ ةريره يبأ نع «سنوي يبأ نع «ةعيهل

 ناوزغ ةنبال ريجأ ناك نأ دعب امامإ ةريره ابأ لعجو ءاّماوق نيدلا لعج يذلا هلل دبمحلا

 .هلحر ةلومحو «هنطب عبش ىلع
 انث ءمساقلا نب دلاخ انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح- 0١

 هلع هللا لوسر تيتأ :لاق ةريره يبأ نع «ةيلاعلا يبأ نع ءرجاهم انث «ديز نب دامح

 نهلعجاو .نهذخو» :لاقواعدو «نهفصُف : :لاق .ةكربلاب نهيف يل عدا :تلقف تارمتب

 يف اقسو اذكو اذك هنم تزهجف :لاق «اًرشن رشنت الو كدي لخدأف تجتحا اذإو ,دوزم يف

 موي ناك املف «تبهذ ام ثيح يوقح قرافي ال ناكو «معطنو هنم لكأن انكو « هللا ليبس

 . بهذف عطقنا نافع نب نامثع موي رادلا

 «لكوتملا وبأو «بيسملا نب ديعس نع «يمعلا ديزو «نيريس نبا نع «بويأ هاورو *

 .هوحن ةريره يبأ نع «مهلك «هيبأ نع ءروصنم يبأ نب ديزيو

 - دايز نب ميهاربإ انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح

 هللا رفغتسأل ينإ :ةريره وبأ لاق :لاق ةمركع نع «ءاذحلا دلاخ نع «ةيلع نبا انث «نالبس

 . هتيد : لاق وأ «يتيد ردق ىلع كلذو «ةرم فلأ رشع ينثا موي لك هيلإ بوتأو

 نب نامثع انث بلاغ نب دمحم انث «رثوك نب نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح 77

 ةاكز هلي هللا لوسر ينالو :لاق ةريره يبأ نع «نيريس نب دمحم نع «فوع ان «مئيهلا

 ينإف ينعد :لاق «هتذخأف «ماعطلا نم ""”وثحب لعجف تآ يناتآف اهب ظفتحأ نأ ناضمر

 . باوصلا وه تبثأ امو «اوثحي» لصألا يف )012(



 : هَلَع يبنلا لاقف تحبصأف «هليبس تيلخو هتمحرف «ةجاح ىكشو «لايع يلعو جاتحم

 ءادهجو ةليعو ةجاح ىكش هللا ىبن اي :تلق «؟ةليللا كريسأ لعف ام ؛ةريره ابأ ايد
 .هلوطب ثيدحلا (...دوعيس ,كبذك دق هنإ» :لاقف «هليبس تيلخو هتمحرف

 أبنأ ناميلا وبأ انث ءباهولا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -16

 نب عفان ينربخأ :لاق نيسح يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع «ةزمح يبأ نب بيعش
 يفو .مئان انأ امنيب» :لاق هيي هللا لوسر نأ ةريره وبأ ينربخأ :لاق سابع نبا نع ريبج
 امهتخفنف امهخفنأ نأ مانملا يف ىلإ يجوأف ءامهنأش ينّمهأف ,بهذ نم ناراوس يدي
 .ةمليسم :رخآلاو ,يسنعلا :امهدحأ ناكف .«يدعب ناجرخي نيباذك امهتلّوأف ءاراطف

 ©!يلَجَبلا ثراحلا نب فوع دبع 4

 . سمحأ

 انث «ةبعش انث ءراكب نب ركب انث «.نادعس نب ميهاربإ ان «قاحسإ نب دمحم انثدح 060

 وهو هي يبنلا ىتأ هنأ هيبأ نع ثدحي مزاح يبأ نب سيق تعمس دلاخ يبأ نب ليعامسإ
 .ح بطخي

 نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدحو
 سمشلا يف يبأ ىأرف بطخب هَ هللا لوسر ناك :لاق مزاح يبأ نب سيق نع «ليعامسإ
 . لظلا ىلإ ندا نأ هيلإ أموأ وأ «هرمأف

 .هوحن ليعامسإ نع «سانلا هاور #

 . ح مشاه نب ميهاربإ انثدح «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح . 5

 انث :الاق «يروباسيدنجلا دواد نب دمحم نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدحو

 )١( /؟) ةباصإلا 608/7(2) ةباغلا دسأ ء(78/7١) باعيتسالا 57٠(.



 ةباحصلا ةفررعم

 ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نب هللا دبع نب ةدرب يبأ نب ىيحي انث ء«يسودسلا ةبقع نب دمحم

 هيبأ نع «[أ /57 /51 مزاح يبأ نب سيق نع «دلاخخ يبأ نب ليعامسإ انث :لاق يرعشألا

 دق لاملا لك نم «ىلب :لاق «؟لام نم كلام» :لاقف «ةئيهلا ثر وهو ُهّلَِع يبنلا ىتأ هنأ

 . (هيلع َرّيلف لام هل ناك نم» :لاق منغلاو رقبلاو لبإلا نم هللا يناتآ

3 07 
 تي تي 3

 "”يمكحلا مَكَحلا نب رَجَح نب ةعيبر نب دجلا دبع ©3]
 . رصم لهأ هثيدحب درفت «نييرصبلا يف هدادع )

 زيزعلا دبع انث «ىلعألا دبع نب سنوي نب دمحأ نب نمحرلا دبع نع هانثدح 47317 ٠

 نب قلخ انث « يبأ انث «ريمع نب ريثك نب ديعس نب هللا ديبع ان «يرمحألا يقفاغلا دمحأ نبا

 نع «يمكحلا ريصن نب باطخ نع , يمكحلا باطخلا نب ناميلس نب قلطصملا انث .لاهنملا
 هلع يبنلا دنع ناك هنأ يمكحلا مكحلا نب رجح نب ةعيبر نب دجلا دبع نع «ليلخ نب هللا دبع
 الإ دحأ انم يقب امف موقلا ىعدف «نصح نب ةنييع هدنعو «نميلا لهأ نم سان هدنعو

 ءايحلا اذه» : هِي هللا لوسر لاقف ؟ةنسلا هذه ام :تلقف «هبوثب هرتسي لجرو هلع يبنلا

 .«كموق همرح ذإ ,نميلا لهأ هللا هقزر

 22 5 22 عاء ظل

 "”يناوّيخلا ديزي نب ريخ دبع 9 08]

 مهاتأ هلي يبنلا باتك نأ ركذو « هَ يبنلا كردأ «ةرامع وبأ ءَنادَّمَه نم ت

 ظ . نميلاب

 نب نسحلا انث «يلصوملا ىلعي وبأ انث ءمصاع نب يلع نب دمحم انثدح 4774 |

 تلق :لاق يبأ ينثدح :لاق ينادمهلا علس نب كلملا دبع نب رهسم انث «يفوكلا دامح

 انءاجف «نميلاب اندالبب اًمالغ تنك «ةنس ةثامو نورشع :لاق ؟كيلع ىنأ مك : ريخ دبعل

 )١( باعيتسالا )١77 /7(« ةباغلا دسأ )/ 47١(« /؟) ةباصإلا 03741 .
 باعيتسالا (؟) )/١717(« ةباصإلا «(571/1) ةباغلا دسأ )5/ 097848 .



 ةباحصلا ةفرعم 1 :١845 عود

 عفترا املف «جرخ نميف يبأ ناكف اوجرخف «سانلا يف يدونف هي هللا لوسر باتك
 كلايع ءالؤهو «تغلب دق رودقلا هذهو كسبحام :ىمأ هل تلاقف ىبأ ءاج راهنلا

 «يبصتساف انببصتساو «يملسأف انملسأ «نالف مأ اي :لاقف ؟ءادغلا نوديري نوروضتي

 هذهب يرمو :لاق انملسأ برعلا مالك يف وه :لاق ؟انببصتسا هلوقام :هل تلق :لاق

 . ةيلهاجلا رمأ نم ركذأ ام اذهف «ةتيم تناكو ,بالكلل قرهيلف رودقلا

 . نيلقملا ىف دنسملا ىف هانثدح

 انث «نمحرلا دبع نب هللا دبع انث ءيرسلا نب لهس انث :لاق دمحم هانثدحو 84

 . ءاوس هلوطب هب رهسم انث «يفوكلا رفعج نب دمحم

 نب دمحم انث «ديسأ نب دمحأ نب هللا دبع انث :لاق رادنب نب دمحأ هانثدح |

 .هوحن علس نب كلملا دبع نب رهسم انث «.فلخ

 داع د

 "فيكم وبأ ينالوخلا اضر دبع ©7]

 هل فرعت ال «ةيردنكسألا ةيحان لزن «ذاعم ىلإ اًياتك هل بتكو ُهَّتَِق يبنلا ىلع دفو ه
 . ىلعألا دبع نب ديعس ىبأ ىلع هركذب ليحملا هلاق «ةياور

 دع د1

 "”يملسألا دّردَح وبأ دبع "1]

 . دبع همسا : نيعم نب ىيحيو لبنح نب دمحأ لاق « هللا دبع هنبا هنع ىور ه

 رفعج وبأ انث :لاق ينارحلا بيعش وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ١

 دردح يبأ نع مهتأ ال نم ينغلب :لاق قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث .يليفنلا

 هلي هللا لوسر تئجف «مهرد ينئام اهتقدصأف .يموق نم ةأرما تجوزت :لاق يملسألا

 )١( ةباصإلا «(60 5 /) ةباغلا دسأ )5//8717(.

 ةباغلا دسأ «(525 /؟) باعيتسالا (؟) )*/ 0١1 5(« /؟) ةباصإلا 877(.



 ةباحصلا ةفرعم

 ؛هللا لوسر اي مهرد يتئام :تلق :لاق :؟تقدصأ مكود» :لاق ؛يحاكن ىلع هنيعتسأ

 ام يدنع ام هللاو ,متدز ام داو نطب نم مهاردلا هذه نوذخأت متنك ول هللا ناحبس» :لاق

 وأ «سيق نب ةعافر :هل لاقي ءمشج ينب نم لجر لبقأو ءاّمايأ ثكمف :لاق «هب كنيعأ

 نأ ديري [ب /71 /7] ةباغلاب هموقب لزن ىتح مشج نم ميظع نطب يف ةعافر نب سيق
 :لاق .«فرشو مشج يف مسا اذ ناكو :لاق هلي هللا لوسر برح ىلع هموق عمجي

 لجرلا اذه ىلإ اوجرخا» : لاقف نيملسملا نم يعم نيلجر ىعدو لكَ هللا لوسر يناعدف

 تماق ام هللاوف ءاندحأ اهيلع لمحف « ءافجع اًفراش انل مدقو «ملعو ربخب هنم انوتأت ىتح

 :لاق مث ,تداك امو تلقتسا ىتح مهيديأب اهفلخ نم لاجرلا اهمهد ىتح اًمعض هب

 .«اهوبقتعاو هذه ىلع اوغلبت»

 رضاحلا نم اًبيرق انئج اذإ ىتح «فويسلاو لبنلا نم انحالس انعمو انجرخف :لاق

 نم ىرخأ ةيحان يف انمكف «يبحاص ترمأو ةيحان يف تنك ءسمشلا بورغ عم ةيشيشع
 ادّشو اربكف ركسعلا يف تددشو ترّبك دق ينامتعمس اذإ :امهل تلقو موقلا رضاح

 .بهذ ىتح ليللا انيشغ دقو ءاّئيش ىرن وأ «ةّرغ ىرن نأ رظتنن كلذكل انإ هللاوف «يبعم

 اوفوخت ىتح مهيلع أطبأف «ةليللا كلت يف حرسي عار مهل ناك دقو :لاق ءاشعلا ةمحف

 هللاو :لاق مث .هقنع يف هلعجف هفيس ذخأف «سيق نب ةعافر كلذ مهبحاص ماقف «هيلع

 «كيفكن نحن بهذت ال هللاو :هعم نمم رفن لاقف : لاق ٌرش هباصأ دقل اذه انيعار رثأ نعبتأل

 . مكنم ينعبتي ال هللاو :لاق «كعم نحنف :لاق ءانأ الإ بهذي ال هللاو :لاق

 هللاوف «هداؤف يف هتعضوف مهسب هتحفن يننكمأ املف «يب رم ىتح جرخو :لاق

 دشو «تربكو ركسعلا ةيحان يف تددش مث ,هسأر تززتحاف هيلإ تبثوف ءملكتام

 نم هيلع اوردق ام لكب «كدنع هيف ناك نم ءاجنلا الإ ناك ام هللاوف ءاربكو يابحاص

 «ةريثك امنغو ةميظع ًالبإ انقتساو :لاق «مهلاومأ نم مهعم فخ امو «مهئانبأو مهئاسن

 ةثالثب لبإلا كلت نم ينناعأف ,يعم هلمحأ هسأرب تئجو « ُهّلكَع هللا لوسر ىلإ اهب انئجف

 ٠ . يلهأ يلإ تعمجف « يقادص يف اريعب رشع

 . مهتأ ال نمع ينغلب :لاقو «قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهأربإ هاور # ْ



 ءملسأ نب هللا دبع نب رفعج ينثدح :لاق قاحسإ نبا نع «ريكب نب سنوي هاورو *

 . دردح يبأ نع

 . ارصتخم دردح يبأ نع «يميتلا ميهاربإ نب دمحم نع ءديعس نب ىيحي هاورو *

 . دردح يبأ نع «ميهاربإ نب دمحم نع «بويأ نب ىيحيو «ةعيهل نبا هاورو #

 هللا دبع نب عاقعقلا نب ليعامسإ نع ؛جشألا نب ريكب نع .دعس نب ثيللا هاورو *
 يف هب نيعتسي هيَ يبنلا ىتأف ةأرما دردح يبأ نب هللا دبع يدج جوزت : لاق دردح يبأ نبا
 .اهقادص

 . دردح يبأ نع راسي نب ءاطع نع «ملسأ نب ديز نع «نايهص نب رمع هاورو #

 انث «بيرك وبأ انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم نب دمحم انثدح

 نمحرلا دبع نع «يملسألا رماع نب هللا دبع نع «ةلاضف نب جرف نع «ديعس نب نامثع
 يف انلخدف «ليلب انلحرأف ُهَّلَي يبنلا عم توزغ :لاق دردح يبأ نع ؛ةلمرح نبا

 :تلق «دردح و بأ» :لاقف هلي هللا لوسر اذإف تظقيتساف «ينمحزي ءيش اذإف «قيضم
 انعم ام» :لاق « هللا لوسر ايال :تلق «؟ملسأ نم دحأ انعم» :لاقف هللا لوسر اي معن
 شيرق نم ىلع دشأ دحأ ينع فّلختي ام» :لاق هللا لوسر ايال :تلق (؟رافغ نم دحأ

 هل نوكيف .هريعب رفعي نأو وزغي نأ مهنم لجرلا عنمي امف ءرافغو ؛ملسأو راصنألاو
 .«لجو زع هللا ليبس يف دهاجما رجأك رجألا نم
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 ©"0ةدوس وخأ ةَعمز نب دبع ]*"١9[

 . ةشئاع نع ةورع نع .«يرهزلا ثيدح يف ركذ هل ا

 نبا ىيحي نب ديعس انث «لماك نب سودبع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7
 نب نمحرلا دبع نب ىيحي نع «ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع «يبأ ينثدح .يومألا ديعس

 ةأرما صقوألا نب ميكح تنب ةلوخ تلاق «ةجيدخ تيفوت امل :تلاق ةشئاع نع «بطاح

 )١( /؟) ةباصإلا «(616 /*) ةباغلا دسأ 5714(0 /5) باعيتسالا 47( ,



 ةباحصلا ةفرعم

 تئش نإ : تلاق (؟ نم» : لاق ؟جوزتالأ « هللا لوسر يأ : ةكمب كلذو- نوعظم نب نامشع

 «كب تنمآ دق .ةعمز تنب ةدوس : تلاق «؟بّيغلا نمو» :لاق ءاّبيث تئش نإو ءاأر كب

 ىلع تلخدف تجرخف (ّيلع اهيركذاف ,يبهذاف» :لاق «هيلع تنأ ام ىلع كتعبتاو

 امو :تلاق ؟ةكربلاو [أ /15 /7] ريخلا نم مكيلع هللا لخدأ اذام «ةدوس اي تلاقف ةدوس

 يبأ ىلع يلخداف « تددو : تلاقف «هيلع كبطخأ ُهْنِلَع ص هللا لوسر ينلسرأ : تلاق ؟كاذ

 ةيحتب هتييحف هيلع تلحخدف جحلا نع فلخت دق ريبك خيش وهو :تلاق هل كلذ يركذاف

 هيلع بّطخأ ينلسرأ بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم نإ :تلاق مث «ةيلهاجلا لهأ

 «يلإ اهيعداف : لاق «.كلذ بحت :تلاق ؟كتبحاص لوقت ذامف  ميرك ؤفك : لاقف «ةدوس

 كبطخي لسرأ بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم نأ هذه تعفر «ةدوس يأ :لاقف اهتعدف

 ءاجف ءهتعدف «يل هيعداف :لاق «معن :تلاق ؟هجوزأ نأ نيبحتفأ «ميرك ؤفك وهو

 نأ دعب لاقف «هسأر يف بارتلا وثحي لعجف «جحلا نم ةعمز نب دبع اهوخأ ءاجف ءاهجوزف

 .ةعمز تنب ةدوس هلي هللا لوسر جوزت نأ بارتلا وثحأ موي هيِفَسَل يّنِإ : ملسأ

 «نمحرلا دبع نب ىيحيو «ةملس يبأ نع ءورمع نب دمحم نع «يبراحملا هاور *

 . ةشئاع ركذي ملو

 نب ديعس نب دمحم انث ءىسوم نب رشب انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 4

 «ةملس يبأ نع ءورمع نب دمحم نع «يبراحملا دمحم نب نمحرلا دبع انث «يناهبصألا

 لعج «ةدوس ُهْلَي يبنلا جوزتف ةجيدخ تكله امل :لاق بطاح نب نمحرلا دبع نب ىيحيو

 .هوحن ركذف هسأر ىلع بارتلا وثحي ةعمز نب دبع اهوخأ
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 "ديزي وبأ ينرملا دبع ]١955[

 نيبدمحم انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثدح . 60

 نب ديزي نأ هثدح «ىسوم نب بويأ نأ ثراحلا نب ورمع نع «دعس نب نيدشر انث «ءالعلا

 )١( ةباغلا دسأ .(7506/؟) باعيتسالا )7//011(.



 ةباحصلا ةفرعم اذدح رعب
0 

 نع قعيو .عرف منغلا يفو ,عرف لبإلا يف» :لاق ُهلْيَع يبنلا نأ هيبأ نع هثدح «ينزملا دبع

 .(مدب هسأر سمي الو ,مالغلا

 .هوحن ورمع نع « بهو نبا هاور #

 انث «حرسلا نب رهاطلا وبأ انث «نابز نب دمحم انث «ميهاربإ نب دمحم هانثدح 7

 «ينزملا دبع نب ديزي نأ هثدح «ىسوم نب بويأ نأ ثراحلا نب ورمع ينثدح « بهو نبأ

 .(مدب هسأر سمي الو ,مالغلا نع قعي» :لاق ِهْنَْع هللا لوسر نأ هيبأ نع هثدح

 2 0 2 ا تو 6

 ©”يلّدجلا دبع نب دبع ]١96[

 دنع هثيدح «نيعباتلا يف يراخبلا هركذ . حصي الو «ةباحصلا يف ركذ «ميدق خيش ل
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 )١( ةباغلا دسأ )*/0157(.



 ةباحصلا ةفرعم

 ديبع همسا نم

 "”يملّسلا دلاخ نب ديبع[ ]5"١9

 .ةملس نب ميمتو «ةعيبر نب هللا دبع دنع هثيدح «نييفوكلا يف هدادع ءيِزْهَبلا مث ح

 . حدواد وبأ انث ء«بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 1

 . حرضنلا و بأ انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدحو

 . ح نافع انث « يبرح لا قاحسإ نب ميهاربإ انث «شابعلا نب نمحرلا دبع انثدحو

 نع «ةبعش انث :اولاق يسلايطلا ديلولا وبأ انث «يشكلا ملسم وبأ انث « قوراف انثدحو

 نع يملسألا ةعيبر نب هللا دبع نع ثدحي ؛نوميم نب ورمع تعمس :لاق ةرم نب ورمع
 لتقف نيلجر نيب ُهّلَع يبنلا ىخآ :لاق هنفَف يبنلا باحصأ نم ناكو يملسلا دلاخ نب ديبع

 ام» : هلع يبنلا لاقف هيلع اولصف رخآلا تام مث « هِيَ هللا لوسر دهع ىلع امهدحأ

 دعب هتالص نيأف» : ُهتيَع يبنلا لاقف ءهبحاصب هقحلأ مهللا «همحرا مهللا انلق :لاق «؟متلق

 .«ضرألاو ءامسلا نم دعبأ امهنيب ام ؟هلمعو همايص دعب هلمعو همايص نيأو .هتالص

 .هوحن ةرم نب ورمع نع «روصنمو «ةسينأ يبأ نب ديز هاور *

 نب هللا دبع انث «ينارحلا بيعش وبأ انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انئدح

 . حرفعج

 مصاع نب رابجلا دبع انث ,نيطم يمرضحلا انث :لاق دمحم نب دمحم انثدحو

 ورمع نع «ةّرم نب ورمع نع «ةسينأ يبأ نب ديز نع ءورمع نب هللا ديبع انث ء[ب /15 /1]
 هلع هللا لوسر ىخآ :لاق «يزهبلا دلاخ نب ديبع نع «ةعيبر نب هللا دبع نع «نوميم نبا

 لعجف «تام مث « هللا ءاش ام هدعب رخآلا شاعو ءامهدحأ لتقف «هباحصأ نم لجر نيب

 «لتق يذلا هيخأب هللا هقحلي نأ مهئاعد ىهتنم ناكو «هل نوعدي هلي هللا لوسر باحصأ

 نولعجت امأ» :لاق «لتق يذلا :اولاق «؟لضفأ نولوقت امهيأ» : هلع هللا لوسر لاقف

 )١( باعيتسالا «(077/) ةباغلا دسأ )"/ /١7”9(« /؟) ةباصإلا 57 5(.



 . لتق يذلا ىلع

 وبأانث : لاق دمحم نب رفعج هانثدح .هلثم ةرم نب ورمع نع .ءروصنم هاورو #*

 . هلثم ةرم نب ورمع نع «روصنم نع «ريرج انث « ينامحلا ىيحي انث «نيصح

 دك دع د

 ©"2يرعشألا رماع وبأ بهو نب ديبع ]١9407[

 نب ديرد هلتق ساطوأ ىلإ ثعب امل هلي هللا لوسر عم نينح موي ساطوأب دهشتس اع

 .هل اعدو رماع ىبأل هلي هللا لوسر رفغتساف «ةّمْسعلا

 نع «ةماسأ وبأ انث ءبيرك وبأ انث «ىلعي وبأ انث «ةزمح نب قاحسإ وبأ انثدح 8

 «ساطوأ شيج ىلع رماع ابأ ثعب هلي هللا لوسر نأ ىسوم يبأ نع «ةدرب يبأ نع ديرب

 هنم لزنف مهسلا عزنف هتبكر يف رماع وبأ يمرف رماع يبأ عم ينثعبو .ةمصلا نب ديرد يقلف

 رفغتسا : كل لوقي هنإ :هل لقو «مالسلا ينم هئرقأف هي هللا لوسر ىلإ قلطنا :لاقف «ءاملا
 هل لق :لاق دق هنإ :تلقف هتربخأف هيلع تلخد هني هللا لوسر ىلإ تعجر املف «يل

 مهللا» :لاق مث هيدي عفر مث .هنم ًاضوتف ءامب هلْفَع هللا لوسر ىعدف :لاق «يل رفغتسي

 . «سانلا نم كقلخ نم ريثك قوف ةمايقلا موي هلعجا مهللا ءرماع يبأ ديبُعل رفغا

 «ةفيلخ وبأ انث :الاق دمحأ نب ناميلسو «دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح 1

 «لئاو يبأ نع «ةلدهب نب مصاع نع «ةملس نب دامح انث «يعازلا هللا دبع نب دمحم انث
 سانلا رثكأ قوف رماع ابأ اَديِبُع لعجا مهللا» : هَِكَي هللا لوسر لاق :لاق ىسوم يبأ نع

 .«ةمايقلا موي

 انث .يبأ ينثدح ؛لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح ١..

 .(557//؟) ةباصإلا 62059 /) ةباغلا دسأ 2١5٠ /#) باعيتسالا )١(
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 .سوأ نب ريغ نع ثدحي يرعشألا ذالم نب هللا دبع تعمس «يبأ انث ءريرج نب بهو

 :لاق هلم هللا لوسر نأ هيبأ نع «يرعشألا رماع يبأ نب رماع نع «حورسم نب كلام نع

 .«مهنم انأو ينم مه ,نولغي الو «لاتقلا نم نورفي ال .نويرعشألاو دزألا يحلا معن»

 دج دع د

 اوي هللا لوسر ىلوم ديبغ[ا5]

 . يميتلا ناميلس دنع هثيدح 0

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح -

 ناكأ لثس :لاق هلي هللا لوسر ىلوم ديبع نع «لجر نع «هيبأ نع «ناميلس نب رمتعم

 برغملا نيب ءمعن :لاق ؟ةبوتكملا ىوس وأ «ةبوتكملا دعب ةالصب رمأي هلي هللا لوسر
 .ءاشعلاو

 نامثع يبأ سلجم يف لجر انئيلع أرط :لاق «يميتلا ناميلس نع «ةبعش هاور #

 نيب ةالص ركذف هَ يبنلا ةالص نع لئسو هلل هللا لوسر ىلوم ديبع نع انثدحف «يدهنلا

 . ءاشعلاو برغملا

 دواد وبأ انث «يبأ ينثدح «دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 4747“

 . ةبعش انث «دواد نب ناميلس

 .هوحن ناميلس نع «كرابملا نبا هاورو *

 د ع ا

 «9رافغلا دبع نب ديبع[9١*5]

 . هيلع عباتم ريغ ءفرعي ال لوهجم «نيرخأتملا ضعب هركذ « "''ةقاتع هي يبنلا ىلوم ت

 نب يلع نع :؛يبلهملا دلاخ نب ىيحي ركذ :لاق يرسلا نب لهس نع هركذ 14

 .(558/5؟) ةباصإلا «(ه8"7 /) ةباغلا دسأ ١1٠(« /) باعيتسالا )١(

 .(4 58 /؟) ةباصإلا 2007١ /8) ديناسملا عماج «(8 7“ /*) ةباغلا دسأ (؟)

 . هلي يبنلا مهقتعا نمم هنأ دوصقملا لعلو «لصألاب اذكه ()



 ىلوم رافغلا دبع نب ديبع نع « ىنانبلا تباث نع «ةملس نب دامح نع «يروجنملا دمحم

 .«اوكسمأف ىباحصأ ركذ اذإ» : لاق ُهْلِكَع ىبنلا نأ هْلْكَع ىبنلا

 . هيلع دزي ملو «هنع هاثثدح

 د 10 23 ِء ل 0

 "”ةباحصلا نم لجر ,ديبغ[ 54٠8

 . يملسلا نمحرلا دبع وبأ هثيدح ىور «بوسنم ريغ

 ظ .[أ /585 /؟] نيرخأتملا ضعب هركذ *

 دومحم نب هللا دبع انث :لاق يسخرسلا دمحم نب روصنم نع هانثدح 6

 «بئاسلا نب ءاطع نع «ديمحلا دبع نب ريرج انث « هللا ديبع نب ثراولا دبع انث «يزورملا

 : لاق هعفر هلم يبنلا باحضأ نم لجر  ديبع ينثدح :لاق يملّسلا نمحرلا دبع يبأ نع

 يلصت ةكئالملا نأ كلذ ؛ةالص يف وهف هللا ركذف هالصم يف دعق مث لجرلا ىلص اذإ»

 :ةالصلا رظتني هالصم لخد نإو هل رفغاو همحرا مهللا ,هل رفغا مهللا : لوقت هيلع

 .«كلذ لثم ناك

 «نمحرلا دبع يبأ نع «ءاطع نع امهريغو «ةملس نب دامحو «ليضُف نبا هاور *

 . هوحن ُهْنِكَع يبنلا عمس نم نع

4 
 00 انزل 00 اذن

 "”يقّرَّرلا عفار نب ةعافر نب ديبع[541]

 . هيف فلتخم .هدهع ىف دلوو « ُهْنِقَ# ىبنلا كردأ هنإ : ليق «ةنيدملا نكس ح

 .(559/؟) ةباصإلا 06٠(« /")دسألا ١5٠(« /") باعيتسالا )١(

 0١(. 5 /8) ديناسملا عماج 27/8 /1) ةباصإلا ,(ه79 7/90 دسألا (؟)



 ةباحصلا ةفرعم

 «ناحلم نب ميهاربإ نب دمحأ انثدح :لاق 7[. . .] دالخ نب ركب وبأ انثدح 5

 «لاله يبأ نب ديعس نع ءديزي نب دلاخ نع دعس نب ثيللا ينثدح «ريكب نب ىيحي انث

 هلم هللا لوسر ىلإ موي تلخد : لاق عفار نب ةعافر نب ديبع نع «يراصنألا ةيمأ يبأ نع

 «ةنس اهنع تيكتشاف ءاهتدردزاف اهتذخأف ,ةمحش ينتبجعأف ءمحلب روفي ردق مهدنعو

 ينطب حسم مث «سانأ ةعبس اهنم ناك هنإ» :لاقف هي هللا لوسرل كلذ تركذ ينإ مث

 . ةعاسلا ىتح ينطب تيكتشا ام «قحلاب هثعب يذلاوف ءارضخ اهتيقلأف

 « ةعافر نب ديبع نع «هدانسإب ثيللا نع ءحلاص نب هللا دبع نع ءدوعسم وبأ هاور #

 . هب دوعسم وبأ انث «ىيحي نب دمحم نب نسحلا انث «دمحأ نب دمحم هانثدح . هلثم هيبأ نع

 "”"'[ يثراحلا] دلاخ نب ديبغ[94]

 تنب دلاخ نب دوسألا تنب مهر هنع تور «نييفوكلا يف ذهدادع ءدوسألا وخأ ح

 . ءاثعشلا ىبأ نب ثعشأ نع «نيرخأتملا ضعب هنع ىكح اميف مرق نب ناميلس سن «هيخأ

 اذه هل جرخأو  ظفح نإ دلاخ نب ديبعاهمع نع «دلاخ نب دوسألا تنب مهر نع

 .ثيدحلا

 .دلاخ نب ةديبع هامسو «صوحألا وبأ هاورو *

 ٠ /  231رماع نب ديعس انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انثدح «دالخ نب ركب وبأ هانثدح «

 نم ةكس يف يشمأ انأ امنيب :لاق اهمع نع ءهتمع نع «ميلس نب ثعشأ نع «ةبعش انث

 اذإف ترظنف :لاق «ىقنأو ىقبأ هنإف كرازإ عفرا : ىفلخ نم ناسنإ ىنادان ذإ ةنيدملا ككس

 ةوسأ يف كلامّوأ» :لاق ء«ءاحلم درب وه ! هللا لوسر اي :تلق « هلم هللا لوسر وه

 )١( لصألا يف ضايب [ 1 نيبام .
 ةديبع مهضعب هطبضو ««يبراحملا» : مهدنعف « جيرختلا رداصم امأو كيثراحلا» : لصألا يف اذك 2١

 نبا دنع اذك : لاقو ءاربكم «ةدبع# : : هيض يراخلا ظفاحلا ازعو ءهرخآ يف ءات ةدايزو هلوأ حتفب

 00 /م ةباغلا دسأ «(5 57 /7) ةباصإلا ()



 .قاسلا فصن ىلإ هرازإ اذإو «ترظنف :لاق (؟ةنسح

 ءىسوم وري مل هنإ : ليقو «ةملس وبأ ليعامسإ نب ىسوم اضيأ هلثم ةبعش نع هاور #

 . ثيدحلا اذه ريغ ةبعش نع

 .هلثم ثعشأ نع ءصوحألا وبأو «ةناوع وبأو «نابيشو «يروثلا هاورو *#

 هتمع نع «ميلس نب ثعشأ نع «مرق نب ناميلس نع دمحم نب نيسح هاورو *
 ٠ .هوحن دلاخ نب ديبع نع مهر يهو

20 2 3 0 

 (”.محرلا دبع وبأ ديبع[34]

 . دامح نع رحب نب لاهنملا دنع هثيدح .ناميإلا يف ُهلْيَع يبنلا نع ثدح ن

 انث .يلع نب ورمع انث «دمحأ نب ركب انث .ملسم نب يلع نب دمحم انثدح

 ةديبع نب نمحرلا دبع نب ةريغملا نع «نانس يبأ نع «ةملس نب دامح انث ءرحب نب لاهنملا
 ةئامثالث ناميإلا» : لاق هِي هللا لوسر نأ يدج نع .يبأ ينثدح :لاق ةبحص ديبعل ناكو

 .«ةنجلا لخد اهنم ةعيرشب ىفو َنَم ةعيرش نوثالثو ثالثو
 .دامح نع «لاهنملا ريغ هوري مل : ركب لاق

 يم

 (”يعازخلا ةليضن نب ديبعا 13

 . هتبحص يف فلتخم «ةفوكلا نكس

 «ريثك نب لامحعم انث  مثيهلا نب ميهاربإ انث «يلع نب دمحأ نب دمحم انثدح . 8

 .(019 /4) ديناسملا عماج «(0147 /) دسألا )010(
 . 0169 /) ةباصإلا «(018 /4) ديناسملا عماج .(044 /7) ةباغلا دسأ (؟)



 ةباحصلا ةفرعم

 نب قاحسإ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث :لاق دمحأ نب دمحم انثدحو

 بجاح ديبع يبأ نع «يعازوألا انث ملسم نب ديلولا انث [ب ١6/ /7] يراصنألا ىسوم

 ةليضن نب ديبع هثيدح يف ديلولا لاقو «ةليضن نبا نع «ةرميخم نب مساقلا نع «ناميلس
 نع هللا ينلأسي ال» : هلم هللا لوسر لاقف هللا لوسر ايانل رّعس : ةنس ماع يف اولاق مهنأ

 .«هلضف نم هللا اولس نكلو اهب ينرمأي مل مكيف اهتثدحأ ةَنُس

 دم ا

 "”يراصنألا مث يقرّزلا ناذول نب ىلعملا نب ديبغ [448]
 .دحأ موي دهشتسا ام

 انك « بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح

 نم هّنِيَي هللا لوسر عم دحأ موي دهشتسا نم ةيمست ىف قاحسإ نب دمحم نع .دعس نب ميهاربإ

 .ناذول نب ىلعملا نب ديبع :رماع نب قيرز ينب نم راصنألا

 2 د

 ناذؤل نب رخص نب ديبع[45] 000

 . لبج نب ذاعم عم نميلا ىلع هثعب « ُهَليَع يبنلا لامع دحأ ن

 بيسملا انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انئدح. 0١

 ديبع نع «هيبأ نع « لهس نب فسوي نب لهس نع «ىبضلا رمع نب فيس انث «كلملا دبع نبا

 لامع ُهنْبَي يبنلا رمأ :لاق نميلا ىلإ هلامع عم هَ يبنلا هثعب نمم ناكو «ناذول نب رخص نبا

 نيلماعلل ىوقأ هنإف ؛ ةظعوملا ةظعوملا اوعبتأو «ةركاذملاب سانلا اودهاعت» :لاقف اًعيمج نميلا

 «نوعجرت هيلإ يذلا هللا اوقتاو مثال ةمول هللا يف اوفاخت الو ,هللا بحي امب لمعلا ىلع

 . هلثم فيس نع « ميهاربإ نب بوقعي همع نع «يرهزلا دعس نب هللا ديبع هاور #

 .(447//؟) ةباصإلا «(6 58 /*) ةباغلا دسأ 8*١(« /") باعيتسالا )١(

 .(54 54 /5) ةباصإلا ,.(057 /")دسألا )8/9*١7(« باعيتسالا (؟)



 نب هللا ديبع انث «مركم نب نيسحلا نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 65

 يراصنألا لهس نب فسوي نب لهس نع ءرمع نب فيس ينثدح «يبأ انث «يمع انث ءدعس
 : لاق نميلا ىلإ هلامع عم هَ يبنلا هثعب نمم ناكو «ناذول نب رخص نب ديبع نع «هيبأ نع
 ,نيدلا يف كءالب تفرع دق ينإ» :نميلا ىلإ املعم هثعب نيح لبج نب ذاعمل ُهنْيَي يبنلا لاق
 يدهأ نإف ,.ةيدهلا كل تبيط دقو .«نيدلا نم كبكرو .كلام نم بهذو كلان يذلاو

 .هل اودهأ اسأر نيثالثب عجر نيح عجرف «لبقاف ءيش

 ©”رماع نب مناغ نب ةفّيدُح نب ديبع [341]

 0 0 8 0 و ا
 ءمصاع يبأ نب ركب وبأ هلاق . مهج وبأ «بعك نب يدع نب جيوع نب ديبع نب هللا دبع نبا

 .راصنألا ىف هدادع :لاقو

 : مهج يبأ مسا :ليقف .همسا يف فلتخم « هنع هللا يضر ةيواعم ةفالخ يف يفوت

 . ةيناجبنالا بحاص وه :ليقو «ةفيذح نب رماع

 ىيحي نب دمحم انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح
 .ديلولا نب هللا دبع نعع «نابأ نب نمحرلا دبع انث دمحم نبا ينعي  بوقعي ان «يلهابلا
 تكرت دقل :لوقي ةفيذح نب مهجلا ابأ تعمس :لاق مهجلا يبأ نب ديبع نب ركب يبأ نع

 . ينيدو يلقع ىلع داسفلا ةيشخ الإ اهتكرت امو «ةيلهاجلا يف رمخلا
 نو ني د دم د“ 00

 "”ولسم نب ديبع[958١]
 . كولمملا رجأ يف هْنكَي يبنلا نع ىور «رظن هتبحص يف :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ ت

 . هيلع دزي ملو «ملسم نب ديبع نع « نمحرلا دبع نب نيصح نع « ماوعلا نب دابع هاور

 هذ هود 4و“ م ها

 )١( /؟) ةباصإلا «(075 /*) ةباغلا دسأ 2(7١ا/ /”) باعيتسالا 147 4(.

 )( ةباصإلا «(0 177 /7) دسألا «.(179 /7) باعيتسالا )415/7(.



 ةباحصلا ةفرعم

 (""سوأ نب ديبغ[5544١]

 يف قاحسإ نبا نع «ريكب نب سنوي هركذ «ةياور هل فرعُي الو ءركذ هل ءاردب دهش
 .[أ /11/5] هل بقع ال «راصنألا نم رفظ ينب نم [ردب دهش نم ةيمست

 انث ءدمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انئدح 46

 رفظ ينب نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع دعس نب ميهاربإ

 .هل بقع ال ءداوس نب ''' [كلام نب سوأ] نب ديبع : داوس ينب نم مث

 "”يراصنألا سنأ نب ذاعم نب ديبغ[٠96١]

 «نيرخأتملا ضعب هبسن اذك «ينهجلا بيبح نب هللا دبع نب ذاعم دلاو مع وهو ب

 : ثيدحلا اذه هل جرخأو

 زيزعلا دبع انث ءدرص نب رارض انث رفعج نب نيسحلا انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح . 06

 نع «بيبح نب هللا دبع نب ذاعم نع «ةملس يبأ نع «ناميلس نب هللا دبع نع «دمحم نبا

 ىقتا نمل ةحصلاو ,ىقتا نمل ىنغلاب سأب ال» : ُهْتَِي هللا لوسر لاق :لاق همع نع «هيبأ

 .(ميعنلا نم سفنلا بيطو ,ىنغلا نم ٌريخ

 . ًاديبع همع ىمسو «ناميلس نب هللا دبع نع «لالب نب ناميلس نع «بهو نبا هاور #

2 36 

 (0يرَبنعلا شاخشخلا نب ديبُع[961١]

 .نييرصبلا يف هدادع «سيقو '*”[نب] كلام وخأ ح

 نب هللا ديبع ان «يمرضحلا ناميلس نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثدح 65

 .(4477/؟) ةباصإلا «(07 5 /") دسألا )/١5(« باعيتسالا )١(

 . لصألا يف ترركت (؟)
 .(5 57 /؟) ةباصإلا «(651/ /*) ةباغلا دسأ (0)

 . (5 57 /؟) ةباصإلا «(ه7ا/ /") ةباغلا دسأ (:)

 .«سيقو كلام وخأ» باوصلاو ةدايرز يهو لصألاب اذكه )0(



 . ح نيصخلا نب رحلا انث «يبأ انثدح 1[ . .] :لاق .ذاعم

 نبرحلاانثت ("”[ «يبأ انث] ءذاعم نب ىنثملا نب ذاعم انث .دمحأ نب ناميلس انثدحو

 :هيمعو ءاّكلام هابأ نأ رحلا ىبأ نب نيصح نع «ناسح نب رصن ىنثدح «.نيصخلا

 ىلع مهمع ينب نم لجر ةراغإ هيلإ اوكشف هل يبنلا اوتأ شاخشنلا ونب ديبعو « سيق
 ,ديبعو ,كلامل هللا لوسر دمحم نمم باتكلا اذهو» : هلع هللا لوسر مهل بتكف « سانلا

 ةريرجب نوذخؤت ال مكلاومأو مكئامد ىلع نوملسم نونمآ مكنإ , شاخشنلا نب سيقو

 .«مكيديأ الإ مكيلع ينحت الو مك ريغ

 نب نسحلا :لاقف فحصو .هيبأ نع ىنثملا نب ذاعم ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هاور #

 . نيصحلا نب ٌرُخا وه امنإو ءرصن نع « نيسحلا
 ميملا فرح يف هركذو « مهن ينب نم :لاقو مهمع ينب نم لجر يف اضيأ فحصو

 نب نسحلا نع :لاقف «بألا مسا يف باصأف .ديبع وخأ شاخسشخملا نب كلام همسا نميف
 :لاقو .فحص اميف باصأو ءرخلا وه امنإو «نبالا مسا يف أطخأو  داصلاب  نيصحلا
 . مهن ينب نم فّححص ام ىلع ال باوصلا ىلع مهمع ينب نم الجر هيلإ اوكش

 دج د1 د

 "”بزاع نب ديبع[ ]3 هاصر
 .نييفوكلا يف دعي «يراصنألا بزاع نب ءاربلا وخأ

 نب زيزعلا دبع انث :لاق .يطافسألا سابع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 1

 نع .بزاع نب ءاربلا تنب ةصفح نع «ىليل يبأ نبا نع «عيبرلا نب سيق انث .باطخملا
 .«يتينكو يمسا نيب اوعمجت ال» : هَ هللا لوسر لاق :لاق بزاع نب ديبع اهمع

 . هلثم سيق نع يلجبلا ورمع نب ليعامسإ هاور #

 «بزاع نب ديبع اهمع نع ؛بزاع تنب ةصفح نع :لاقف نيرخأتملا ضعب هاورو *

 ال

 .هدعب ىرخألا قيرطلا يف يتأيس امك ذاعم نب ىنثملا نب ذاعم هلعلو «لصألا يف ضايب [ ] نيب ام 00(

 .(440 /7) ةباصإلا «.(18/7) باعيتسالا «(847 /) ةباغلا دسأ قرف



 رك ٠084 ةباحصلا ةفرعم
0060606060 0 

 و

 . بزاع نب ءاربلا تنب ةصفح يه امغإو

 2م 7 دج دا

 "'ينهجلا يحُر نب ديبع ]١98[
 نكس «ىيحي وبأ يحد نب ديبع : ليقو .هثيدح دانسإ يفو «هتبحص يف فلتخم 0

 . ةرصبلا

 قاحسإ نب ىيحي انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخخ نب ركب وبأ انثدح .4

 نع ءديبع نب ىيحي انث :لاق «ةنييع يبأ ىلوم لصاو نع «ديز نب ديعس انث «ينيحليسلا

 ش . هلزنمل أوبتي امك هلوبل أوبتي هِي يبنلا ناك : لاق هيبأ

 . هلثم ديعس نع «عيكو هاور #

 نب ديعس نع « عيكو انث «يرسلا نب دانه انث «يمرضحلا انث «يحلطلا هانثدح 4

 .[ب /57/5] هلثم ديز

 .ديز نب ديعس نع .دواد وبأ هلثم هاورو #

 نع «ديز ينيبا ءديعسو «دامح نع «مصاع نب ورمع نع «ناديز نبا هاورو *#

 . هلثم هلع يبنلا نع «ةريره يبأ نع هيبأ نع «يحّر نب ديبع نب ىيحي نع «لصاو

 . لوقي رمع عمس هدج نع ء«هيبأ نع « يحر نب ديبع نب ىيحي ىور :يراخبلا لاقو

 (”بوسنم ريغ .يراصنألا ديبع[9614١]

 . ةديرب نب هللا دبع دنع هثيدح م

 رمعابأ نأ الإ ةثالثلا هجرخأ : يباحصلا اذه ىلع ثيدحلا دنع (078/1) دسألا يف ريثألا نبا لاق )١(

 ءانيهج هالعجو ءءارلاب «ىحر# ميعن وبأو هدنم نبا هلعجو ءاًيمضهج هلعجو  لادلاب «يحد» :لاق
 .(5 57 /؟) ةباصإلا «(11"ا/ /7) باعيتسالا ««ملعأ هللاو «ىحُد» :ليقو» : ميعن وبأ لاقو

 .(07" /") دسألا ١5٠(« /") باعيتسالا (؟)



 انث «ةمثيخ وبأ انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح -

 ديبع : هل لاقي لجر نع «ةديرب نب هللا دبع نع «يريرجلا ديعس نع « ةيلع نب ليعامسإ

 . ءافتحالاب هِي يبنلا انرمأ :لاق

 ضي
 ع

 مه
 32 ا اب

 "”يبالكلا ورمع نب ديبع ]١94656[

 . حيحصلا وهو «ةديبع : ليقو ال

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع انث ,يلصوملا ىلعي وبأ انث ءيلع نب دمحم انثدح ١

 ورمع نب ديبع اهدج نع «ضايع تنب ةيعبر ينتثدح :لاق يلالهلا ميثح نب ديعس
 ٠ تغبسأ تأضوت اذإ ةيعبر تناكو .ءوضلا غبسأف أضوت هني يبنلا تيأر :لاق يبالكلا

 . ءوضولا

 . ةيعبر يه امنإ مهوو «ةعّيبر :لاقف نيرخأتملا ضعب هاور #

 (”ةّيعم

 ةّيعم نب ديبع[5١]

 .هركذ مدقت دقو « هللا ديبع :ليقو

 د 2 دام دو د

 ©ةيواعُم نب ديبغ ]١9617[

 . ىقرزلا شايع وبأ «ذاعم نب ديبع : ليقو

 . يازلا فرح يف هركذ مدقت دقو «تماصلا نب ديز روهشملاو «هيف فلتخم

 كل ل : 50
4 53 

 )١( /؟) ةباصإلا «(640 /) ةباغلا دسأ 48 4( .

 باعيتسالا (؟) )١729 /7( 2ةباصإلا «(5 448 /7) دسألا )441/75(.
 ):( .(441//؟) ةباصإلا «(0 448 /*) ةباغلا دسأ
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 00 ""عيبرلا نب صاعلاوبأ[5587]

 . طيقل : ليقو مساقلا همسا '"'”[نإ] : ليق بنيز هتنباب هِي هللا لوسر نتخ

 نع «كاحضلا نب دمحم ينثدح راكب نب ريبزلا نع «ىعينملا هركذ «هيف فلتخم م

 لاق ءمساقلا : ''”[سمش دبع نب ىزعلا دبع نب] عيبرلا نب صاعلا يبأ مسا :لاق هيبأ

 . ةرشع ىتنثا ةنس ةجحلا يذ ىف ىفوت .همسا ىف تبثلا كلذو :ريبزلا

 "'بلطملا دبع نب سابعلا نب مثق [؟ 48 ]

 . رفعج نب هللا دبعو «'؛”سابع نب هللا دبع هنع ىور '''[ هِي يبنلا فيدر]

 انث «ةدابع نب حور انث ةماسأ '”يبأ نبا ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 57-١

 ول :لاق رفعج نب هللا دبع نأ هربخأ هابأ نأ :ةراس نب دلاخ نب رفعج ينربخأ «جيرج نبا

 :لاقف ةباد ىلع هيلي ىبنلا رم ذإ بعلن نايبص نحنو سابع نب هللا ديبعو اًمثقو ىنتيأر

 ناكو .هءارو هلمحف «يلإ اوعفرا» : مثقل لاقو .همامأ ينلعجف «َيلإ يبصلا اذه اوعفرا»

 . هكرتو امثق لمح نأ همع نم ىيحتسا امف «مثق نم سابع ىلإ بحأ هللا ديبع

 انث .يبأ ينربخأ «ناميلس نب ىفاعملا نب ناميلس انث .دمحأ نب ناميلس انثدح /1 

 نبي هللا لوسر يلع ثرو فيك :سابعلا نب مثقل ليق :لاق «قاحسإ يبأ نع ءريهز

 . هلثم قاحسإ ىبأ نع «ىساورلا ديمح هاور #

 )١( ةباصإلا «(”3/87/ /4)دسألا )/ 77١(« باعيتسالا )"/ 8940(.

 )( .(ب) يف تسيل

 )( ةباصإلا «(7957 /5) دسألا «(737 /9) باعيتسالا )"/ 575(.

 . «سابعلا» :(ب) يف ()

 .(ب)نم ةدايز (0)



 .لاؤسلا اذه امثق لأس ''”[يذلا وه] دلاخ نب نمحرلا دبع نإ : ليقو

 تلق :لاق «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع «قاحسإ يبأ نع «تباث نب ورمع هاورو #

 . هلثم ركذف « . . ”[سابعلل نكت مل ةلزنم هلي هللا لوسر نم هل ناك] ؟يلع نأش ام : مثقل

 نب ميهاربإ انث « ينابصقلا فسوي نب لضفلا انث «هباتك يف ةمثيحخ هانربخأ] - 4

 وهو . '"”[دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع «قاحسإ يبأ نع «تباث نب ورمع نع .مكحلا

 . امثق لأس دلاخ نب نمحرلا دبع نأ : هياوصو مهو

 ني ني عب

 ( رماع نب مّيشَأ نب ثاَبَق 3

 ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب ثيل نب رماع نب بعك نب فوع نب رمعي نب حولملا نبا ل
 هليَع هللا لوسر ىلع نيكرشملا عم اردب دهش « "”[رضم] نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نبا لب! 0 ٠ ) 3 7 5 .٠ رسل » لل

 لقعو ءسمش دبع نب ةيمأ كردأ اًيدق ناك [أ ١57/ /5] «همالسإ :رسحف ملسأ مث
 11 3 هيك و 2ك 2: .5؟ :٠ وه 3

 هللا لوسر :لاقف ؟هّليَي هللا لوسر مأ ربكأ تنأ هلأسف '*”[مكحلا نب ناورم :ليقو «ناورم

 .هنم نسأ انأو ينم ربكأ

 قيربز نب ميهاربإ نب قاحسإ نب ورمعانث .دمحأ نب ناميلس انثدح 84

 :لاق «ناميلس هيبأ نع «نابأ هدج نع « يبأ ينثدح «زيزعلا دبع نب غبصأ انث «يصمحلا

 نإ :اولاقف هوتأ برعلا نم مهريغو هموق نم الاجر نأ : يثيللا ميشأ نب ثابق مالسإ''[ناك]
0 

 هللا

 .(ب) نم ةدايزلا )غ0

 .(ب) نم طقاس[ ]نيبام (؟)
 .«هركذف» :(ب) يف ()
 .(9571 /7) ةباصإلا (74 /4) دسألا 2075019 /#) باعيتسالا (5)
 . «كلملا دبع ليقو ناورم مايأ ىلإ شاع» (ب) يف (4)
 تقولا اذه يف هولاق يذلا وه اذه لعلو (ب) يفو لصألا يف اذك )30
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 تنأ» م هللا لوسر هل لاقف 2 "ثابق مجوف («ثابق اي سلجا» :هل لاق هيلع لخد املف

 :ثابق لاقف «؟هباحصأو دمحم تدر اهتمكأب شيرق '”ءاسن] تجرخ ول :لئاقلا

3715 

 نأ '"''[دهشأ]و ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ «يسفن يف سجه ءيش الإ وه

 .قح هب تئج ام نأو هللا لوسر دمحم

 نع .كيرد نب دلاخ نع «نيسح نب نايفس نع «نيزر نب هللا دبع نب رمع هاور *

 ركذف طق مويلا اذه لثم رأ مل : يسفن يف تلقف ردب موي تمزهنا :لاق ميشأ نب ثابق

 .هوحن

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نبسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .

 نع ءديعس يبأ نب ديعس نب هللا دبع نع «ليضف نب دمحم انث «يئاسكلا ىيحي نب ايركز

 ذئموي ثابقو «مكحلا نب ناورم ىلع [حولملا] ينب وخأ ميشأ نب ثابق لخخد :لاق ءهدج

 ربكأ هلل هللا لوسر :لاقف هَ هللا لوسر وأ ربكأ تنأ :ناورم هل لاقف «برعلا ربكأ

 . ليفلا ىثخ ركذأ :لاق ؟كركذ دعبأ امف :لاق «ةنس نيرشعب هنم مدقأ انأو ينم

 «هيبأ نع «ةمرخم نب سيق نب هللا دبع نب بلطملا نع «قاحسإ نب دمحم اورو #

 ءًاليحم رضخأ ليفلا قزح ركذأ :لاقف ميشأ نب ثابق نافع نب نامثع لأس :لاق هدج نع
 ورب مدا عمو

 . هدبع هدوقي سمش دبع نب ةيمأ تيأرو

 نب ىلع انث «يمرضحلا 2"[هللا دبع نب دمحم] انث «دمحم نب دمحم انثدح 20١.

 نب نمحرلا دبع نع «فيس نب سنوي نع «ديزي نب روث انث «سنوي نب ىسيع انث ءمرشخ
 ,.هبحاص امهدحأ مؤي نيلجر ةالص» :لاق هلي يبنلا نأ يثيللا ميشأ نب ثابق نع «دايز

 . «ثابق اي مجوأف# : (ب) يفو « لصألا يف اذك 2000

 .(ب) نم طقس[ ]نيبام (0)

 . (ب) نم تبثأ امو «حيلملا» لصألا يف قف
 .4مأ» : (ب) يف 2

 .2(ىور) : (ب) ئف 20(

 .(ب) نم ةدايزلا (5)
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 .(ىرتت 27 ةعبرأ] ةالص نم هللا دنع ىكزأ

 0غ . 5
 .٠ [هلثم] سنوي نع «رباج نباو حلاص نب ةيواعم هاورو

 ني ديب 0 2 هل 25

 (”بعك نب ةظَرق[؟4864]

 .دهاشملا نم هدعب امو ادحأ دهش ءرجبألا نب كلام نب ةانم ديز نب رماع نب ورمع نبا

 رمع هثعب « سايإ نب هللا دبع همأل هوخأو «رجبألا نب ديبع نب نانس نب تباث تنب ةدينج همأ

 لالقإب مهاصوأو «نآرقلا مهئرقي ةفوكلا ىلإ هل باحصأ يف مهنع هللا يضر باطخلا نبا

 نب رماع هنع ىور .اهب هيلع حين نم لوأ ناكف ةفوكلاب يفوت «هلَي هللا لوسر نع ةياورلا

 . يبعشلاو « يلجبلا دعس

 نب دمحم انث «ميعن وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 5

 بعك نب ةظرق : ةفوكلاب هيلع حين نم لوأ :لاق ةعيبر نب يلع نع «يدسألا سيق
 .يراصنألا

 ديمحلا دبع نب ىيحي انث «تاتقلا رفعج نب نيسحلا انث ,يحلطلا ركب وبأ انثدح

 «حيبص نب ىيحي نب ايركز انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نبورمع وبأ انثدحو .ح
 يبأو .بعك نب ةظرق ىلع تلخد :لاق دعس نب رماع نع قاحسإ يبأ نع «كيرش انث :الاق

 نولعفت : تلقف نينغي [ب ١57/ /51/”راوج مهدنعو ديز نب تباثو «يراصنألا دوعسم
 الإو سلجاف عمست تنك نإ :اولاقف ”[؟ردب لهأو] هلي هللا لوسر باحصأ متنأو اذه

 . توملا دنع ءاكبلا يفو سرعلا دنع وهللا يف انل صخر هَ هللا لوسر نإف ؛ ضماف

 . حون ريغ يف ''”[هثيدح يف] : نسحلا لاقو

 . *”[دعس نب رماع] نع قاحسإ يبأ نع ةدئاز يبأ نب ايركز هاور

 .(ن) نم ةدايزلا )١(

 .(؟571 /") ةباصإلا .("949 /5) دسألا 2750 /”“) باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم تبثأ امو ءأطخ وهو «يراوج» : لصألا يف ()
 .(ب) نم تطقس (:4)



 رمع نب هللا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ هانثدح 4

 انلخد :لاق يلجبلا دعس نب رماع نع قاحسإ يبأ نع هيبأ نع ةدئاز يبأ نبا انث « يفعجلا

 ريغ ىف تيملل ءاكبلاو سرعلا ىف ءانغلا :لاقو هركذف «. . تباثو ةظرقو دوعسم ىبأ ىلع

 .حون

 همم

 ("”يرافغلا فرطُم نب ديهف [١؟ 1]

 . بطنح نب هللا دبع نب بلطملا دنع هثيدح «زاجحلا نكس

 وبأ انث « يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 0

 نب مكحلا يخأ ينثدح هللا دبع نب بلطملا نب زيزعلا دبع انث «"'ورمع نب كلملا دبع رماع
 يلع ادع نإ : لئاس هلأس هي هللا لوسر نأ يرافغلا فرطم نب ديهق نع هيبأ نع بلطملا

 نإ» :لاق ؟انب فيكف :لاق هلاتقب هرمأف ؟ىبأ نإف :لاق ء«رارم ثالث ءهاهني نأ هرمأف ؟داع

 . «رانلا يف وهف هتلتق نإو ةنجلا يف تنأف كلتق

 . هوحن زيزعلا دبع نع دعس نب ميهاربإ نب بوقعي هاورو *

 نب دمحم انث «رابألا يلع نب دمحأ انث «ملس نب رفعج نب دمحأ انثدح .7

 هيبأ نع مكحلا هيخأ نع بلطملا نب زيزعلا“دبع انث «ميهاربإ نب بوقعي انث «ميحرلا دبع
 000 ا . هركذف لئاس هلع يبنلا لأس : لاق يرافغلا ديهق نع بلطملا

 . ””[هوحن] زيزعلا دبع نع «رانيد نب ميهاربإ نب دمحم هاورو *

 يبأ نع ديهق نع ورمع يبأ نب ورمع نع ءداهلا نبا نع دعس نب ثيللا هاورو *
 . 29[هوحن] ةريره

- 

 )١( ةباصإلا «(517 /4) دسألا «(513#/ /) باعيتسالا )6/ 5147(.
 .يدقعلا رماع وبأ :(ب) يف (؟)

 ) )9.(ب)نم ةدايز



 "”يفقغلا براق [؟417]

 .هدالوأ دنع هثيدح ؛«نيقلحملا ىلع محرتلا يف هَ يبنلا نع ىور

 يلع انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ؛ «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 17

 نع براق نب هللا دبع نب بهو نع ةرسيم نب ميهاربإ نع ةنييع نب نايفس انث «ينيدملا نبا

 هردص نم هدي عزنو «نيقلحملا هللا محري» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لاق هدج نع هيبأ

 .«نيقلحملا هللا محري» :لاقف ؟نيرصقملاو «هللا لوسر اي :لجر لاقف ءاهب لوحي لعجو

 .«نيرصقملاو» :لاقف ؟نيرصقملاو : ةثلاثلا يف لجر لاقف

 ناقس ا «يأ ينخدح «لبح نب محل نيا دعا« نيركي وبل سا 004

 هللَع يبنلا تعمس :لاق هيبأ نع براق نبا نع «ةرسيم نب ميهاربإ نع''' [ةنييع نبا]

0 

 "يملا دردح يبأ نب عاقعقلا [؟484]

 انث .لولهب نب قاحسإ انث .بيعش نب دماح انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح 8

 دردح يبأ نب عاقعقلا نع «هيبأ نع «ديعس يبأ نب ديعس نب هللا دبع انث «ىسيع نب ناوفص

 .«ةافح اوشماو اولضتناو اونشوشخاو اوددعمت» : هلي هللا لوسر لاق :لاق «يملسألا

 انث «ينارهزلا عيبرلا وبأ انث «يوغبلا انث ءفسوي نب دمحم نب دمحأ انثدحو

 . 0[ وسآ] هلثم «ديعس نب هللا دبع انئدح ءايركز نب ليعامسإ

 .هللا دبع نع «ةدئأ5 يبأ نب ("؟[ايركز نب] ىبحي هاورو *

 نب فسوي انث ءرهاطلا يبأ نب ورملع اننا .'"”[دمحأ نب] نافيلس هانثدح ه١
 .[أ /١ةا/ /'1]1 ءاؤس هلثم «هللا دبع نع «ةدئاز يبأ نب , ايركز نب ىيحي انث ءيدع

 .(؟519 /”) ةباصإلا «(/0 /54)دسألا «(”55 /”) باعيتسالا )١(

 .(389 //) ةباصإلا 5١08(.« /5) دسألا «(710 /) باعتسالا (*)



 "”يميمتلا ةراَرز نب دبعم نب عاقعقلا [؟484]

 . هلع يبنلا ىلع دفو ص

 يبأ نب قاحسإ انث .يلصوملا ىلعي وبأ انث :لاق "0... . )انئدح]

 نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح"”[و .ح فسوي نب ماشه نع «ليئارسإ

 مهنم «ميمت ينب دفو هلي هللا لوسر ىلع مدق هنأ "”[هربخأ] ريبزلا نب هللا دبع نأ ةكيلم يبأ

 لاقو .عرقألا رم :ركب وبأ لاقف « '*”[ةرارز] نب دبعم نب عاقعقلاو «سباح نب عرقألا

 تعفترا ىتح ايرامتف «يفالخ الإ تدرأ ام :ركبوبأ لاقف «عاقعقلا رسأ لب :رمع

 غلب ىتح 4 يبتلا توص قوف مكتاوصأ اوعقرت ال اونمآ نيذّلا اهيأ ايإ» :تلزنف امهتاوصأ
 ريناد ه ن2 2

 .  ميحُر روفغ ُهّللاو مهل اريخ َناَكَل ط : هلوق

 .هوحن ريبزلا نب '"'[هللا دبع] نع ةكيلم يبأ نبا نع رمع نب عفان هاورو *

 . ةكيلم يبأ نبا نع درولا نب رابجلا دبع هاورو *

 '”يدزألا ىيحي وبأ مويق 3]

 فرح يف مدقت مويقلا دبع هامسف نميلا دفو يف دشار يبأ عم ُهْتَي يبنلا ىلع دفو ت

 )١( /5)دسألا ,(7 55 /*) باعيتسالا 5١09(.« ةباصإلا )9/ 51٠(.
 لصألا يف ضايب ( . . .) نيبام (؟) .

 00 .(ب)ىف تسيل (0)
 .«نعا :(ب) يف 2

 . «دبعم» نم ًالدب ورمع نب عاقعقلا (ب) يفو . لصألا يف رركت (0)

 .(576 /) ةباصإلا «(407 /4) ةباغلا دسأ (5)



 2 فردكي ةباحصلا ةفرعم 0

000 

 2 يعجشألا نيق [؟491]

 نم هللاب ذوعأ لاق] سارهملاب فيكف : "'هل لاق نيح ةريره يبأ ثيدح يف ركذ هل ©

 ."”[نيق اي كرش
 . ةباحصلا يف نيرخأتملا ضعب هركذ ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيحي هأور

 . "”[هتبحصل ةقيقح الو]

 00 لا هلا 5
 ني ميا د

 . 2'سيق نب يظْيَق 13

 نب سيق نب يظيق : لاق" "[هبسنف يدقاولا بتاك] دعس نب دمحم نع يعينملا هركذ

 نب ديز نب يدع نب عفار تنب ىنبل :همأ «ةثراح نب ةعدجم نب يدع نب ةبلعث نب ناذول

 ونب نمحرلا دبعو هللا دبعو ةبقع :هدالوأ نم ةثالثو وه ادحأ يظيق دهش «ةثراح نب مشج
 بحص يظيق نب دابع مهوخأو ديبع يبأ رسج موي ءادهش مهتثالث '””لتق ءيظيق

 . ادحأ دهشي ملو ؛ هلع يبنلا

 تدر هيا ميزاب ثنا ماا

 "”ليئارسإ وبأ 5 2 ]

 .ريشق همسا سمشلا يف موقيو ملكتي الو موصي نأ رذن يذلا

 . "[اريشق هامسف] ىعيتملا هركذ

2 

 "/ةرفص وبأ قراس نب عطاق [؟ 454

 . "”[ةرفص ابأ] هع يبنلا هاّنك

 و
 ذم 2

 2(؟75 /9) ةباصإلا «(5 ١5 /5) ةباغلا دسأ (1) .(786 /) ةباصإلا «(507 /5) ةباخلا دسأ )١(

 ١5١(. /5) باعيتسالا . «لاقف هضراع نيح١ :(ب) ىف (0)

 . ليئارسا وبأ ريشق :لاقف هتينك ىلع همسا مدقت :(ب)يف 00 .(ب)نم ةدايز (9)

 .(558 /؟) ةباصإلا .(557 /5) دسألا 2( 5ا/ /") باعيتسالا (5)

 .(؟71 /”) ةباصإلا «("39/4 /5) ةباغلا دسأ (4) . «اولتق» :(ب) يف (5)



 نب كنمحم انث ءاراحم ىسرافلا ليعامسإ نب نيسحلا انث :لاق دمحم هانربخأ] 7

 ةرفص يبأ نب بلهملا نب ديزي نب نمحرلا دبع نب بلاغ نب دمحم ''؟[انث ,ديمحلا دبع
 ءارمص ةلح هيلعو هعيابي نأ ىلع هّيَي يبنلا ىلع مدق ةرفص ابأ نأ هئابآ نع يبأ ركذ : لاق.

 هلع يبنلا هيلإ رظن املف «ناسللا ةحاصفو لامجو رظنمو لوط هلو «نيعارذ هفلخ اهبحسي

 نب عطاق انأ :لاق «؟ تنأ نم» : هلي ىبنلا هل لاقف «هقلخو هلامج هبجعأ [ت'/7١١ 11

 ىدنلجلا نب ريكتسملا نب ىدنلجلا نب "”ماقلهلا نب ةرم نب باهش نب ورمع نب ملاظ نب قراس

 :ةرفص وبأ تنأ» : ُهِّلَع ىبنلا هل لاقف «كلم نب كلم انأ ءابصغ ةنيفس لك ذخأي ناك يذلا

 اًمح هلوسرو هدبع كنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاقف «املاظو اًقراس كننع عد "و

 .ةرفص اهتيمسف ءاّننب ةرخأب تقزر دقو ءاركذ رشع ةينامثل يل نإو «'”[اَقح]

 د ع

 ةشابُح نب مونلك نب ةبسيق [؟46]

 نب ديعس وبأ هلاق «هل ةياور الو ركذ هل ءرصم حتف دهشو هلق يبنلا ىلع دفو 0

 . 9[هيلع ليحملا هنع هاكح اميف] ىلعألا دبع *”[نب سنوي]

 د دع د

 "هلع يبنلا مالغ زيفق ::1]

 نب ريهز نع «ىنارحلا ناميلس نبدمحم انثدح :لاق "[....]انثدح -84

 : (بلاغ نب دمحم هثيدح ىور) :لاقو دانسإلا رصتخا (ب) يف )غ1(

 . ماقهلا (ب) يف )0

 .(ب) يف تسيل 2

 .(ب) يف تسيل ()

 .(7514 /*) ةباصإلا «(567 /5) ةباغلا دسأ (0)

 ٠ .(ب) نم ةدايزلا ()

 71٠(. /#) ةباصإلا 5٠١(« /5) ةباغلا دسأ ()

 . خلإ «. . . سنأ نع سنأ نب هللا ديبع نب ركب وبأ ىور :(ب) يفو لصألا يف ضايب [ . . .1 نيب ام 29



 م

 . 7[ هلثم دمحم نع «بيبش نب ةملس هاورو]

 د 2

 '”يئاطلا ةلظنح نب ةماسق [[

 ضعب هركذ اميف] .هللا ديبع نب ةحلط ثيدح يف ركذ هل هلع يبنلا ىلع مدق ن

 ل 30
 ٠.2 انيرخ

3 2 

 .(ب) نم طقاس[ 1نيبام )١(
 .(7726 /) ةباصإلا «(5 07 /5) ةباغلا دسأ (؟)

 . (ب) نم ةدايزلا (9)



 ةباحصلا ةفرعم قرف 7 2

 فاكلا باب

 "”بعك نب نيقلا نب بعك يبأ نب كلام نب بعك 3

 ةعيب دهش «رعاشلا يجرزخلا يراصنألا يملسلا ةملس نب بعك نب منغ نب داوس نبا

 يف ريشب وبأ هتينك تناك «نمحرلا دبع وبأ : ليقو « هللا دبع ايأ ىنكي «نيعبسلا عم ةبقعلا

 الإ اهلك دهاشملا دهش «مهيلع بيتف '"'اوُقَّلَخ نيذلا ةثالثلا نم نيفلخملا دحأ «ةيلهاجلا

 . هللا ديبع نب ةحلط نيبو هنيب هَ يبنلا ىخآ ءاكوبتو اردب

4 3 

 2ك
2 

 «نمحرلا دبعو « هللا دبع :هدالوأ نمو «ةمامأ وبأو «رباجو «سابع نبا :هنع ىور

 . حلفأ نب ريثك نب رمعو «نابوث نب مكحلا نب رمعو « يلع نب دمحم رفعج وبأ هنع ىورو

 نبا انث «يبأ انث ءدلاخ نب ورمع نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح -65

 : ةملس ينب نم «راصنألا نم ةبقعلا دهش نم ةيمست يف ةورع نع «دوسألا يبأ نع «ةعيهل

 . داوس نب بعك نب نيقلا يبأ نب كلام نب بعك

 نب] ميهاربإ انث « "”[ليلخلا نب] دايز انث .""[يباطخلا] قوراف انثدح -5

 نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «"”[حيلف نبا] دمحم انث «"”'[رذنملا
 . كلام نب بعك :ةملس ينب نم «راصنألا نم ةبقعلا دهش

 انث ءدمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث « "”[نسحلا نب] بيبح انثدح 7

 ينب نم «راصنألا نم ةبقعلا دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ

 . *'ةداوس نب بعك نب نيقلا نب بعك يبأ نب كلام نب بعك : منغ نب داوس نب بعك

 نب حلاص انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح .-. 4

لا دبع نع «يرهزلا نع ءرضخألا يبأ
 اًبعك ت (*”[لاق] كلام نب بعك نب نمحر

 )١( باعيتسالا )/ 81١”(« ةباصإلا 5مل /5)دسألا )9/ 3037(.

 «ةثالثلا نم اوفلخ نيذلا نيفلخملا دحأ» :(ب) يف (؟) .

 .(ب) ىف تسيل (5)
 .(«داوس» :(ب) ىف كف

 .(ب) نم ةدايز (5)



 رعتو _111/ ةباحصلا ةفرعم
2 
 2ع

 ةوزغ يف هيي هللا لوسر نع فلختأ مل :بعك.لاق «كوبت نع فلخت نيح هثيدح ثدحي

 هللا لوسر عم تدهش دقلو ءاردب دهشأ مل ينأ "”[ريغ] كوبت ةوزغ يفاالإ ءطق اهازغ
 تناك نإو ءردب دهشم اهب يل نأ بحأ امو «مالسإلا ىلع انقثاوت نيح «ةبقعلا ةليل هيَ

 ' .اهنم سانلا يف ركذأ يه ردب

 انث ءديعس نب ينغلا دبع انث ءلهس نب ركب انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -4

 نع «لتاقم نعو «سابع نبا نع «ءاطع نع ؛ جيرج نبا نع «نمحرلا دبع نب ىسوم
 «عيبرلا نب ةرارمو كلام نب بعك اوفلخ نيذلا ةثالثلا :لاق سابع نبا نع ؛كاحضلا

 .[أ/5/8١ /؟] ةيمأ نب لالهو

 . "”بعك دنسأ امتو]

 انث «ميرم يبأ نب ديعس انث ءكيرش نب ديبع انث .دالخ نبركب وبأ انثدح

 يبأ نع .مساقلا نع ديزي نب يلع نع ءرحز نب هللا ديبع ينربخأ «بويأ نب ىبحي
 هتعمسف مايأ ةسمخب هتافو لبق هلع مكيبنب يدهع :لاق هنأ كلام نب بعك نع «ةمامأ

 هللا نإو «ةفاحق يبأ نب ركب وبأ يليلخ نإو ؛هتمأ نم ليلخ هلو الإ يبن نكي مل» :لوقي

 .«ًاليلخ مكبحاص ذختا

 ("![يرم يبأ نب] ديعس انث «بويأ نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 0١-

 :دازو هلثم هدانسإب

 مهللا ,كلذ نع مكاهنأ ينإو .دجاسم مهئايبنأ روبق نوذختي اوناك مكلبق مثألا نإو الأ»

 هللا هللا» : لاق مث ةينه هيلع يمغأ مث «تارم ثالث «دهشا مهللا» :لاق مث ,تارم ثالث «تغلب له

 .«لوقلا مهل اونيلأو .مهروهظ اوسكاو ,مهنوطب اوعبشأ ,مكناميأ تكلم اميف

 . هلثم "”[رحز نب] هللا ديبع نع «ديزي نب حرطم هاور
 «ةرسيم نب نارمع انث ءفرطم نب ىيحي انث «دبعم نب رفعج نب دمحأ هانثدح .-. 7

 . "!هنع يبراحملا انث

 )١(. لصألا نم طقس[ ]نيب ام .
 )( .(ب) نم ةدايزلا

 (هوحن [رحز نب] هللا ديبع نع يبراحملا انث» :(ب) يف قرف .



 نب رمع نب نامثع انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 281

 ؛هيبأ نع «كلام نب بعك نب نمحرلا دبع نع «يرهزلا نع «ديزي نب سنوي انث ءسراف

 هللا هعجري ىتح .ةنجلا رجش يف قلعي ريط ملسملا ةمسن 2”[امنإو] :لاق هللا لوسر "نأ

 .(هثعبي مث هدسج يف

 رمع نب نامثع نع «لبنح نب دمحأ هاورو . سنوي نع «كرابملا نبا هاور #

 نب حلاص هاورو . يرهزلا نع «رانيد نب ورمع نع « *”[ةنييع نب نايفس] هاورو 2« '””هوحن

 . يرهزلا نع نيرخآ يف ليضف نب ثراح او «يعازوألاو «رمعمو «ناسيك

 ا 0

 '”يجرزخلا رسيلا وبأ ورمع نب بعك [ 1]

 . يردب  يبقع

72 

 9 00 ءءء 9-3

 ةملس نب بعك نب منغ نب داوس نب منغ نب ورمع نب دابع نب ورمع نب بعك وهو

 ىسومو «رامع هنبا هنع يور «نيسمخو سمخ ةنس [ردب دهش نم ةنيدملاب تام نم رخآ

 نب ملاسو « يلع نب دمحم رفعج وبأو « سيق نب ةلظنحو « شارخ نب يعبرو «ةحلط نبا

 . مهريغو «تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ةدابعو «دعجلا ىبأ

 نبا انث «ىبأ انث ,دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .-.65

 :راصنألا نم اردب دهشو «ةبقعلا دهش نم ةيمست ىف ةورع نع «دوسألا ىبأ نع «ةعيهل

 . دابع نب ''”ورمع نب بعك رسيلا وبأ

 .(ب) يف تسيل (0) .«نأ» لدب «لاق» :(ب) يف )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 نيرخآ يف يعازوألاو رمعمو ليضف نب ثراحلاو ناسيك نب حلاصو رانيد نب ورمع هاورو :(ب) يف 2

 .هوحن يرهزلا نع
 7٠٠١(. /9) :ةباصإلا .(584 /5) دسألا 2078٠١ /) باعيتسالا (6)



 ريكو 54 ةباحصلا ةفرعم

 دمحم انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «ىباطخلا قوراف انثدح -.6

 نب رسيلا وبأ :ةبقعلا دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا

 .ًاردب دهشو «بعك همساو ورمع

 نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث « [١7 نسحلا نب] بيبح انثدح -5

 نم ةبقعلا دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع ("”[دعس نب ميهاربإ انث ,7"2[بويأ

 نب ورمع نب دابع نب ورمع نب بعك همساو ءرسيلا وبأ : منغ نب داوس ينب نم ءراصنألا

 . هن هللا لوسر مع سابعلا رسأ يذلا وهو ءاردب دهش «منغ

 نب ىيحي انث ,'""[جرفلا نب حور] عابنزلا وبأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 17

 هنإ : "'لاقيو «ةنيدملاب نيسمخو سمخ ةئس ورمع نب بعك رسيلا وبأ يفوت :لاق «ريكب

 .ردب لهأ نم تام نم رخآ

 دمحم انث « لماك نب سودبع نب دمحم انث « شيبح نب ىلع نب دمحم انثدح .

 سمخ ةئس ةئيدملاب ورمع نب بعك همساو رسيلا وبأ تام :لاق «ريف نب هللا دبع نبا

 . نيسمخو

 .ح يعداولا نيصح وبأ انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح - 49

 انث ءسنوي نبدمحأ انث :الاق «كيرش نب ميهاربإ انث .ةزمح نب قاحسإ وبأ انثدحو

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق رسيلا يبأ نع «شارخ نب يعبر نع «ريمع نب كلملا دبع نع «ةدئاز

 رسيلا وبأ (©9قزبف (هلظ الإ لظ ال موي هلظ ىف هللا هلظأ ,هنع عضو وأ [رسعم رظنأ نم»

 . ًارسعم ناك هنأ ركذو كل '*”ىهف بهذا :هيرغل لاقو « هتفيحص يف

 ابتخاف هاضاقتي هل اًيرغ رسيلا وبأ ىتأ :لاقو «هلثم كلملا دبع نع هريغو كيرش هاورو

 . هلم

 .(ب) نم ةدايز مز .(ب) يف تسيل قلد

 .لاقيف :(ب) يف ()
 . ملعأ هللاو اهوحم ةقرط نيب انه هلعلو .«اهاحمف» «(7007) ملسم حيحص يفو « خسنلاب اذكه (4)
 . يهو :(ب) يف (5)



 ةباحصلا ةفرعم باسو 3 5 2

 «ةبتع نب هللا دبع نب نوعو «سيق نب ةلظنح [ب ١08/ /7] رسيلا يبأ نع هاور

 . ةدابع نب ديلولا نب ةدابعو « ''"ريبج نب ميلس سنوي وبأو «رفعج وبأ يلع نب دمحمو

 ليعامسإ نب ميهاربإ انث «ءكيرش نب ميهاربإ انث .'"'[نسحلا نب] بيبح انثدح

 . صفح نب ركب يبأ نع «ةملس نع «هيبأ نع « يبأ ينثدح «ليهك نب ةملس نب ىيحي نب
 .(ةيغابلا ةئفلا اًرامع لتقت» : هلي هللا لوسر لاق : لاق رسيلا يبأ نع «هيبأ نع

 0-2 50 ا
2 7 

2 

 نب دمحم نع « ميهأربإ نب ناسحو .ةملس نب ىيحي نع ,يدهنلا ناسغ وبأ هاور #

 .رسيلا يبأ نع « لجر نع « صفح نب ركب يبأ نع .ةملس نع «ةملس

00 
 ةرجع نب بعك [؟6.68]

 . يملسلا يراصنألا دمحم وبأ 0

 ءراصنألا بسن باتك يف هبسن دجوي مل : '*”[يدقاولا] دعس نب ''”[دمحم] لاق

 نب ثراحلا نب ديبع نب يدع نب ةيمأ نب ةرجع نب بعك وه : يبلكلا ماشه نب دمحم لاقو

 نب ليمشق نب ةليبع نب '””رماع نب ةشارأ نب يرم نب ديوس نب منغ نب فوع نب ورمع

 :يراصنألا ةرامع نب دمحم نب هللا دبع هلاق كلذكو «ةعاضق نب فاحلإ نب يلب نب نارق

 رمع نب دمحم لاقو «جرزخلا نب فوع ينب نم لقوق ينبل فيلح وه : ليقف ؛ هيف فلتخاو

 وهو ءدهاشملا '””دهشو «ملسأ مث همالسإ رخأت .فيلحب سيل مهسفنأ نم وه : يدقاولا

 مكم ناك نمَُفل : هلوق ىذألا هسم اذإ مرحملا ةيدف يف ةصخرلا ةيبيدحلاب هيف تلزن يذلا

 ١[. 95: ةرقبلا] 4 كّسُن وأ ةقدص وأ ماّيص نّم ٌةيدفف هسأر نم ىذأ هب وأ اضيرُم

 .(ب) يف تسيل (0) .رباج نب ميلس :(ب) يف )١(
 . (؟91/ /) ةباصإلا 58١(« /5) دسألا ,(79/4 /”) باعيتسالا ()

 . (رماع نبا» : لصألا يف ترركت (5) .(ب) نم ةدايزلا (8)
 .(دهشف) :(ب) يف (6)



 يقل ل قري ةباحصلا ةفرعم

 . ةنس نوعبسو سمخ : ليقو ءعبس هلو .«نيسمخو نينثا ةنس يفوت

 هللا دبعو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو «''”[هللا دبع نب] رباجو .رمع نبا هنع ىور

 «ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو «بهو نب ديزو «لئاو وبأو «باهش نب قراطو « سابع نب

 «كلملا دبعو «قاحسإ هدالوأ نمو «يبعشلاو «لقعم نب هللا دبعو «يودعلا مصاعو

 .عيبرلاو ءدمحمو

 نب ايركز انث «''"[بيبح] نب نايز نب دمحم انث «رفظملا نب دمحم انثدح -. ١

 - «رمع نبا نع «عفان نع ناميلس نب هللا دبع نع «ةلاضف نب لضفملا انث «يعاضقلا ىيحي

 اهنإ) :لوقي ناكو ءهرمأ هلي هللا لوسر نإ لقي ملو ةرقبب كسن هنأ ةرجع نب بعك نع

 ٠ . (رقبلاو لبإلا نم ندبلا

 هباصأ ناك ملاس ينب نم ةرجع نب بعك نأ :راصنألا نم لجر ينربخأ : عفان لاقو

 مث ءاهدلقي ةرقب يدهي نأ هرمأف ؟كسنأ اذامب ءهللا لوسر اي :لاقف هقلحف «ىذأ هسأر يف

 . «يدهلاب لعفي كلذكو «سانلا عم اهب عفديف «ةفرعب اهفقي ىتح اهقوسي

 . عفان نع تخب نب باهولا دبع هاور

 نب بيعش انث « شايع نب يلع انث «ةعرز وبأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 بعك نأ :رمع نب هللا دبع نع عفان ينربخأ تخب نب باهولا دبع لاق :لاق ةزمح يبأ

 . «ةرقبب ىدتفاف ةرقبب يدتفي نأ هلي هللا لوسر هرمأف هسأر قلح ةرجع نبا

 .هوحن عفان نع ءرشعم يبأ ''"[نع ءراكب نب دمحم] هاور

 نب ىيحي انث . "”[جرفلا نب حور] عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 277

 نب ورمع تعمس هيبأ نع ءريكب نب ةمرخم انث «ملسم نب ىيحي نب نوميم ينثدح «ريكب
 هني هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللا دبع نع ثدحي اًبيعش تعمس :لاق «بيعش

 .(ب) يف تسيل )١(
 .(ب) يف تسيل (5)



 ةباحصلا ةفرعم فسوف

 قلحاف : لاق هللا لوسر اي معن :لاق (؟كسأر باود كتذآ» :مرحم وهو ةرجع نب بعكل

 امإو ,رمت نم '''اًعاص نيكسم لك نيكاسم ةتس معطت وأ ؛مايأ ةثالث موصب امإ :دتفاؤ

 .(ةاشب كسنأ

 ىيحيو «لقعم نب هللا دبعو «لئاو وبأو «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع : بعك نع هاور

 نسحلاو «حابر يبأ نب ءاطعو «راسي نب ناميلسو «يظرقلا بعك نب دمحمو «ةدعج نبا

 . يرصبلا

 انث .ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح - 75

 نع .ةمركع نع «سابع نب هللا ديبع نب هللا دبع نب نيسح انث ءدمحم نب ميهاربإ انث « يبأ

 (هنمث مرحم هباصأ ةماعن ضيب يف ىضق ُهَنِلَع يبنلا نأ» :ةرجع نب بعك نع « سابع نبا

 .[أ/رلدو /1]

 32 7 7 و 2 2 10 ِ

 "”يرعشألا مصاع نب بعك ]

 ءماشلا :ليقو ءرصم نكس «ةنيفسلا باحصأ نم ناك « "”كلام ابأ :ىنكي ن

 يبأ نب دلاخو «منغ نب نمحرلا دبعو «ءادردلا مأو « (9![هّللا دبع نب] رباج هنع ىور

 . ميرم

 ملسم وبأ انث :الاق ''”[يباطخلا] قورافو «'”[نسحلا نب] بيبح انئدح -606

 نب هللا دبع نب ناوفص نع «باهش نبا نع «جيرج نبا نع «مصاع وبأ انث «'*”[يشكلا]

 نم سيل» : ُهكَي هللا لوسر لاق :لاق مصاع نب بعك نع «ءادردلا مأ نع هثدح «ناوفص

 «ليقعو .لوحكمو .دعس نب دايزو «يديبزلاو «كلام هاور «رفسلا يف مايصلا ربلا

 )١( باوصلا وهو (ب) نم تبثأ امو «عاص» لصألا يف .
 دسألا «(””ا/8 /) باعيتسالا (؟) )”/ 58٠١(« ةباصإلا )"/ /791(.

 . ملسم ابأ ىنكي :(ب) يف (*)

 :(ب) يف تسيل (5)



 5 ةرذفر ةباحصلا ةفرعم

 نب ميهاربإو «دشار نب نامعنلاو «ريثك نب ناميلسو رمعمو «ةئييع نباو «دعس نب ثيللاو

 1 ١  8ل . (00
 . ''[هوحن يرهزلا نع مهلك] ملسم نب ليعامسإو «ةصفح يبأ نب دمحمو ( ةلبع يبأ

 «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع يرهزلا نع «ليويح نب ةرق نع «بهو نبا هاورو
 . "'"يرهزلا باحصأ ةماع هاور ام فالخ «بعك نع «ءادردلا مأ نع

 هل ن0 عمامو منع تأ

 ””يرعشألا ضايع نب بعك [؟607]

 يم رضحل ا ريفن نب ريبج دنع هثيدح «نييماشلا يف دعي

 دبع انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث « *”[دمحأ نب] رفعج نب هللا دبع انثدح -5

 ؛هيبأ نع ؛هثدح ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نأ :حلاص نب ةيواعم انث ,حلاص نب هللا

 ةنتف نإو ةنعف ةمأ لكل نإ» :لوقي هيي هللا لوسر تعمس :لاق « *” ضايع نبا بعك نع

 1 .(لاملا يتمأ

 . هلثم ةيواعم نع « بهو نب هاور

 '"يزهبلا ةرم نب بعك [80]
 نب ملاسو «طمسلا نب ليبحرش دنع هثيدح «هيف فلتخم «بعك نب ةرم : ليقو 0

 .دعجلا ىبأ

 .ةأورلا ءالؤه ءامسأ ركذ يف ريخأتو ميدقت (ب) يفو (ب) نم ةدايزلا (1)
 يرهزلا باحصأ هاور ام فالخ بهو نب ليويح نب ةرق نع هاورولا : اذكه ةرابعلا دروأ : (ب) يف مف

 . «بعك نع ءادردلا مأ نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع يرهزلا نع : لاقف هنع

 7١1١(. /7) ةباصإلا (غخ6 /5) دسألا 241١ /7) باعيتسالا

 .(ب) يف تسيل (8)
 .باوصلا وهو (ب) نم تبثأ امو مصاع : لصألا يف (5)

 . 0707 /5) ةباصإلا «.(589 /5) دسألا «(77“ /9) باعيتسالا ()



 ةباحصلا ةفرعم اففقخلا

5 
 لاق . طمسلا نب ليبحرش نأ :دعجلا يبأ نب ملاس نع «ةرم نب ورمع نع «ةبعش ان

 هني هللا لوسر اعد» :لاق هلي هللا لوسر نم هتعمس دحاو اًنيدح انثدح :ةرم نب '”بعكل

 دق كموق نإو «كل باجتساو كاطعأو كرصن دق هللا نإ : تلقف هتيتأف : لاق «رضم ىلع

 ريغ ًالجاع اًقدغ اًقبط اًعيرم اًثيغم اًثيغ انقسا مهللا» :لاقف'”[مهل] هللا عداف ءاوكله

 . (راض ريغ اًعفان ثئار

 هتعمس  !رذحاو كوبأ هلل  اًئيدح انثدح :لاق ءانرطم ىتح ةعمج انيلع ىتأ امف :لاق

 ناك اًملسم ًالجر قتعأ لجر اميأ»:لوقي هلم هللا لوسر تعمس لاق ؟هلَي هللا لوسر نم

 قتعأ ملسم لجر اميأو ,هماظع نم اًمظع هماظع نم مظع لكب يزجي ءرانلا نم هكاكف

 نم اًمظع امهماظع نم نيمظع لكب يزجي ءرانلا نم هكاكف اتناك نيتملسم نيتأرما
 لكب يزجي ءرادلا نم اهكاكف تناك ةملسم ةأرما تقتعأ ةملسم ةأرما اميأو .هماظع

 .«اهماظع نم اًمظع اهماظع نم مظع

 ("”[هوحن] ملاس نع «تباث يبأ نب بيبح نع «ةبعش نع «دواد وبأ هاورو *

 نع ةبعش انث ,دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انئدح -4

 نم كتئجا : هلِيَع يبنلل لاق ةرم نب بعك نأ دعجلا يبأ نب ملاس نع «تباث يبأ نب بيبح

 . "”«عار مهل دوزتي الو «ريعب مهل رطخي ال موق دنع

 . سانلا '؟”[هنع] هاور ءروهشم ةرم نب ورمع نع ةبعش ثيدح

 ””نع ءروصنمو «ةداتقو «ةرم نب ورمع نع «ةبعش نع «ربحملا نب لدب ىورو *

 . [ب ١69771/ .هلوطب ريكب يبأ نب ىيحي ثيدح وحن « '”[دعجلا يبأ نب] ملاس

 . ملاس نع «ةرم نب ورمع نع '[هنع] شمعألا باحصأ هاورو *

 .(بعل) لصألا يف )١(
 . (ب) نم تبثأ امو . لصألا ىف سيل[ 1]نيبام (؟)
 .(ب) ىف تسيل (4) . «ىعار» :(ب) يف (9)

 1 .(ب) نم تبثأ ام باوصلاو ملاسو : لصألا يف (4)



 "1: ففظفت ةباحصلا ةفرعم

 نب بعك نع ءملاس نع «روصنم نع 2 لهلهم نب لضفم نع ءمدآ نب ىيحي هأورو *

 . ةبقر قتعأ نمو ءءوضولا نسحأف ًاضوت نمو «بوجأ ليللا يأ هني يبنلا لأس هنأ :ةرم

 . "”[بعك نع] ملاس نع .روصنم نع «ةدئاز هاورو *

 ةيواعم انث ءرضنلا نب دمحأ نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدح 4

 ثيدح وحن ةرم نب بعك نع «دعجلا يبأ نب ملاس نع ءروصنم نع «ةدئاز انث .ورمع نبا

 .ًالوطم ةرم نب ورمع نع « ةيعش

 "”يدابعلا بعك 2 ]

 فوع نب ناكلم ونب فلاحو «يخونتلا :هل لاقي يذلا وهو «تاللا ديز نب ''"[ةرذع نب فوع

 هلي هللا لوسر ىلع ةريحلا دفو عم دفو «ةريحلا دابع نم يدابعلا وهو «مهيلإ بسنف اًمنونت

 «ةيلهاجلا يف باطخلا نب رمع كراشو ءهنع هللا يضر ركب يبأ دهع يف ةنيدملا مدقو

 اهب هلو ءرصم حتف دهش[و «''"'هتلاسرب] ةيردنكسألا هيلع مدقف سقوقملا ىلإ رمع هلسرأف

 "9 ىلعأللا دبع نب ديعس يبأ نع كلذ ىكحي «دلوو راد

 هللا دبع انث ءيرصرصلا ''”[سابعلا وبأ] فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح ٠

 ريفع نب ريثك نب ديعس انث «مثيهلا نب دمحم صوحألا وبأ انث ءيوغبلا دمحم نبا

 ورمع نع « يخونتلا يدع نب بعك نب ةمقلع نب بعك نب ديمحلا دبع ينثدح ؛يرصملا
 لهأ نم دفو يف تلبقأ :لاق ''”[يدع نب] بعك نع «ليجأ نب معان نع «ثراحلا نبا

 .(ب) نم طقس[ ]نيب ام )١(
 .(؟94 /*) ةباصإلا «(587 /5)دسألا ء(”19/94 /”*) باعيتسالا (؟)

 . هنع ىكح اميف ىلعألا دبع نب ديعس و بأ كلذ ركذ» :(ب) يف (*)

 . همسا ىلع ةبسنلاو ةينكلا مدق (ب) يفو .(ب) نم ةدايزلا (5)



 ةباحصلا ةفرعم فضلا
 ا ل فل ا

 نأ ثبلن ملف «ةريحلا ىلإ انفرصنا مث انملسأف «مالسإلا انيلع ضرعف ُهَِّلَع يبنلا ىلإ ةريحلا

 تام دق :تلقف .تمي مل ابن ناك ول :اولاقو «يباحصأ باتراف ُهّنيَم يبنلا ةافو انءاج

 ال انكو بهارب تررمف «ةئيدملا ديرأ تجرخ مث «مالسإلا ىلع تبثو ''”[هلبق] ءايبنألا

 «ءيش هنم يردص يف خفل هتدرأ رمأ نع ينربخأ :تلقف هيلإ تجعف «هنود ارمأ عطقن

 .هجرخأ رسل رفَسلا اذه يف هقلأ :لاقف بعكب هتيتأف .ءامسألا نم كمساب تئا "7 :لاق

 هيف تام يذلا نيحلا يف هتومب اذإو .هتيأر امك ُهََِّي يبنلا ةفصب اذإف "”بعكلا تيقلأف

 ىلإ ينهجوف هدنع تمقأو هتملعأف ركب يبأ ىلع تمدقف « يناميإ يف يتريصب هيف تدتشاف

  ؟؟"[دعب] هتيتآف «هباتكب هيلع تمدقف باطخلا نب رمع اضيأ ينهجوف .تعجرف سقوقملا

 برعلا تلتق مورلا نأ تملعأ ؛”[يل] لاقف ءاهب ملعأ ملو كومريلا ةعقو ينعي

 «هلك نيدلا ىلع هرهظيل ُهِّيَي هيبن دعو هللا نإ :تلق ؟ملو :لاق ءال :تلق ؟مهتمزهو

 ينلأس مث «داع لتق هللاو مورلا تلتق «مكقدص دق مكيبن نإف :لاق «داعيملا فلخي سيلو

 دبعو « يلع مهيلإ ىدهأ نمت ناكو «مهيلإو رمع ىلإ ىدهأف ُهتَْع يبنلا باحصأ هوجو نع

 . سابعلا ركذ هبسحأو «ريبزلاو ءنمحرلا

 ضرف ناويدلا عضو املف «ةيلهاجلا يف باطخلا نب رمعل اًكيرش تنكو :بعك لاق

 . بعك نب يدع ينب يف يل
 ثراحلا نب ورمع باتك يف ىأر هنأ يسّلربلا دواد يبأ نب ميهاربإ ىورو ١

 نب بعك نع هثدح هللا دبع ابأ معان نأ «بيبح يبأ نب ديزي ينثدح :"0[لاق] هطخب

 نأ مكل له :لاق هني يبنلا دمحم ثعب املف «ةريحلا فقسأ يبأ ناك :لاق هنأ ءيدع

 (””[انأ] ول :نولوقيف ءادغ تومي ال .هلوق نم اوعمسيف لجرلا اذه ىلإ مكنم رفن بهذي
 ىلع انمدقف «مهعم قلطنأ انأ : يبأل تلقف «مهوثعبف «ةعبرأ اوراتخاف هلوق نم انعمس

 .(ب) يف تسيل )١(
 .لاقف :(ب) يف (0)
 .(ب) نم تبثأ امو ةبعكلا : لصألا يف (*)
 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(س) نم طقس (4)



 ' .١ سههف ةباحصلا ةفرعم
0 

 انركني الو «نآرقلاو همالك عمسنف حبصلا ')[ىلص] اذإ هيلإ سلجم انكف هلم هللا لوسر

 ول :ةعبرألا تلاقف [أ/١7١ /؟] «تام '"' ىتح ًاريسي الإ هلي هللا لوسر ثبلي ملف ءدحأ

 اذه عطقنيأ «هناكم موقي نم اوملعت ىتح متنأ امك :تلقف ءاوقلطنا تمي مل مح هرمأ ناك

 ةماميلا ىلإ ركب وبأ ثعب املف ءاينارصن الو اًملسم ال انأ تثكمو اوبهذف «؟متي مأ رمألا

 . "[ريفع نب ديعس نع صوحألا يبأ ثيدح] لثم

 2 3 م خا 0

 '''يمايلا ورمع نب بعك [؟60]

 هللا دبع نب دمحم انث :الاق دمحأ نب ناميلسو «يحلطلا ركب وبأ انثدح 7

 بعك نب فرصم نب يرسلا نب ورمع نب فرصم يبأ انث «فرصم نب دمحأ انث « يمرضحل ا

َي يبنلا تيأر» :لاق ورمع نب بعك هب غلبي هدج نع هيبأ نع ورمع نبا
 حسمف أضوت هْنل

 . (هافقو هتيحل نطاب

 نع '*”[حص نإ] ةداحج نب دمحمو «ميلس يبأ نب ثيلو «لوغم نب كلام هاور

 .هوحن هذج نع «هيبأ نع «فرصم نب ةحلط

 '"رعاشلا ىملس يبأ نب ريهز نب بعك ]3

 .[انيلص] :(ب) يفو لصألاب اذكه )١(
 هلإب :(ب) ىف (0)

 .(ب) نم تبثأو .نيسوقلا نيب ام طقسو . هلثم ركذف : لصألا يف (5)

 .(750 /7) ةباصإلا «(588 /4) دسألا 78٠١(« /) باعيتسالا (5)
 .(ب) يف تسيل (4)

 .(596 /9) ةباصإلا «.(87/6 /5) دسألا (7/## /”) باعيتسالا (5)



 .فئاطلا نم هِي يبنلا فرصنم دعب حتفلا دعب ملسأ «ةنيزم نب نامثع نب مطال نب ةمذه

 همدو هسفن ىلع ُهِّكَي هللا لوسر نم زرتحي وأ «مالسإلا ىلع هثحي ريهز نب ريجب هوخأ هبتاك
 .هردهأ دقف

  رمع نبا ىيحي ايركز وبأ انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 517
 نمحرلا دبع نب ةبيقرلا يذ نب جاجح انث «يمازحلا رذنملا نب ميهاربإ انث  جيرجب فورعملا

 ريهز انبا ريجبو بعك جرخ :لاق هدج نع «هيبأ نع «ىملس يبأ نب ريهز نب بعك نبا
 تح ناكل اذه يف 'نمتغ] يف تبن : بمكل ريجي ان زلاق «فازعلا قرب اي ىن

 :لاقف يمك كلذ غلبف ""[ملسأو] مالسإلا هيلع ضرعف هي لَ هللا لوسر

 اَكَلَذ كريغ بيو ءيش يأ ىلع ةلاسر ارْيَجَب ينع اَعلبأ آلأ

 اَكلاَخأ هيلع كردت ملو هيلع بأ الواَمأ فلث مل قّلخ ىلع

 اكلعواهنم رومأللا كلهنأو ةيور سأكب ركب وبأ كاقس

 2| رت الي هللا لوسر بضغ] هلي هللا لوسر هذه هتايبأ تغلب املف

 نأ هل ركذي هيخأ ىلإ ريجب '”[كلذب] بتكف : لاق «هلتقيلف اًبعك يقل نمو» : ؟”[لاق]
 نأ هيلإ بتك مث « ""”تلفنت كارأ امو ءاجتلا :هل ©0[لوقيو] ,همد ردهأ دق هلي هللا لوسر

 6 ةسضد ردهأو

 هنم لبق الإ هللا لوسر دمحم نأو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشي دحأ هيتأي ال هني هللا لوسر
 هتديصق لاقو بعك ملسأف «لبقأو ملسأف اذه يباتك كاتأ اذإف «كلذ لبق ناك ام طقسأو

 .«امنغ» : لصألا يف )١(
 .؟ملسأف» :(ب) يفو لصألا يف اذك 000

 .(ب) نم تطقس (9)

 . «لاقو» :(ب) ىفو لصألاب اذك (4)

 .(ب) نم ةدايز (0)
 .«لاقي» :(ب) يف )١(

 .«تفلنت» : لصألا يف (0)



 م 59 فضا ةباحصلا ةفرعم

 م هي هللا لوسر دجسم بابي هتلحار خانأ ىتح لبقأو هيي هللا لوسر ©” اهب حدم يتلا

 يف هِي هللا لوسرو دجسملا لخد
قلحتم «موقلا نم ةدئاملا ناكم هباحصأ

 ,"7[و] هعم ني

 « مهثدحيف ةرم ءالؤه ىلإ لبقي «ةقلح نود ةقلحو [ب/ /7 ] «ةقلح نود ةقلح

 ءدجسملا تلخد مث دجسملا بابب يتلحار تخنأف : بعك لاق «مهثدحيف ةرم ءالؤه ىلإو

 هلإ ال نأ دهشأ :تلقف تملسأف «هيلإ تسلج ىتح تيطختف ةّفصلاب هلو هللا لوسر تفرعف

 بعك انأ :تلق :لاق (؟تنأ نمو» :لاق « هللا لوسر اي نامألا « هللا لوسر كنأو ءهللا الإ

 (« ؟ركب ابأ اي لاق فيك» :لاقف ركب يبأ ىلإ تفتلاو «لوقت يذلا تنأ» :لاق ريهز نب

 : ركب وبأ هدشنأف

 اًكَلَد كريغ بيو ءيش يأ ىلع 22ةلاسر ًرْيَجُب ىنعاًَحلْنأ آلأ

 اًكلاَحخأ هيلع كردت ملو هيلع بأ الواّمأ فلث مل قُلَخ ىلع

 اكلعو اهنم رومأملا كلهناو ةيور سأكب ركب وبأ كاقس

 : تلق :لاق (؟تلق فيك» :لاق '؟”[اذكه تلق] ام هللا لوسر اي : تلق ””[لاق]

 اكلعو اهنم نومأملا كلهنأو (”ةيور سأكب ركب وبأ كاقس

 ا 27[ :اهلك] ةديصقلا هدشنأو( هللاو انومأم» :لاق

2 5 8 0 . 60 

 .اهيف :(ب) يف )00

 .(ب) يف تسيل قف

 . (ب) نم ةدايزلا (*)

 .ريخأتو ميدقت (ب) يفو لصألا يف اذك (4)

 .«ةيورلا» :(ب) ىف (5)

 .«نجي ملا :(ب) يفو ءلصألا يف (5)



 ةباحصلا ةفرعم 1٠١ رعد

 "!كلام نب سيق نب ديز نب بعك 7]
 . ردب دهش «يراجنلا يراصنألا ح

 رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث « ("”[يباطخلا] قوراف انثدح .-4

 دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم انث « '''[يمازحلا]
 . كلام نب سيق نب ديز نب بعك :راجنلا نب رانيد ينب نم جرزخلا نم «راصنألا نم ردب

 خام م
 هنن 03

 ىنهجلا ةبلعث نب زاّمج نب بعك ]١560[

 فيلح :ليقو ردب دهش] جرزخلا نب بعك نب ةدعاس ينب فيلح «يناسغلا : ليقو د
 عجز : 0 .

 دمحم انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نبدايز انث «ىباطخلا قوراف انثدح -06

 دو
 ندا

 نم ءراصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا

 . ناسغ نم «مهل فيلح «ةبلعث نب زامج نب بعك : جرزخلا نب بعك نب ةدعاس ينب
 نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح -

 ءراصنألا نم ردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم انث ءدعس نب ميهاربإ انث .بويأ
 . ةنيهج نم مهل فيلح «ةبلعث نب زامج نب بعك : جرزخلا نب فيرط ينب نم

 خاب هنأ 30
 28 2 تو ون

 يراصنألا سيق نب ديز نب بعك )]

 ٠ هِي ىبنلا نع دنسأو ءاردب دهش «راجنلا نب رانيد ينب نم 0

 )١( ةباصإلا «(غا/ا/ /5) دسألا ,(79/5 /) باعيتسالا )*/ 595(.
 .(ب) نم طقس (؟)
 ,(595 /) ةباصإلا «(47/9 /5) دسألا 7/7 /؟) باعيتسالا (9)
 .ريخأتو ميدقت (ب) يفو ءلصألا يف اذك (:)
 .(595 /") ةباصإلا .(817/8 /5) دسألا ,(710/5/1) باعيتسالا (6)



 "مط ةباحصلا ةفرعم

 نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 171

 نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم '")[نع ]دعس نب ميهاربإ انث « ''”[بويأ]

 نب ديز نب بعك :رانيد نب ةثراح نب بعك نب كلام نب سيق ينب نم جرزخلا نم «راصنألا

 .رانيد نب ةثراح نب بعك نب كلام نب سيق

 نب سابع انث «يمرضحللا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثدح

 ديز نب بعك تعمس '"![لاق] ديز نب ليمج نع «ماوعلا نب دابع انث ءيشرقلا لضفلا

 نأ دارأ املف [أ/7/١5١] ءرافغ ينب نم ةأرما جوزت هِي يبنلا نأ ثدحي يراصنألا

 كيلع يبص» :اهل لاقو هبايث ذخأف ةكلف هنأك اًحطل :لاق ءاضايب اهحشكب ىأر اهب لخدي

 .(كلهأب ىقحلاو

 . هلثم ديز نب أيمج نع « ميرم يبأ نب حون هأورو *

 «بعك نب ديز وأ «ديز نب بعك نع :لاقف ليمج نع كلام نب مساقلا هاورو *

 ايركز نب ليعامسإ لاقو «بعك نب هللا دبع نع ليمج نع :ليضف نب دمحم لاقو

 . رمع نب هللا دبع نع '''[ليمج نع] : نصغ نب مساقلاو
 5 52 ب دام خداع

  ؟يظرقلا ميلس نب بعك ]

 ركذ .«كرتف ةظيرق موي تبني مل (”[نمم ناك] هنإ :ليق « بعك نب دمحم دلاو

 « نمحرلا دبع نب ديعجلا نع «ليعامسإ نب متاح هثيدح ىور :'*[لاق] نيرخأتملا ضعب

 :هلوق نإف .مهوو «هيبأ نع « يظرقلا بعك نب دمحم نع « نمحرلا دبع نب ىسوم نع

 .(ب) نم طقس )١(
 .[انث] :(ب) يفو لصألا يف اذك (؟)
 1 . (ب) نم ةدايزلا (")

 . (1910/ /9) ةباصإلا «(81/4 /5) دسألا 2097/7 /) باعيتسالا (:)

 .[كاقو] :(ب) يف (5)



 عمس ىسوم نإف .ىسوم دلاو يمطخلا نمحرلا دبع وه امنإ ءبعك وه سيل «هيبأ نع
 هب ثدح دقو يمطخلا نمحرلا دبع وهو  ىسوم ابأ ينعي  هيبأ نع هثدحي بعك نب دمحم

 ثيدح «ىسوم نع «ديعجلا ثيدح نم يمطخلا نمحرلا دبع ةمجرت يف ةحصلا ىلع
 .رسيملاب بعللا

 ع
 2 تا 52 00 2 3

 (')ةَّئض نب راسي نب بعك [[!811]

 ضعب هركذ «ةعيطق نب بلاغ نب موزخم نب هللا دبع نب ةعزق نب ةعيبر نبا
 طتخاو ءرصم حتف دهشو « "''ةباحصلا نم هنأ : ىلعألا دبع نب ديعس يبأ نع «نيرخأتملا
 (© يف اهب ىضقتسا ؟”ضاق لوأ وه :ريفع نب ديعس لاقو « ©[ءاضقلا] يلوو اهب

 نانس نب دلاخ تنب نبا وه : ميرم يبأ نب ديعس لاقو «ةيلهاجلا يف اًيضاق ناكو «مالسإلا

 .«هموق '''[ةعّيض]» :لاقف هلم يبنلا هنع لثس يذلا يبنتملا '"'[يسعلا]

 ليبح رش نب كاحضلا نع ؛ةويح نع «ئرقملا نع ثيدحلا اذه هل جرخأ *”[و]

 نأ :صاعلا نب ورمع ىلإ بتك رمع نأ ””[مهربخأ] يبيجتلا دعس نب رامع نع «يقفاغلا

 لاقف «نينمؤملا ريمأ باتك هأرقأف ورمع هيلإ لسرأف .ءاضقلا ىلع ةنض نب بعك لعجي
 هاجن ذإ دعب (دبأ اهيف دوعي مث ,ةكلهلا نم هيف ناك امو ةيلهاجلا نم هللا هيجني ال هللاو ال :بعك

 .ورمع هكرتف ىبأف ءاهنم هللا

 انث ءديدق نب نسحلا نب يلع انث ,ىلعألا دبع نب ديعس يبأ نع انثدح] 4

 )١( ةباصإلا (590-/5) دسألا «(3787 /7) باعيتسالا )”"/ 017"( ,

 .«اهاضق» :(ب) يفو لصألا يف اذك 2م . «ةبحص هل نأ» :(ب) يف ()

 . باوصلا وه تبثأ امو «يضاق» : ةيطخلا خسنلا يف عز

 .«ىسعلا» :(ب) ىفو لصألا يفاذك (1) ١ .هرصمب ىضقتسا) :(ب) يف (4)

 00 .(ب) نم طقاس[ ]1نيبام (8) .[هعض] :(ب) يفو لصألاب اذك (0)



 ' فشل ةباحصلا ةفرعم

 . "7[هب ئرقملا انث « هللا دبع نب نمحرلا دبع

 ليلد ثيدحلا اذه يف سيلو ؛ةبحص هل بجوي ال رمع ءاضقتساو : "”[خيشلا لاقو]

 . هلم لوسرلا بحص ةيلهاجلا كردأ نم لك (*”[سيلف (] هلي لوسرلل "”[هتبحص ىلع]

 عام مناع ىف ١
 07 . تيوب حي و “0

 ”بوسنم ريغ: بعك ]١51١[

 . مصاع يبأ ثيدح هل جرخأو « نيرخأتملا ضعب هلاق اميف ةلضن نب ةمقلع هنع ىور

 نب هبر دبع نع مصاع وبأ انث راسي نب قاحسإ انث «هباتك يف ةمثيخ هانربخأ -.

 : لاقف ةلضن نب ةمقلع دنع اًسلاج تنك :لاق «ئراقلا نبا ينثدح ءيشرقلا هللاءاطع

 الولغم ةمايقلا موي هب ىتؤي الإ ةرشع ريمأ نم ام» :لاق هي هللا لوسر نأ بعك ينربخأ

 .[ب ١7١/ /؟](كلذ ريغب هيف يضقي وأ همحري هللا نوكي يتح

 . '"'[ هع يبنلا نع ةرجع نب بعك نع مالكلا اذه ضعب ىوري دقو]

1 
 ذل

2 
2 0/0 1 

0/0 
 اا 723

 "ةبحص هل :بعك ]761١[

 . نيرخأتملا ضعب هركذ اميف

 ءرصم لهأ يف هدادع :لاقو ءاًقوقوم فوخلا ةالص يف ثيدحلا اذه هل ىورو *#

 .(ب) نم طقاس[ ]نيب ام )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 , . (هتيحصل» :(ب) ىفو لصألاب اذك (")

 .«سيلو» :(ب) ىف (5)

 . (*: /") ةباصإلا «(591 /4) ةباغلا دسأ (0)
 . (ب) نم ةدايزلا 69

 . 0707 /9) ةباصإلا 541١( /5) دسألا (7ى7 /8) باعيتسالا (0)



 . عفان نب دايز : هنع ىور

 ميركلا دبع انث «صمحب مامإلا نامثع نب دمحم نب دمحأ نع هانثدح اذكل 0١-

 نأ : ثراحلا نب ورمع ينربخخأ «بهو نبا ''”[انث] ىيحي نب ةلمرح ''”[انث . ميهاربإ نبا

 هلل يبنلا باحصأ نم ناكو «بعك نع « عفان نب دايز نع "”[هثدح] ةداوس نب ركب

 .«ناتدجسو ةعكر ةفئاط لكل فوخلا ةالص نأ» «ةماميلا موي هدي تعطقو

 انث «ةبيتق نب ”[نسحلا نب دمحم] انث « ''”[ميهاربإ نب دمحم] هانثدح 65
 دايز نع «ةداوس نب ركب نع «ثراحلا نب ورمع ينربخأ «بهو نبا انث « ىيحي نب ةلمرح

 هللَي هللا لوسر نأ» : مهثدح هللا دبع نب رباج نأ : يقفاغلا ىسوم يبأ نع هثدح عفان نبا
 . (نيتدجسو نيتعكر ةفئاط لكل «ةبلعثو براحم موي فوخلا ةالص ىلص

 تكي ني دن
 ول

 (0ةيرادخلا نب بعك [[814]
 . يليقعلا نيزر يبأ ثيدح يف ركذ هل

 نار يي مما 4 ا

 "ةبطُق نب بعك [؟016]

 ("”[هيلع دزي ملو] نيرخأتملا ضعب هاكح ثيدح يف ركذ هل

 ىتيف ني ع3 جامد دع 1

 مث  ثيدحلا ركذف خلإ . ىيحي نب ةلمرح ثيدح نم ثدحال : اهيفف (ب) نم طقاس[ 1نيبام )١(
 . [ةلمرح نع ميهاربإ نب ميركلا دبع نع دمحم نب دمحأ نع هب ثدح اذك] : : هرخآ يف لاق

 .[نع] :(ب) يف قفز

 .[هربخأ] : (ب) يف (9) ٠

 :(ب) نم ةدايز (4)

 .[يلع نب دمحم]1 :(ب) يف 0

 ميجب لصألا يف اهطبض يفو .(؟944 /7) ةباصإلا 0/5 /) باعيتسالا (4 /غ)دسألا (1)
 . هتمجرت رداصم نم تبثأ امو

 , ("01 /9) ةباصإلا «.(غ85 /5) دسألا (0

 .(ب) نم ةدايزلا (8)



 رينج 15 ةباحصلا ةفرعم

 جك

 ""يراصنألا جرزخلا نب بعك 1]

 ركذ :"'"لاقو '"'[نيرخأتملا ضعب] هنع هاكح اميف يراخبلا هركذ ثراحلب نم

 نب نوميم نب دمحم نع «يراصنألا '*”[ىيحي نب] نمحرلا دبع نب دمحم نع يراخبلا

 عم كوبت ةوزغ يف مكحلا يبأ نب مكحلا ينبحص :لاق هدج نع «هيبأ نع «جرزخلا نب بعك

 نب دمحم ركذ :لاق «يراخبلا يرسلا نب لهس انث «دمحتم هانثدح ]37

 . '؟7[هلثم ليعامسإ

 دع دع د

 ””يدزألا روس نب بعك [؟811]

 طيقل ينب يف اًيضاق ناكو « هَ يبنلا نم اًكاردإ هل نإ :ليق «لمجلا موي لتق

 . ارابخأو اًماكحأ نيريس نب دمحم هل ىور ء«اهيلع اًيضاق رمع هثعب «ةرصبلاب

 انث «كلام نب ميهاربإ انث « "'[يدع نب] ميعن وبأ انث , "7[يفيرطغلا] انثدح- 4

 نب رمع نأ :يبعشلا نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث « "”[بجاوحلا ىبأ نب ىيحي]

 يف اهجوزو ةأرملا نيب هتيضق ركذو «ةرصبلا ءاضق ىلع روس نب بعك ثعب باطخلا

 . اهنايتإ

 )١( ةباصإلا ء(غ0/ه /4)دسألا )"/ 59406(.

 .[رخأتملا] :(ب) يفو لصألاب اذك (7)

 . لصألا نم واولا تطقس (9)
 .(ب) نم طقاس [ ]نيب ام (4)
 . 717/5 /9) باعيتسالا «(50185 /) ةباضإلا «(817/4 /5) دسألا (0)

 . «دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ» :(ب) ىفو ءلصألاب اذك (5)

 ..(ب) نم ةدايزلا (0)
 . «رجاوحلا يبأ نب ايركز نب ىيحيلا :(ب) يفو «لصألاب اذك (8)



 ©”قاحسإ وبأ ربحلا عتام نب بعك 7]

 . هنع هللا يضر رمع ةفالخ يف همالسإ ناك ءهري ملو هِي يبنلا دهع كردأ ت

 ةرسيم نب سنوي انث «يعازوألا انث «ديلولا نب ةيقب انث :لاق "6. . .) انثدح] -05

 تجرخو :بعك لاق هل للا لوسر ىلإ ينعبو : لاق هل هللا لوسر نع هئاطبإ ””ىلع

 /؟] :لاقف ىبنلا اذه ديرأ :تلقف ؟بعك ايذخأت نيأ :يل لاقف «تانرق اذ تيتأ ىتح

 ()م :تلقف بكارب انأ اذإف تجرخف «بارتلا تحتل نآلا هنإ ءاّيين ناك نئل هللاو 5

 . [ىرحأ توملاو هلي دمحم تام :لاقف ؟ربخلا

 25 4و6 داو دا د

 ”نيصحلا نبزاثتك 1

 يونغلا دثرم وبأ

 فيرط نب ' "[دعس نب] ةشرخ نب عوبري نب ورمع نب عوبري نب نصح نبا :ليقو 0 0 00 ْ مه 5 ٠ 5 م
 نب ةزمح فيلح «رضم نب ناليغ نب سيق نب دعس نب رصعي نب ينغ نب منغ نب نالخ نبا 34 3 .٠ 9 و ه+ ه* 3 و

 وهو «ةرشع يتنثا ةنس تام هَلْ هلع هللا لوسر عم اردب دهش أ "”مهنع هللا ىضر بلطملا دبع

 ٠ .(ب) نم طقس (0)

 )١( ةباصإلا «(580/ /5)دسألا )"/ 316( ,

 . لصألا يف ضايب (. . .) نيبام (0)
 . ةباغلا دسأ نم ةدايزلاو لصألا يف سيل ثيدحلا يف ناروكذملا «ام» و «ىلع» (؟)
 1 .(ب) ىف سيل همامتب ثيدحلا اذه (4)
 . (":0/ /6) ةباصإلا «زانك :امهيفو «( 00١ /5) دسألا 07٠ /8) باعيتسالا (5)
 .(ب) نم طقس (0)

 .(ب) نم ةدايز (0)



 نب] دمحأ انث « '''[ىيحي نب] دمحم انث « ')[نسحلا نب] بيبح انثدح -.7

 نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ انث '[ دمحم

 نب ورمع نب عوبري نب نيصح نب زانُك دئرم وبأ : مهتئافلح نم مشاه ينب نم «نيملسملا

 ""سيق نب دعس نبرصعي نب ينغ نب منغ نب نالح نب فيرط نب دعس نب ةشرخ نب عوبري

 . مهنع هللا يضر بلطملا دبع نب ةزمح افيلح دثرم يبأ نب دئرم هنباو هرضم نب ناليغ

 نب مكحلا انث ؛يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثدح 17

 «هللا ديبع نب رسب نع « ””[رباج] نب ديزي نب نمحرلا دبع نع «دلاخخ نب ةقدص انث «ىسوم

 تعمس :لوقي يونغلا دئرم ابأ تعمس : '؟”[لوقي] عقسألا نب ةلثاو تعمس :لاق

 .«(اهيلع اولصت الو روبقلا ىلع اوسلجت ال» : /”[لوقي] هلي هللا لوسر

 نع «رانيد نب دمحمو «يناعنصلا دمحم نب كلملا دبعو «ملسم نب ديلولا هاور *

 نمحرلا دبع ''”[ةياور] يف كرابملا نب هللا دبع مهفلاخو . هلثم «؟”[رباج نع] رباج 2*[نبا]

 يبأ نع «ةلثاو نع «ينالوخلا سيردإ يبأ نع ءرسُب نع :لاقف '؟”[رباج نب] ديزي نبا

 .دئرم

 ذل 2
5 9 

 3 ِك ذل 1

 .(ب) نم طقاس[ 1نيبام )١(

 . «ناليغ نب سيق" ةباغلا دسأ يف (؟)

 . [ربابح] لصألا يف ()

 .(ب) نم طقس (:؟)

 .(ب) نم ةدايزلاو . لصألا نم طقس[ 1 نيبام (5)

 .[نع هتياور] :(ب) يفو «ءلصألاب اذك (5)



 "'نيصحلا نب موثلك 0]

 ع 8 5 . 8 5 وع ع

 نب سمحأ نب سيق نب فلخ نب ديبع نب نيصحلا نب موثلك وهو . يرافغلا مهر وبأ
 عياب «رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب ةرمض نب لبقم نب رافغ

 . حتفلا ماع "”[هجراخم ضعب يف] ةنيدملا 7[ ىلع] هيَ يبنلا هفلختسا «ةرجشلا تحت

 . ”هالوم مزاح وبأ و . "”[مهر يبأ يخأ] نباو « سابع نبا هنع ىور *

 رفعج وبأ انث «ينارحلا بيعش وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -.

 نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع «قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «يليفنلا
 ىلع فلختتسا «ةكم حتفل جرخ امل هيي هللا لوسر نأ : سابع نبا نع «ةبتع نب هللا دبع
 . يرافغلا نيصحلا نب موثلك : مهر ابأ ةئيدملا

 نع «قازرلا دبع نع « ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -.48

 «يرافغلا مهر ابأ عمس هنأ : '*”[مهرلا] يبأ يخأ نبا ينربخأ يرهزلا نع ءرمعم

 عم توزغ :لاق ةرجشلا تحت "”[هوعياب] نيذلا ''"[ نم] ُهّْكَ يبنلا باحصأ نم ناكو

 تقفطف ساعنلا يلع يقلأف «هنم اًبيرق ترس ةليل انرس املف ءاّموبت هيي هللا وسر
 يف هلجر بيصأ نأ ةيشحخ اهوند ينعزفيف هتلحار نم يتلحار تند دقو ءظقيتسأ

 يف هلجر يتلحار "”[تمحزف] ليللا ضعب ينيع ينتبلغ ىتح «يتلحار رخؤأف '”[زرغلا]
 ! هللا لوسر اي يل رفغتسا :تلقف «سح» :هلوقب الإ ظقيتسا ملف هلجر تباصأف زرغلا
 وه اذإف « "”[هتربخأف] رافغ ينب نم فلخت نمع ينربختسي ُهَّلْيَو يبنلا قفطف «رس» :لاقف

 ١( ةباصإلا «(597 /") دسألا ,.(585 /) باعيتسالا )/ 4 70( .

 .(ب) يف تسيل (؟)
 . [هيخأ] :(ب) ىفو لصألاب اذك (*)
 .«الوم» :(ب) يف (4)

 . [يرافغلا مهر] :(ب) يفو لصألاب اذك (6)

 . (ب) نم ةدايزلا ()

 .[اوعياب] (ب) يف (0

 .[هربخأف] :(ب) يف (8)



 رك 23 ةباحصلا ةفرعم

 لعف ام» :لاقف «مهفلختب هتثدحف (؟طاطقلا لاوطلا رمحلا ''"[ رفنلا] لعف ام» : ينلأسي

 لاق «جرش '”[ةكبشب] معن مهل نيذلا طاطقلا داعجلا راصقلا» :لاق وأ «دوسلا رفنلا

 : تلقف [ب ١77/ /7] «ملسأ نم اطهر تركذ ىتح «مهركذأ ملف رافغ يف ””[تركذف]

 "7 دحأ] عنمي امف» : هل هللا لوسر لاقف ءاوفلخت دق ملسأ نم طهر كتلوأ هللا لوسراي

 زعأ نإف هللا ليبس يف اطيشن اًءرما هلبإ نم ريعب ىلع لمحي نأ فلخت نيح كنئلوأ

 .«رافغو ملسأو راصنألاو شيرق نم نورجاهملا ينع فلختي نأ يلع يلهأ

 . '7[يريبزلا نع] هلثم سانلاو «بيعش وبأ هاور *

 «يثيللا ةميكأ نبا نع '*”[يرهزلا نع] قاحسإ نبا نع ءدعس نب ميهاربإ هاورو #

 .هوحن نيصحلا نب موثلك مهر ابأ عمس هنأ :'"”[يرافغلا] مهر يبأ ”[يخأ] نبا نع

 دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث « ''[نسحلا نب] بيبح '*”انثدح -.

 نع «باهش نبا "”[ربخأ] قاحسإ نب دمحم نع دعس نب ميهاربإ انث « '”[بويأ نبا]
 ناكو «نيصحلا نب موثلك مهر ابأ عمس هنأ '”[مهرلا يبأ] يخأ نبا نع «يثيللا ةميكأ نبا

 . '*””[هوحن ركذف] ةرجشلا تحت ”[هوعياب] نيذلا هِي يبنلا باحصأ نم

 ''”'يعازخلا مونلك ]

 يف يمرضحلا هركذ «يدع نب ريبزلاو دادش نب عماج هنع ىور] ةفوكلا نكس

 .(ب) نم طقس )١(

 .[ةكبس] :(ب) يف (0)

 . [تركذتف] :(ب) يف (؟)
 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 . (هانثدح) :(ب) يف (5)

 . لصألا نم طقس [ ]نيبام (5)

 .[ينربخأ] :(ب) يف (0)

 . [مهر يبأ] :(ب) يف (8)

 .[اوعياب] :(ب) يف (9)

 )٠١(الأسد)595 /5(.« ةباصإلا )/ ٠0"7(.



 ١ ح ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « '"![نسحلا نب بيبح ]انثدح. .

 نب ميهاربإ انث :الاق يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث دمحم نب دمحم انثدحو

 هلل يبنلا ىتأ :لاق يعازخلا موثلك نع «دادش نب عماج نع «شمعألا نع «يبأ انث «ةيواعم

 نأ تأسأ اذإو «تنسحأ ينأ ملعأ نأ تنسحأ اذإ يل فيك هللا لوسر اي :لاقف لجر

 دقف تنسحأ دق :كناريج لاق اذإ» : هلي هللا لوسر هل لاقف ؟تأسأ دق ينأ ملعأ

 .«(تأسأ دقف تأسأ دق : كناريج كل لاق اذإو تنسحأ

 "”ةمقلع نب موثلك ]١571[

 . ىقلطصملا ثراحلا نب ةيجان نبا ت

 نب بوقعي ثيدح هل جرخأو «نيرخأتملا ضعب هركذ « يمرضحلا هنبا هنع ىور #

 . ةمقلع هيبأل ةبحصلا امنإ مهو وهو «يمرضحلا نب ىسيع نع «ديمح

 «ديمح نب بوقعي انث ءمصاع يبأ نب [دمحأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 1

 هدذج نع « يعازخلا ثراحلا نب ةيجان نب ةمقلع نب موثلك نب يمر ضحلا نب ىسيع انث

 مكمالسإ مامت نم هنإ) :اوملسأ نيح عيسّيرْلا ماع مهل لاق ُهّتَِع يبنلا نأ هيبأ نع «موشلك

 .(مكلاومأ ةاكز اودؤت نأ

 .(مكلاومأ ةاكز ذخأي نم مكيلإ ثعاب ينإ» : عيسيرملا ماع مهل لاقو

 يرهزلا بوقعي قفتاو .هوحن يمرضحلا ٠ [نب] ىسيع نع «يرهزلا بوقعي هاور * 5 5ظ07 5 . 2( 8 2 59

 . 2. . . عماج دنع هئيدح) :(ب) يفو ءريخأتو ميدقت :(ب) يفو لصألا يف اذك )00

 . (نسحلا نب دمحأ نب دمحم) :(ب) يفو لصألا يف اذك فز

 , (897 /“) ةباصإلا 2( 97 /54) دسألا ,(785 /؟) باعيتسالا (*)
 . (ركب وبأ» :(ب) يفو لصألا يفاذك (:)
 .(ب) نم هانتبثأ امو «لصألا نم طقس[ 1نيبام (6)



 . موثلكل ال ةيجان نب ةمقلعل

 تي تي -3 ب ب .

 "”'هده نب موثلك [؟5657*]

 ينب دحأ : ليقو «كلام نب ديز ينب دحأ ناك : ليقو .«فوع نب ورمع ينب يخأ

 .فوع

 نب] ميهاربإ انث « "”[ليلخلا نب] دايز انث « "”[يباطخلا] قوراف انثدح 086

 دمعف :لاق باهش نبا نع « "7[ةبقع نب] ىسوم انث . "”[حيلف نب] دمحم انث « ””[رذنملا

 اولزنف '؟ةريهف نب رماعو «قيدصلا ركب وبأ هعمو «فوع نب ورمع ينب ىلإ هلي هللا لوسر

 ني]دمحأانث 2 7[ ىيحي نب] دمحم انث 2 ©[ نسحلا نب] بيبح انثدخح .-.4

 هلع هللا لوسر لزن :لاق قاحسإ نب "”[دمحم] انث « "”[دعس نب] ميهاربإ انث « "”[دمحم

 ينب دحأ مث .فوع نب ورمع ينب يخأ «مده نب موثلك ىلع «ءابقب نوركذياميف
 [أ/77١1 /؟] . ديبع

 '”'[يضاقلا] عيكو نب فلخ نب دمحم انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح .-.06

 ْنع «بوقعي نبأ عمجم نع «هيبأ نع «زيزعلا دبع نب ناميلس انث «دمحم نب حلاص انث

 نب موشلك ىلع هني هللا لوسر لزن :لاق ةيراج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع «هيبأ

 .(ب) نم هانتبثأ امو ءلصألا نم طقس [ 1 نيب ام )١(

 . (35080 /") ةباصإلا .(540 /5)دسألا «(385 /9) باعيتسالا (؟)
 .(ب) نم طقس [ 1 نيب ام (؟)
 . (ريهف نب رماع) :(ب) يفو «لصألا يف اذك (4)

 .(ب) نم ةدايزآ 1]نيبام (65)



 دام ع2
 9و عم ان 03

 '”بلطملا دبع نب سابعلا نب ريثك [؟574]

 . ةرجهلا نم رشع يف هَّْقَع يبنلا ةافو لبق دلو

 أنث « (7[يركسعلا] ميهاربإ نب ثراولا دبع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 157

 نع «ىيحي نب حابصلا نع « مشاه نب يلع انث ءةسبنع نب نسحلا انث «يثراحلا عيبرلا وبأ
 هلل هللا لوسر ناك :لاق سابعلا نب ريثك نع «ريثك نب سابعلا نع «دايز يبأ نب ديزي
 ىلإ قبس ام» :لوقيو هعاب دميف اذكه هيدي جرفيف مثقو « هللا ديبعو « هللا دبعو انأ انعمجي

 .«اذكو اذك هلف

 ثلا ظل 20
 2 تان يزل

 "”ريثك يبأ نب ريثُك [؟ 57 6]

 . *”[يبيجتلا] ملسم نب ةبقع دنع هثيدح «نييرصملا يف دعي «ةبحص هل

 ىيحي نب ةلمرح انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح 17

 نب ةبقع تلأس :لوقي يبيجتلا حيرش نب ةويح تعمس :لاق بهو نبا انث «'*”[يبيجتلا]

 هللا لوسر باحصأ نم ناكو- ًاريثك نإ :لاقف ؟رانلا *”تسم امم ءوضولا نع يبيجتلا ملسم

 انمقف ةالصلا تميقأ مث ءانلكأف ماعط انل عضوف هفَي هللا لوسر دنع انك :لوقي. هي

 . ًاضوتن ملو انيلصف

 ا

 )١( ةباصإلا «(559 /4)دسألا «(548”7 /) باعيتسالا )”/ 5١”7(.

 .(ب) نم طقس[ 1]نيبام (؟)

 .(1017/ /5) دسألا 759(2 /7) باعيتسالا (*)

 .(ب) نم ةدايزاآ ]نيبام (5)

 . (هتسم) :(ب) يف (5)



 4 0 اك 2 قل ةباحصلا ةفرعم 2
 92 ِى 2

 '""يمشاهلا ريثك 2]

 : ثيدحلا اذه هل جرخأو «مدقتملا سابعلا نب ريثك وهو «نيرخأتملا ضعب هدرفأ

 «عالعلا نب دمحم انث ء.صوحألا يبأ نب نيسحلا انث ءرفعج نب دلخم انثدح .

 لاق ريثك نب رفعج نع «بيلك نب ركب نع «يبلكلا ورمع نب ديوسو «نابأ نب هللا دبع انث
 فل ادب ام ىلصف رسايت «ةبوتكملا ىلص اذإ ناك هيلي هللا لوسر نأ» : هيبأ نع هبسحأ : ركب

 . «اونمايتي الو اورسايتي نأ هباحصأ رمأو

 .بيلك نب ركب نع «ديعس نب ةبيتق هاور *

 نب ركب انث «ةبيتق انث «قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ "'هانثدح -49

 ر سايت ةبوتكملا ىلص اذإ ناك هِيَ يبنلا نأ» : هيبأ نع «ريثك يبأ نب رفعج ينثدح «بيلك

 رفعج نع ةبيتق : يباتك يف اذك] «اونمايتي الو اورسايتي نأ هباحصأ رمأيو «هل ادب ام ىلصف

 نب هللا دبعو ورمع نب ديوس هاور امك «ريثك نب رفعج :لاقف ةبيتق ثيدح نم رخأتملا هاورو
 «0[نابإ

 تي 22 -3 م خام أ

 /'”تلصلا نب ريثك [؟0؟1/]

 . ًاريثك هَلِلَي ىبنلا هامسف ًاليلق همسا ناك

 يدج انث « ""[لاق] ةناوع يبأ نب دمحم نب عفاش '”[رضنلا وبأ] انثدح .-. 

 نب ميهاربإ انث .حون نب رورسم ينثدح « *”[ينيارفسإلا] قاحسإ نب بوقعي ةناوع وبأ

 راشأ امك سابعلا نبا وهو (758 /7) باعيتسالا 72١١(«, /7) ةباصإلا 57٠(« /54) ةباغلا دسأ )١(

 3 . هتمجرت رداصم ترم « فنصملا

 .(انثدح) :(ب) يف (0)
 .(ب) نم هانتبثأو لصألا نم طقاس [ ]نيب ام (")

 )5( باعيتسالا )755١١(., دسألا )5/ 56١(. ةباصإلا )9/ 73١(.

 .(ب) نم ةدايزأ ]نيب ام (6)

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام (5)

0 



 عفان نع ءرمع نب هللا ديبع نع «يدرواردلا ينثدح :ةريغملا نب "هللا دبع انث هرذتملا

 عيطم نأو ءاريثك هَ هللا لوسر هامسف ًاليلق همسا ناك تلصلا نب ريثك نأ ؛ رمع نبا نع

 ناك رمع' ””نب مصاع مأ نأو ءاّعيطم هلي هللا لوسر هامسف صاعلا همسا ناك دوسألا نبا

 مسالاب لءافتي ناكو «ةليمج هي هللا لوسر اهامسف ةيصاع اهمسا

 3ك ب

 ”باهش نب ريثك ]١574[

 : '7[لاقو] «نييفوكلا يف ةهدادع :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ ن[ب 13

 . ثيدحلا اذه هل جرخأو ءاظوفحم ناك نإ متاح نب يدع هنع *”ىور

 تي دام دا

 رمع انث :الاق زيزعلا دبع نب ىلعو «ةعرز وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 0١-

 متاح نب يدع نع «هيبأ نع «يدنكلا سيق نب نامثع نع «يبأ انث ,ثايغ نب صفح نبا

 لعفو لعف نم نكلو «حلصأو ىقتا نم ةعاط نع كلأسن ال «هّللا لوسر اي :انلق : لاق

 .«اوعيطأو اوعمساو هللا اوقتا» :لاقف رشلا ركذي -

 « يبأ انث « صفح نب رمع انث «دلاخ نب رامع نب دمحأ ثيدح نم ''”[رخأتملا] هركذ

 1 دح : '؟7[لاق] متاح نب يدع نع ءهيبأ نع « سيق نب نامثع نع « «شمعأالا نع هارأ

 ةعاط نع كلأسن ال : هللا لوسراي : اولاقف «لجرلا مطل يذلا لجرلا يف '"”ماشه نب ريثك

 . هلثم ركذف «ىقتا نم

 (؟![هي رامع نب دمحأ نع «فورعم نب هللا ديع نب دمحم نع هانثدح] 7

 )١( (ةريغملا نب زيزعلا دبع) :(ب) يفو «لصألا يفاذك .
 .رمع تخأ مصاع مأ :(ب) يفو «لصألا يفاذك (؟)
 .(958 /9) باعيتسالا «.(781/ /") :ةباصإلا «.(5059 /5) دسألا (؟)

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام (5)

 .(ب) يف «ىور» ترركت (5)

 .(ب) نم ةدايزأ 1]نيبام ()

 . باهشو ماشه نيب فورحلا تطلتخا :(ب) يفو «لصألا يف اذك 0370
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 < مل

 يسبعلا ةبيش وبأ امهعباتو « صفح نب رمع نع ةعرز وبأو يلع هاور ام ''”باوصلاو

 . كلذ ىلع "'”[هريغو]

 ميهاربإ ةبيش وبأ انث ءنايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ "”هانثدح 2877“

 يدع نع ءهيبأ نع «سيق نب نامثع نع « 2'”يبأ انث ءصفح نب رمعانث « هللا دبع نبا
 . ًاريثك الو شمعألا ركذي ملو . هلثم

 "© ايتك[7699]

 . يلجبلا مزاح دنع هثيدح « بزاع نب ءاربلا لاخ ه

 رفعج نب دمحأ انث : '[لاق] يسوطلا ليعامسإ نب دمحم نب يلع انئدح -4

 ءرباج نع «يلجبلا ميهاربإ نب مزاح انث «ةبيتق نب ملس انث ءمزخأ نب ديز انث «يدادغبلا

 اي» :لاقو ءاريثك هَ يبنلا هامسف ًاليلق : يلاخ مسا ناك :لاق ءاربلا نع « يبعشلا نع

 .(انتالص دعب انكسن امنإ '"”ريثك

1 
 اذ

 "”بئاسلا نب ريثك [؟8"٠]

 هل جرخأو «ةيرذلا ىف هلعجف ُهْنِيَي ىبنلا ىلع ضرع هنأ نيرخأتملا ضعب هركذ

 : ثيدحلا اذه

0 93 101 2 

 .«؟حيحصلاو» ةملك ترركتو (.. . يلع ىور ام حيحصلاو) :(ب) يف )000

 .(ب) نم طقاس[ ]نيب ام (؟)

 . (انثدح) :(ب) يف قوفز

 . (انثدح) :(ب) يفو «لصألا يفاذك (4)

 .(584 /") ةباصإلا «(508 /5) دسألا 20758 /9) باعيتسالا (4)

 .«ًاريثك» :(ب) يف (5)
 . 085 /4) ةباصإلا «(408 /5) دسألا (0)
 .(ضرع :لاقو) :(ب) يف (8)



 ةباحصلا ةفرعم قرا 5 5 3

 نب جاجح انث « ''[يشكلا] ملسم وبأ انث « ''”[يباطخلا] قوراف انثدح .-.6

 هنأ : بئاسلا نب ريثك نع «ةميزخ نب ةرامع نع «رفعج وبأ انث ءةملس نب دامح انث «لاهنم

 تتبن وأ اًملتحم مهنم ناك نمف «ةظيرق "”نمز هيي هللا لوسر ىلع اوُضرُع مهنأ هثدح

 . كرت ال نمو «لتق هتناع

 "9[لاف] :لاقو ''”[رخأتملا هنع هركذ اميف] جاجح نع «زيزعلا دبع نب يلع هاور

 الو] نينح موي :لاقو «ريثك نع «ةرامع نع «بعك نب دمحم نع : يمطخلا رفعج وبأ

 : "”[هريغ الو ةيرذلا لتق نينح موي يف ظفحي

 نب دامح انث ,نافع انث «ىنثملا نب نسحلا انث ءيمريجنلا فسوي هانثدح] 5

 ينثدح :لاق بئاسلا نب ريثك نع «بعك نب دمحم نع «يمطخلا رفعج يبأ نع «ةملس

 . '*”[ثيدحلا «. . .ةظيرق نمز هيَ يبنلا ىلع اوضرع مهنأ ةظيرق ءانبأ

 كي ما اي 2 الا ع 0

4 
 6 را 7>

 م ا

 (”بوسنم ريغ :ريثفك [!1"8]

 نم ناأكو ريثكل تلق :لاق هيبأ نع «فوع نب نمحرلا دبع نب نسحملا ىور ت

 . هيلع دزي ملو «نيرخأتملا ضعب '"'هركذ اميف ةباحصلا

 هز“ 0 ا 3 5 055 7

 "”باهش نب بيلُك 7 ]

 هل] "[مصاع هنبا دنع هثيدح] مصاع وبأ يمرَجْلا نونجملا نبا

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام )١(
 .(موي) :(ب) يفو « لصألا يف اذك 000

 .(ب) نم ةدايزلا (")

 .(ب) نم طقاس[ 1نيبام (5)

 .(7584 /9) ةباصإلا «(55؟ /5)دسألا (5)

 .2. .هركذ اذك» :(ب) ىف (5)

 . (9 /) ةباصإلا «(598 /5) دسألا «(886 /) باعيتسالا (0)
 . لصألا يف رركت (4)

 ال



 . ")[ركذ ةباحصلا ىف

 «يفوكلا بيهو نب مساقلا انث «لبقم نب ركب انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 17

 نع ٠ يملا بلك نب مساع نع ؛ - اهتم نب ءالعل يبأ انث «يونغلا ءالعلا نب ةبطق انث

 هلع يبنلا لاقف «لقعأ مالغ انأو [ : "”لاق] هلي لع يبنلا اهدهش ةزانج ىلإ هيبأ عم جرخ هنأ هيبأ

 .(نسحُي نأ لمع اذإ لماعلا هللا بحيو»

 ينهجلا ريثك وبأ بيل [؟8*]

 1/١55[. /؟] هدالوأ دنع هثيدح

 رمع نب دمحم انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح -4

 نع ءهيبأ نع « ينهجلا "”[بيلك نب] ريثك نب ميثع نع ءملسم نب دمحم انث « ””يدقاولا

 نم يتلا رانلا مؤي راسف «سمشلا تباغ نأ دعب ةفرع نم عفد ُهَنكَم يبنلا ىأر : هنأ هدج

 نسوي نب هسحم ان ؛ داخل نب] يلع نب دمحأ نب دمحم انثدح 4 0584

 رعش كنع قلحأ» : قلل ىلا ل لاقف هلل يلا أ هنأ هدج ع هيأ نع هيك دبا

 .هقلحف (رفكلا

 . هلثم دمحم نب ميهاربإ نع « هللا دبع نب ةقدص هاور #

 )١( «ةباحصلا ىف ركذ هل» :(ب) ىفو «لصأللا ىفاذك .

 ْ .«لاهتملا» :(ب) يف (؟)
 .(ب) نم ةدايز[ 1]نيبام (*)

 . يمضهجلا : :لاقو ٠ /) ةباصإلا «(598 /5) دسألا «(787 /) باعيتسالا (4)
 : .«دقاولا» : لصألا يف (5)

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام (1)



 نع .هيبأ نع «بيلك نب ميثع نع تربخأ :لاق جيرج نبا نع «قازرلا دبع هاورو *

 . هدذح

 نب ريثك نع «بيبح يبأ نب ديزي نع «دعس نب ثيللا نع «ورمع نب دلاخ هاورو

 . هوحن هيبأ نع «بيلك

21 0 
705 25 

 (7 20[ ىفنحلا] ةعفنم وبأ بيلك [؟5”6]

0 1 7 9 

 : "'[ثيدحلا اذه هل جرخأو] نيرخأتملا ضعب هركذ «ةعفنم هنبا هنع ىور 7

 ىيحي انث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «ئرقملا دمحم نب دمحم انثدح 5

 نع «هيبأ نع «ةعفنم نب بيلك نع «ىفنحلا ةرم نب ثراحلا انث «ىنامحلا ديمحلا دبع نبا

 يذلا كالومو كاخأو كتخأو كابأو كمأ» :لاق ؟ربأ نم هللا لوسراي :تلق :لاق هدج

 .«ةلوصوم اًمحرو اًبجاو اًقح ,كاذ ىلي

 . بيلك نب ةعفنم نب بيلك : لاقف '”[هبسنف] ىنامحلا ىيحي ثيدح نمرخأتملا هاور #

 ةعفنم نب بيلك ينثدح «ثراحلا نع « ''”[يريراوقلا] رمع نب هللا ديبع هاورو #
 . همسي ملف ُهَّلْيَع يبنلا يدج ىتأ :لاق

 نع « ورمع نب مضمضو «ةرم نب ثراحلا نع «ثراولا دبع نب دمصلا دبع هاورو *

 .هذج نع « ةعفنم نب بيلك

 تيتأ :يدج لاق :لاق بيلك نع « ''"[ورمع نب] مضمض نع «يكذوبتلا هاورو *

 . هلع ىبنلا

 .(ب) نم طقسا 1]نيبام )١(

 . 03073 /5) باعيتسالا (70377 /) ةباصإلا .(599 /5) دسألا (؟)
 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(ب) نم ةدايزاآ ]نيبام (5)



 تو 01 ةباحصلا ةقرعم
20 

2 

4 
1 2 

9 . 5 000 
 نبي ةرم نب ثراحلا نع دمحم نب ركيو «ريزولا نب دمحمو «نيول هاورو #

 . "”رخأتملا هركذ «هذج نع «بيلك

 4 نت ءةرم نب ثراحلا ؟؟"انث ءملسم نب دمحأ «أنث «نايفس نب نوراه "”هاورو #

 . هلثم ركذف هِيَ يبنلا يدج يتأ : لاق ةعاجم نب حارس نع «ةعفنم نب ٍبيلك

 2 6 ء
 2 نوي 3

 ”'نَزَح نب بيلك ]6"١5[

 . يليقعلا ليقع نب ورمع نب ةجافخ نب ةيواعم نب ءزج :ليقو «مزح :ليقو ت

 نب ليعامسإ انث ءىسدقملا ضهان نب ةمالس انث .دمحأ نب ناميلس انثدح ١.-

 هَ هللا لوسر تعمس :لاق نزح نب بيلك نع ءقدشألا نب ىلعي انث «يقرلا ةرارز

 ةففحم ايندلا نإو ,هراكملاب ةففحم مويلا ةرخآلا نإ الأ ءاهبراه ماني ال رانلا نإو ءاهبلاط

 .(«تاوهشلاب

 ديسأ نب ةملس ىلوم نمحرلا دبع وبأ "ناسيك [ 755

 ريشب نبا : ليقو «قراط نبا هللا دبع نب ناسيك :ليقو « '"”ناميلس هلاق

 . نيرخأتملا ضعب هبسن «يزاجحلا

 )١( (ةرمغ نب) :(ب) يف .

 . (رخأتملا هنع هاكح اميف) :(ب) يفو « لصألا يف اذك ةهز

 .(ىورو) :(ب) يف (9)

 .(نع) :(ب) يفو ءلصألا يفاذك (4)
 .رزج نب بيلك هامسو (786 /7) باعيتسالا (7 07 /7) ةباصإلا «.(598 /5) دسألا (5)
 (5:9*8 /”) ةباصإلا ,.(005 /5) دسألا ,(9 410 /") باعيتسالا ()

 . يناربطلا هلاق :(ب) يف (0)



 انث ءىطافسألا لضفلا نب "”سابع انث « '7[لاق] دمحأ نب ناميلس انثدح -

 هيبأ نع ؛ناسيك نب نمحرلا دبع نع ؛حلفأ نب ريشك نب رمع انث يدايزلا نوع وبأ
 [ب ١174/ /7] ةالعملا رثب ىتأ ىتح خباطملا بعش نم جرخ هِي هللا لوسر تيأر :لاق

 .هيفرط نيب فلاخو « '””رصعلاو رهظلا "”نيتعكر ىلصف ؛هيف فحتلم ءادر يف وهو

 . هلثم ريثك نب رمع نع « يدبعلا رشب نب دمحم هاآور *

 نع : ”اولاقف ةرامع نب يمرحو ءدمحم نب سنويو «يدقعلا رماعوبأ هاورو *

 . حلفأ نب ريثك نب ورمع

 انث «يبأ ينثدح :لاق لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «ءكلام نبا هانثدح] 1/8

 . '””[هركذف ناسيك نب نمحرلا دبع تلأس « يكملا ريثك نب ورمع انث ءدمحم نب سنوي

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث « كلام نب ركب وبأ انثدح . 5

 .هوحن نمحرلا دبع نع ؛حلفأ نب ريثك نب رمع انث «دلاخ نب دامح

 . ناسيك نب نمحرلا دبع نع «ناكشم نب فورعم هاورو *

 دمحم نب ميهاربإ انث .نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح .-.60

 نمحرلا دبع نع «ناكشم نب فورعم نع «يموزخملا يذئاعلا ةلظنح نب دمحم انث «يعفاشلا

 . بوث يف ايلعلا "”رئبلاب يلصي ُهيَم يبنلا تيأر : لاق هيبأ نع «ناسيك نبا
 ' دابع نب ةلظنح نب دمحم :لاقو (””[يعفاشلا] ميهاربإ نع «يزارلا ةعرز وبأ هاور #

 . يموزخملا

 ك2 ميار منان هه تدم هن

 )١( (سابعلا) :(ب) يف (؟) .(ب) نم طقس[ 1 نيبام .
 )*( نيتعكر هب ىلصف) :(ب) يفو «ءلصألا يف اذك . . .(.

 ) )4.لاقف :(ب) يف (45) .«رصعلا وأ» :(ب) يف

 . «ريثك نب رمع ٌّدبعلاو يدايزلا ةياورك دلاخ نب دامح هاورو» :اهيفف (ب) يف سيل[ ] نيب ام 25(

 .(ب) نم ةدايزلا (8) . (رئبلا) : لصألا يف 2372



 م ١ ةباحصلا ةفرعم

 "عفان دلاو ناسيك [ ؟ه*1/]

 دبع يبأ ناسيك نع «دمحأ نب ناميلس هدرفأ « عفان ابأ : ىنكيو « '"”[ناسيك نبا] ه

 . اذحاو نيرخأتملا ضعب امهلعجو «مدقتملا ريغ عفان وبأ ناسيك :لاقو نمحرلا

 نبا انث «ديعس نب ةبيتق انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح - 5

 رجتي ناك هنأ : هربخأ هابأ نأ ناسيك نب عفان نع « نمحرلا دبع نب ناميلس نع «ةعيهل

 «ةراجتلا اهب ديري قاقزلا يف رمخ هعمو ماشلا نم لبقأ هنأو لع هللا لوسر نمز يف رمخلاب

 اير : هلع هللا لوسر لاقف ديج بارشب كتئج ىنإ هللا لوسر اي :لاقف هلع هللا لوسر ىتأف

 : هني هللا لوسر لاق ””[؟ هللا لوسر اي] اهعيبأفأ :لاق (كدعب تمرح دق اهنإ ناسيك

 '*”اهقاره مث اهلجرأب ذخأف قاقزلا ىلإ ناسيك قلطناف «اهنمث مرحو تمرح دق اهنإ»
 ع

 .اعيمج

 . هلثم ةبيتق نع « لبنح نب دمحأ هاور *#

 نبا انث 3 بويأ نب بيعش انث « لهس ني ركب انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 0هر/جالا/

 . هلثم ةعيهل
 نب عفان نع «بويأ نع «ينالوخلا دواد نب ناميلس نع « هللا دبع نب ةقدص هاورو

 ثيدحلا ركذ مث] (يدعب نم رمخلا لحتسيسو» :لاق ُهْلْكَع يبنلا نأ هيبأ نع «ناسيك

7 

 دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع ءريشثك يبأ نب ىيحي نع «نانس نب ديزي هاورو

 . هيبأ نع «ناسيك نب عفان نع « هللا دبع نب دمحم نع ,*![ىكدفلا]

 يناروبلا 0[ دلاحخ نب دمحأ نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح هانت دح

 )١( ةباصإلا «(6006 /5) دسألا 207410 /) باعيتسالا )/ 009 .

 ) )0.(ب) نم ةدايزلا

 .(ب) نم طقس [ 1نيبام (")
 .(اهقارهأ) :(ب) يف (5)
 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (0)



 ىيحي ينثدح .هيبأ نع «يبأ ينثدح «يواهرلا ةورف نب دمحم نب ديزي انث « :يلصوملا

 نأ : هربخأ يفئاطلا هللا دبع نب دمحم نأ : دلاخ يبأ نب ليعامسإ ينثدح «ريثك يبأ نبا

 هل لاقف «تمرح امدعب ةنيدملا ىلإ ارمخ لمح هنأ هربخأ هابأ نأ هربخأ ناسيك نب عفان

 اهنأ ترعشف» :لاق « هللا لوسر اي رمخ :لاق (؟ عفان ابأ اي تلمح ام» : هيي هللا لوسر

 قشف «اهبراشك اهعئاب نإ» : لاق ؟ هللا لوسر اي دوهيلا اهعيبأ الفأ :لاق (؟كدعب تمرح

 . اهقاقز عفان وبأ

 يفوكلا "'[يلجبلا] ال يكدفلا وه ''”[دلاخ نب] ليعامسإ

 انث «يقرلا هللا دبع نب نيسح انث «يعيبسلا حلاص نب دمحأ نب نسحلا انثدح -4

 نع «ناسيك نب عفان نع « ''![ةعيبر نب ةعيبر] انث ءملسم نب ديلولا انث «دلاخ نب ماشه
 يقرش ءاضيبلا "'ةرانم دنع ميرم نب ىسيع لزني» :لوقي ُهْليَف يبنلا تعمس :لاق هيبأ

 .«(قشمد

 خام مام خام
2 

 «هْي هللا لوسر ىلوم ناسيك [[؟ 8"5]

 هثيدح رمره : ليقو «نامهط : ليقو .نارهم :ليقف[[ 6 /7؟] هيف فلتخم

 يلع انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -5

 تيتأ :لاق 0 ا 0 : لاق ركب وبأ يمعو متل نب

 .«ةقدصلا اهل لحت ال دمحم لآانإ»

 . ناسيك "*”لثم ءاطع نع ريرج هاور *

 )١( «ةعيبر نب عيبر» :(ب) يف 00 .(ب) نم ةدايزا ]1نيبام .

 )*( (ةرانملا) : (ب) يف .

 . (":97) ةباصإلا «(605 /5) دسألا ,(788 /) باعيتسالا (5)
 .؟هلثم) :(ب) يف (6)



 رعي 1 ةباحصلا ةفرعم

 نم ءيشب يلع تنب موثلك مأ تيتأ :لاق ءاطع نع «نايفس نع هريغو «عيكو هاورو #

 .نارهم وأ ءناسيك يالوم ينثدح :2'تلاقو ءاهتدرف ةقدصلا

 ينثدح :تلاق موثلك مأ نع ؛ءاطع نع سباع نب يلعو «ءاقروو «نادامحلا هاورو *

 : تلاق يلع تنب بنيز نع «ءاطع نع ,«كيرش :لاقو «ناسيك وأ زمره هل لاقي انل ىلوم

 .ناوكذ وأ نامهط هل لاقي هّلْكَع يبنلل ىلوم ينثدح
 ب
 ذل

 (”راصنألا ىلوم ناسيك []

 0م
10 
0 0 00 3 

 . دحأب دهشتسا

 انث ءدمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث ,نسحلا نب بيبح انثدح 0١-.-.

 نم نيملسملا نم دحأ موي دهشتسا نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع دعس نب ميهاربإ

 . مهل دبع ناسيك :راجنلا نب نزام ينب نم «راصنألا

3 .- 2 

 "”باتع ىلوم ناسيك [ 4 ] .٠

 ثيدحب دهشتساو ُهِّقَع يبنلا كردأ هنأ نيرخأتملا ضعب هركذ «ديسأ '؟”[يبأ] نبا

 تعمس «برقع يبأ نب ورمع نع «راسي نب هللا دبع نب بويأ نع « ””نامثع نب دلاخ

 امهتوسك «نيدقعم نيبوث الإ هَ يبنلا ينالو امم تبصأ ام :لوقي ديسأ يبأ نب باتع
 .ناسيك يالوم

 .هب دلاخ انث «دواد وبأ انث «سنوي انث :لاق هللا دبع هانثدح 57

 مهلك سيلو "لاوم ةباحصلا نم ريثكل نأل «ةباحصلا نم هنأ ليلد اذه يف سيلو

 .«تلاقف» :(ب) ىف )١(

 .(8:09 /) ةباصإلا «(00 5 /4) دسألا «(3" 410 /) باعيتسالا (؟)
 .(309 /") ةباصإلا «(601/ /5) دسألا ()

 .(ب) نم طقاس[ 1نيبام (5)

 نب فسوي انث رفعج نب هللا دبع هانثدح يذلا نامثع نب دلاخ ثيدحب» :(ب) ىفو ءلصألا ىفاذك (45)
 . ليلق دعب يتأيس دانسإلا اذهو «خلإ «. . . بويأ نع نامثع نب دلاخ انث دواد وبأ انث بيبح

 .باوصلا وه تبثأ امو «يلاوم» : ةيطخلا خسنلا يف (5)



 اما ا
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 ""يفقثلا نايفس نب مدرك ]

 . صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو «ةنوميم '''هتنبا دنع هثيدح «يزاجح «ةنوميم وبأ

 هللا دبع انث «ميعن وبأ انث ءزيزعلا دبع نب يلع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 287

 مدرك تنب ةنوميم نع 0 از تع «يفئاطلا بعك نب ىلعي نب نمحرلا دبع نبا
 «ةناوبب نرحنأل ترذن ين |: اان 4 يبن لاي اابأ تعمق هيب فير تنكاهت

 .«ترذن ثيح كرذدب فوأ) :لاق ءال :لاق «؟دبعت ةيغاط وأ نثو اهب له» :ل

 ورمع نب دواد انث «يزورملا ىيحي نب دمحم انث ,نسحلا نب بيبح انثدح -4

 .يفئاطلا ديزي نب نمحرلا دبع نب هللا دبع ينثدح «يدهم نب نمحرلا دبع انث «يبضلا

 مدرك اهيبأ عم تجح اهنأ اهتثدح «مدرك تنب ةنوميم نأ مسقم تنب ةراس يتمع ينتئدح

 عمتساو هل ؟””رقأف همدقب ذخأف هيَ هلي هللا لوسر يبأ يقلف : تلاق « هلي هللا لوسر جح ماع

 هلي هللا لوسر فرعف  ةيلهاجلا ماوعأ ضعبب نارثع شيج ترضح ينإ هللا لوسر اي :لاقف هنم
 :لاق ؟هباوث امو : تلق ؟هباوثب احمر ينيطعي نم :لاق عقرملا نب قراط نإو ماعلا كلذ

 (0هنأ ينغلبف « هللا ءاش ام تثكم مث «يحمر هتيطعأف «يل دلوت تنب لوأ هجوزأ *”[نأ]

 ال فلحف «يلهأ ىلع لخدأ :تلقف هتيتأف [ب ١15/ /7] تغلب اهنأو تنب هل تدلو

 لوسر اي ىرت اذامف «هلعفأ ال تفلحف حمرلا ريغ اًقثوم اديدج اًفقادص قدصأ ىتح لعفت

 مثأي الو مثأت الد :لاقف يهجو يف ةيهاركلا فرعف :لاق «كنع اهعدت نأ ىرأ» : لاق «دثلا

 ناوب سأر ىلع حبذأ نأ ترذن ينإ هللا لوسر اي :لاقف هناكم يبأ هلأسو :لاق «كبحاص

 . 07594 /9) ةباصإلا «( 557 /5) دسألا 31٠”(« /) باعيتسالا )١(

 .«لاقو» :(ب) يف (0) ٠ .اهتنب» :(ب) يف (؟)

 .(ب) يف تسيل (5) .«هل رفأو» :(ب) يف (4)



 ' : ةظفحشت ٍراحصلا ةفرعم

 : لاق «كرذسب فوأف» :لاق ءال :لاق «؟ءيش ناثوألا هذه نم اهب» :لاق منغلا نم ةدع

 :لاق يرذن فوأ ''مهللا :لوقيو ءاهعبتي لعج ةاش تتلفناف :تلاق «نهحبذي لعجف

 ةراس هتمع نع مسقم نب ديزي نب هللا دبع نع ةبيدق نب ملسو « ثوراه نب ديزي هاور *

 . ةنوميم نع

 نب ديزي انث «لالخلا نسح انث ,ءيمرضحلا انث ءدمحم نب دمحم انثدح -6

 « مسقم تنب ةراس يتمع ينتثدح  فئاطلا لهأ نم مسقم نب ديزي نب هللا دبع انث .نوراه

 ركذف هلع هللا لوسر ةجح يف يبأ عم تجرخ :تلاق مدرك تنب ةنوميم تعمس :تلاق

 . هلثم

 نمحرلا دبع انث «يطافسألا لضفلا نب سابع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -1

 نع «ةنوميم نع «ةراس ينتثدح «ديزي نب هللا دبع نع «ةبيتق نب ملس ينثدح «كرابملا نبا

 . . .نارثع شيج ماع ينإ« هيلإ ىغصأف هللا لوسر اي :لاق الجر نأ نايفس نب مدرك اهيبأ

 : هنْيَع يبنلا لاقفريتقلا تأر دق : تلق ؟يه ءاسنلا يأردقب : هّنَِع يبنلا لاقو : هيف لاقو هركذف

 .«كنع اهعد مثؤت الو ,مثأت ال نأ كل ريخ»

 نع ةراس هتمع نع «هيبأ نع «ةبض نب ديزي نب هللا دبع نب ميظعلا دبع هاور *

 . ةنوميم

 «ةرق وبأ انث «ةمح وبأ انث «ناميلس نب نسحلا نب ىلع انث «نسحلا نب بيبح انثدح 7

 مدرك نع ءورمع نب هللا دبع نع «هيبأ نع « بيعش نب ورمع نع « حابصلا نب ىنثملا نع

 رذن يف نيمي ال هنأ مدرك اي ملعاو» :لاق هنأ هلع يبنلا نع هثيدح يف يفقثلا نايفس نبا

 ش .(مدآ نبا كلمي ال اميف الو محر ةعيطق الو ةيصعم

 . بيعش نب ورمع نع ةعيهل نبا هاور *

 نبا انث «,ةحلط نب لماك انث «نوراه نب ىسوم انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح -

 .(ب) يف ترركت )١(



 مدرك اهيبأ نع «ةنوميم نع «بيعش نب ورمع نع « رفعج نب ديمحلا دبع هاور *

 .هوحن

 نع «بيعش نب ورمع نع .لوحألا مصاع نع «يرصبلا ريثك نب ىيحي هاورو *
 . (”[هوحن] هدذج نع « هيأ

. : 0 
 ني دي دي

 ("”ىنشنلا سيق نب مدرك ]

 متاح وبأ كلذكو «لوألا نيبو هنيب يناربطلا قرف ءورمع نب ميهاربإ هنع ىور

 . مدقتملا نع هدرفأ يزارلا

 نب باهولا دبعانث ءنايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح -84

 ةيمأ نب ورمع نب رفعج نع .هللا ديبع نب زيزعلا دبع نع شايع نب ليعامسإ انث «كاحضلا

 مع نباو انأ تجرخ :لوقي سيق نب مدرك تعمس :لاق ورمع نب ميهاربإ نع ءيرمضلا
 :تلقف كيلعن ينطعأ : يل لاقف هيلع ءاذح الو ءاذح يلعو راح موي يف ةبلعث هل لاقي يل

 :لاقو يلعنب يلإ ثعب انفرصنا املف اهكتجوز دقف ينطعأ :لاق . كتنب ينجورت نأ الإ ال

 :تلقف (اهيف كل ريخ الف اهعد» :لاقف هْنِيَع يبنلل كلذ تركذف يدنع كل ةجوز ال

 نم ديع ىلعأل :لاقف ءاذكو اذك ناكمب يدوذ نم اًدوذ نرحنأل ترذن ينإ هللا يبناي

 «كرذنب فوأ» :لاقف ءال :تلقف .(«؟ كلمت الام وأ محر ةعيطق ىلع وأ ةيلهاجلا تاديع

 .(كلمي ال اميف وأ محر ةعيطق يف رذن الد :لاق مث

 ””يراصنألا بئساسلا يبأ نب مدرك [؟055*]

 . هنع هيبأ نع ىنزملا قاحسإ نب نمحرلا دبع دنع هثيدح .يفقثلا : ليقو ال

 .(ب) نم ةدايز )١(

 .(599 /”) ةباصإلا ء(5586 /5) دسألا 797/٠(, /") باعيتسالا 20
 .(599 /”) ةباصإلا «(5514 /5) دسألا 730/٠(« /7) باعيتسالا (*)
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 نب ةورف انث ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .-.

 نع هيبأ نع قاحسإ نب نمحرلا دبع نع «ينزملا كلام نب مساقلا انث «يدنكلا ىزعملا يبأ

 انل ةجاح بلط يف ةنيدملا ىلإ يبأ عم تجرخ :لاق «يراصنألا بئاسلا يبأ نب مدرك

 بثوف «همنغ نم ًالمح ذخأف بئذلا ءاج ليللا فصتتا املف منغ يعار ىلإ تيبملا اناوآف

 اذإف ءناحريب اي هلسرأ :هارن ال ''"[دانم] ىدانف ؛كراج يداولا رماع اي :لاقف يعارلا

 هّنأو» : ةكمب هي هللا لوسر ىلع لزنأو همدك هبصت ملو منغلا يف ذ لخد ىتح دتشي لمحلا

 .[61 نجلا] 4 اقهَر مهوداَرَف نجلا نم م لاجرب نوذوعي سنإلا نم لاجر ناك

 هلثم مساقلا نع يفوكلا باكشأ نب دمحأ هاورو . ةورف نع يرودلا سابع هاور *#

 انث .باكشأ نب دمحأ انث ءيسيطارقلا ديزي وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 0١

 "دبع نب تدك [844]

 . هدالوأ دنع هثيدح نيطسلف نكس

 ىسوم نب نسحلا انث «يقابلا دبع نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -5

 فافلو ةيمأ ينثدح ءافاي لهأ نم يكعلا ميرك يبأ نب ليمج نب رهف نب دمحم انث «يلمرلا
 هيأ نع زرك نب فافل نع امهدج نع امهييأ نع زرك نب فاغل نب ميرك يبأ نب , لضفملا انبا

 . هيدي ىلع تملسأو «هتعيابف نميلا نم هللَع يبنلا ت تيتأ :لاق دبع نب زرك

 . هلثم رهف نب دمحم نع لهس نب ىسوم نع يبالودلا رشب وبأ هاور

 يزد 6 60 2 2 2

 .أطخ وهو [يدانم] :(ب) يف )١(

 يفامك «ندك :اًعيمج مهيفو .(788 /) باعيتسالا «(7588 /) ةباصإلا «(577 /4) دسألا (؟)

 . «زركا هيف طبضف لصألا امأو .«ردك» :وهو هل رخآ اًطبض رجح نبا ركذو (ب)



 2 ةباحصلا ةفرعم تحس

 "”يلالهلا سمهك [!548]
 .ةرق نب ةيواعم دنع هثيدح «.ةرصبلا نكس «ةبحص هل

 . ح دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث رفعج نب هللا دبع انثدح 1

 :الاق 9[ليعامسإ نب ىسوم انث هللا دبع نب] ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدحو
 هتربخأف هلم يبنلا تيتأ : لاق "”سمهك نع ةرق نب ةيواعم نع ملسم نب ديزي نب دامح انث

 «لجأ» :لاق «ينركنت كنأك ءهللا لوسر اي :تلقف هتيتأ مث الوح هنع تبغ مث يمالسإب

 نأ كرمأ نمو» : هِيَ هللا لوسر هل لاقف «كتقراف ذنم ترطفأ ام .هللا لوسر اي :تلقف

 :لاق ىتح .(نيموي مصفد» :لاق «يندز :تلق (رهشلا نم اًموي مص كسفن بذعت

 .(رهشلا نم مايأ ةثالث مصف»

 نع رمع ربخأ امو هتأرماو لجرلا نيب هتيضق يف باطنملا نب رمع عم هتصق دوادوبأ ركذو

 . نورقلا ريخ يف هي هللا لوسر

 «”يناسغلا لبنح نب ةدّلك 1
 همأ «ةدلك نب ةقتاع نب كلام نب لبنح نب ةدلك وهو .ةكم نكس «حمج ينب فيلح

 همأل ةيمأ نب ناوفص وخأ وهو «حمج نب ةفاذح نب بهو نب بيبح نب رمعم تنب ةسيئأ
 . هتنبا هحكنأو ًرمعم هابأ فلاح

 . ح ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث « دالخ نب ركب وبأ انئدح - 14

 نبا انث :الاق مصاع وبأ انث «ءيرضملا نسحلا نب دمحأ انث ء دمحأ نب ناميلس انثدحو

 نب ةدلك نأ «هربخأ ناوفص نب هللا دبع نب ورمع نأ نايفس يبأ نب ورمع ينرسخأ جيرج
 هلع يبنلاو سيباغضو ةيادجو ءابلب ”حتفلا موي هثعب ةيمأ نب ناوفص نأ «هربخأ لبنحلا

 )١( باعيتسالا 2708 /9) ,(505 /4)دسألا )"/ 941”7(.
 .«سمك) : ىلإ (ب) يف تفحصت (9) . لصألاب ترركت (0)
 .(778017/ /") باعيتسالا 2(" /9) ةباصإلا «(537 /:)دسألا (:)
 . «حتفلا يف :(ب) يف 22ه(



 رك 14 ةباحصلا ةفرعم

 :لقف عجرا»: ُهّتلَع يبنلا لاقف «نذأتسأ ملو ملسأ ملو هيلع تلخدف لاق «يداولا ىلعأب

 .ناوفص ملسأ امدعب كلذو (؟ لخ.دأ ,مكيلع مالسلا

 . ةدلك نم هتعمس : لقي ملو ناوفص نب ةيمأ ربخلا اذهب ينربخأو :ورمع لاق

 .ريلاب نوكي تبن :سيباغضلاو ءزعملا دلو :يدجلاو ءريطلا دالوأ ةياَدَْلا : "”ديبع وبأ لاق

 جام عا
 اا

 "”يعازنخلا ةمقلع نبزرُك [؟841]

 .[ب ١557/ 7/71 بيبح نب ناميلس نب ةورع دنع هثيدح « ةبحص هل

0 
 9و

 نع قازرلا دبع نع «ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -6

 لاق :لاق يعازخلا ةمقلع نب زرك نع «ريبزلا نب ةورع نع «يرهزلا "” نع ءرمعم
 مجعلا وأ برعلا نم تيب اميأ ءمعن» :لاق ؟ىهتنم مالسإلل له هللا لوسر اي :يبارعأ

 عقت مث» :لاق ؟ هللا لوسر اياذام مث :لاق «مالسإلا مهيلع لخدأ ؛ ريخ مهب هللا دارأ

 الك : هم يبنلا لاقف « هللا لوسر اياالك :يبارعألا لاقف :لات «ليللا اهنأك نتفلا

 .«ضعب باقر مكضعب برضي ''!ابص دواسأ اهيف ندوعتل هديب يسفن يذلاو

 بويأ وبأو «ىيحي نب ةيواعمو «بيعشو «رفاسم نباو «ليقعو «ةنييع نب نايفس هاور #

 . ””[هوحن] يرهزلا نع يقيرفألا

 .ةورع نع «سيق نب دحاولا دبع نع «يعازوألا هاورو *

 . ح هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح -5

 انث « هللا دبع نب ىيحي انث :الاق «ينارحلا بيعش وبأ انث هرمعم نب دمحم انثدحو

 ينثدح ء«ىعازوألا زرك "”ينثدح «ريبزلا نب ةورع عمس هنأ : سيق نب دحاولا دبع '

 .(ب) نم تبثأ امو «ةديبع لصألا يف )١(

 .(71/1 /9) باعيتسالا «(5947 /7) ةباصإلا «(559 /:)دسألا (؟)

 .(ب) نم تبثأ امو «يرهزلاو رمعم» : لصألا يف (*)

 دبعو (547 /1917/ )١19/ يناربطلا دنع امل قفاوم وهو لصألا نم تبثأ امو «ابهص» :(ب) يف (5)

 .(1/5١7ا/) قازرلا

 .«(نع» :(ب) ىف (5) .(ب) نم ةدايز (0)

 ْ .«تعمس لاق» :(ب) يف (0)

1 



 ةباحصلا ةفرعم «*عل6 1

 ركذف] ؟ىهتنم مالسإلل له[ هللا لوسر اي] :لاقف يبارعأ هِي يبنلا ىتأ :لاق يعازخلا
 هبر يقتي ,باعشلا نم بعش يف لزتعم لجر ذئموي سانلا لضفأو» :دازو ,)[هوحن

 . '"”(هرش نم سانلا عديو

 م ع ل
5 22 

 "يرهفلا رباج نبزرُك [؟544]
 . حتفلا موي دهشتسا 2 [ريمأ نيينرعلا فلخ مهثعب نميف هَ يبنلا هثعب

 نبا انث «يبأ انث , '”[دلاخ نب]ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 17

 نم نيملسملا نم حتفلا موي دهشتسا نم ةيمست يف ةورع نع دوسألا يبأ نع «ةعيهل
 . رباج نب زرك : رهف نب براحم ينب نم مث «شيرق

 دمحم انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح -

 نم نالجر ةكم حتف موي جرخو :لاق باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نبا
 . دلاخ نب شيبحو «رهف نب براحم ينب وخأ رباج نب زرك : هِي يبنلا باحصأ

 نب ميهاربإ انث «ةزمح نب ميهاربإ نب بعصم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح -.4
 «هيبأ نع «يميتلا ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم نع «يميتلا ةحلط نب دمحم انث «رذنملا
 هدا لع نوينرعلا ادعام :لاق عوكألا نب ةملس نع :نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع

 نب زرك مهريمأ «نيملسملا نم ًاليخخ مهراثآ يف هيَ يبنلا ثعب لبإلا اودرطو ُهّتِيَي يبنلا
 . مهنيعأ لمسو مهلجرأو مهيديأ عطقف مهب ءاجف مهقحلف «يرهفلا رباج

5 0 7 
 تي د 03

 "”يميمتلازرك ]
 .ةباحصلا يف امهريغو «يمرضحلاو « متاح وبأ هركذ «بوسنم ريغ

 ي "/[ةبيش ىبأ نب] نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

2 

 .(ب) نم تطقس )١(
 . لصألا ةخسن نم رشع عساتلا ء ءزخلا رخآ : (ب) شماه يف )00

 59٠١(. /”) ةباصإلا .(578 /5) دسألا 7/١(, /") باعيتسالا (9)
 . ريخأتو ميدقتب اذكه نيينرعلا فلخ أريمأ : :(ب) يف (:)
 .(ب) نم طقس (5)
 . (71/7 /9) باعيتسالا (؟937 /) ةباصإلا (8717 /5)دسألا (5)
 . (ب) نم ةدايزلا 2372



 . ح يدهم نب نمحرلا دبع انث «نيعم نب ىيحي انث

 ("7[نب] مساقلا انث «يمرضحلا 7[ هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحم نب دمحم انثدحو

 نب ليدب دلو نم لجر ينثدح ءرمع نب عفان نع :الاق روصنم نب قاحسإ انث «رانيد

 موي ةرخصلا هذه ءارو ُهلِكَع يبنلا تيأر :لاق زرك اهيبأ نع زرك تنب ينتثدح ءءاقرو

 بعصم ةرامإ يف سانلا تيأر : عفان لاق «نيلبجلا نيب ام اذخأ دق نافص هفلخو ةيبيدحلا

 . فوفصلا نولصُي ىتح نوبرضي

 نب ىسوم انث «ةراو نبا انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح ١

 . هوحن اهيبأ نع «زرك ةنبا نع ءهمع نع وأ «ليدب نب هللا دبع نع ءرمع نب عفان نع « دوعسم

2 2 2 5 0 
 9 ١ ا خ7
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 ©”ةماس نبزرك [؟ه٠6]

 .هدالوأ دنع هثيدح « هِيَ ىبنلا ىلإ دفو «رماع ىنب نم ه

 نبدمحمانث :"”[لاق] ةعمج نب دمحم انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح.. 7

 «كاحضلا نب ورمع نب دمحأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو ح] . دشار نب ىيحي انث «ديزي

 نب لاحرلا انث "”[دشار نب ىيحي انث «[أ ١717/ /7] يفريصلا صفح وبأ رشب نب ورمع انث

 ينب نعلا « هللا لوسر اي : ُهِفَم يبنلل ليق : لاق ةماس نبا زرك هيبأ نع «يبأ انث ءرذنملا

 . اًنالث «رماع ينب دها مهللا» :؟”لاقو ,«اناعل ثعبأ مل ىنإ» :'”لاق رماع

 ("”رشب نب ورمع انث « ””هصاع يبأ نبا انث « نايح نب دمحم وبأ انثدحو 0

 .(ب) نم تبئأ امو ءلصألا نم طقسأ )١(

 :لاقيو «ةماسأ نبا :لاقيو» 1/١"( /") باعيتسالا . 77١( /) ةباصإلا «(553/ /4)دسألا (؟)

 . ةمجرتلا رداصم رظنا «ةملس نبا لاقيو «ىملس نبا

 .(ب) نم طقاس [ ]نيبام (")

 .«لاقف» :(ب) ىف (:)

 . مصاع يبأ نب ورمع نب دمحأ انث :(ب) يف (5)

 . هلبق دانسإلا يف مدقت دقو .(ب) نم تبثأ امو ءرصن نب ورمع : لصألا يف (5)



 نب زرك هيبأ نع يبأ انث رذنملا نب لاحرلا انث دشار نب ىيحي انث يفريصلا صفح وبأ]

 . "”ءارمح ميلس ينبل ةيار دقع هّنلَع يبنلا نأ '''[ةماس

 ع
 2و 011 20
1 00 2 

 ”ثراحلا نب ميرك ]

 ةباحصلا يف يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هركذ «نييرصبلا يف دعي «ةرارز دج

 . اًئيش هل جرخي ملو '*”[نيرخأتملا ضعب هنع هاكح اميف]

 تن دي د

 "”ءيزج نب ميرك [567]

 نب ةميزخ وه امنإ «فيحصتو مهو وهو «ضرألا شاشخ نع هلأسف هَّنْلَع يبنلا ىتأ
 . اًئيش هل جرخي ملو رخأتملا هركذ .ءيزج نب دلاخ هيأ دنع هثيدح «ءيزج

 ©ىبضلا ريدك [؟55]

 .ةداتق نب ريدك "”[وه] : يعينملا لاقو «ةفوكلا نكس «هتبحص يف فلتخم ه

 نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح -

 «ةنس نيسمخ «" نم هنم هتعمس : قاحسإ وبأ لاق «ىبضلا ريدك تعمس :لاق قاحسإ ىبأ

 هتعمس :دواد وبأ لاق . رثكأو «ةنس نيعبرأ ذنم قاحسإ ىبأ نم انأ هتعمسو "![ةبعش لاق]

 )١( (ب) نم تبثأ امو زرك نع هدانسإب : لصألا يف[ 1نيبام .
 .ريخأتو ميدقتب اذكه «ميلس ينبل ءارمحل» :(ب) يف (0

 . (5918 /") ةباصإلا «.(89/7 /5) دسألا ()

 يف هركذ يراخبلا ليعامسإ نب دمحم نأ نيرخأتملا ضعب ىكح ظفلب .(ب) يف تمدقت[ 1نيبام (5)
 . ةباحصلا

 . (751 /) ةباصإلا اا" /5)دسألا (5)

 .(58/ /") ةباصإلا «(557 /5) ةباغلا دسأ 207288 /7) باعيتسالا (0)

 .ذنم :(ب) يف 20 .(ب) نم ةدايزلا (0



 لوسر اي :لاقف ُهْلِكَع يبنلا لجر ىتأ :لاق «ةنس نيعبرأو تس وأ سمخ ذنم ةبعش نم انأ

 ؟كاذ قطأ مل نإف :لاق «لضفلا طعأو لدعلا لق» :لاق ةنجلا ينلخدي لمعب ينربخأ هللا

 ' (؟لبإ نم كل له» :لاق ؟كاذ قطأ مل نإف :لاق (مالسلا شفأو ماعطلا معطأف» :لاق

 اًبغ الإ ءاملا نوبرشي ال تيب لهأ رظناو ,ءاقسو كلبإ نم ًريعب رظناف» :لاق معن :لاق

 .(ةنجلا كل بحت ىتح ,كؤاقس قرختي الو كريعب قفني ال كلعل كنإف .مهقساف
3-55 

 ءاطع نب ديزيو ريهزو «ةفيلخ نب رطفو «يروثلاو «رمعم : قاحسإ يبأ نع هاور **
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 '""يريشقلا ريشف نب ةدّيَح نب ديعس نب ريدنك [؟884]

 مدقت «حيحصلا وهو «ديعس هيبأ نع : ليقو «هتبحص يف فلتخم «ينزملا :ليقو]

 نب ناميلس انثدحو . ح هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح .-0

 نب دواد نع « هللا دبع نب دلاخ انث «نوع نب ورمع انث : لاق زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ

 . ح دنه يبأ

 دلاخ انث «نيهاش نب قاحسإ انث «ديعس نب ىيحي انث ءدمحم نب "”[نسحلا] انثدحو

 ءديعس نب ريدنك نبا نع « هللا دبع نب سابعلا نع «دنه يبأ نب دواد نع « هللا دبع نبا

 : لوقيو زجتري وهو تيبلاب فوطي لجرب انأ اذإف ةيلهاجلا يف تججح :لاق هيبأ نع
 «. . دمحم يبكار ىلإ در بر»

 . ديعس ةمجرت يف نيسلا فرح يف مدقت «ثيدحلا
7 6 7 
 كن دنت طنين

 )١( ةباصإلا )”/ 311١”( /5)دسألا 600١(.

 رخآ يف لصألا يف ةتبثم يهف «ديعس همسا نميف مدقتا ةرقف اذع لصألا نم طقاس[ ]نيبام (؟)

 . (ب) نم هانتبثأو . نيترابعلا انتبثأ دقف اذل ىرخأ ةرابعب ةمجرتلا
 . (نيسحلا) :(ب) يف (0)



 "”ورمع نب سوُدْرُك [؟5855]
 .ئىناه نبا : ليقو م

 ةباحصلا يف نايفس نب نسحلاو دواد يبأ نبا هركذ «قيقش لئاو وبأ هنع ىور *

 . "”امهريغ امهفلاخو

 «ةدئاز انث .قوزرم نب ورمع انث «يضاقلا فسوي انث ,نسحلا نب بيبح انثدح . 75

 تنك ذإ ليجنإلا يف دجأ تنك :لاق سودرك نع قيلقش نع «[ب /1117/7] روصنم نع

 . هيلإ هعرضت فيك رظنيل هبحيل هنإو ,ههركي رمألاب دبعلا بيصيل لجو زع هللا نإ :أرقأ
 . لئاو يبأ نع «ةرم نب ورمع هاور

 انث ءيلجبلا سابعلا نب يلع انث "”[يضاقلا] رمع نب دمحأ نب رمع انثدح 07

 «لئاو يبأ نع ٠ "”[ةرم نب] ورمع نع «ةبعش انث «رباج وبأ انث :يناتسجسلا دمحم نب لهس ْ
 هبحي وهو دبعلا يلتبيل لجو زع هللا نإ» : ىلاعت هللا لزنأ اميف :لاق ورمع نب سودرك نع
 . (هتوص عمسيل

 نب دمحأ انث .نايفس نب نسحلا انث : '*”[لاق] نادمح نب ورمع وبأ انثدح.- 4

 نع «ينابتقلا ةلاضف نب لضفملا انث «ةملس نب دامح تخأ نبا يرصملا دابع وبأ انث «رايس

 نبا نع «ملاس نب ناورم نع ؛يرزجلا ناميلس نب ةملس نع «يشرقلا ميهاربإ نبا ىسيع

 نم فصنلا ةليلو ديعلا يتليل ايحأ نم» : هلِلَع هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع ءسودرك

 .«بولقلا تومت موي هبلق تمي مل ,نابعش

 ”يدزألا ليهك 5[؟ههك]

 . ؟9[نادحولا يف] نايفس نب نسحلا هركذ « بوسنم ريغ

 )١( ةباصإلا .(556 /4:)دسألا ”/ 17"( .

 .(ب) نم تبثأ امو «هريغ» لصألا يف (؟)

 .(ب) ىف تسيل (8) .(ب) نم ةدايزلا (*)
 1 .(308 /6) ةباصإلا «( 007 /4)دسألا (4)



 310 ةباحصلا ةفرعم

 ءديشر نب دواد انث « ''![نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح] 84

 نب مساقلا نع «يشرقلا"” هللا] دبع نب ةمقلع نع «ءادردلا وبأ دمحم نب كلملا دبع انث

 مهيف ترثكف دحأ موي سانلا بيصأ :لاق ةبحص هل تناكو «يدزألا ليهك نع ءدمحم

 : لاق «تاحارجلا مهيف رثك دق سانلا نإ :لاقف هِكَع يبنلا لجر ىتأف «تاحارجلا

 يف تلفت مش هللا مسب : تلق الإ حيرج كب رمي الف «قيرطلا ىلع مقف قلطنا»

 مهللا .ديلت رجح وأ ,ديدحو دح لك نم ديمحلا يحلا "'ءافش مساب : تلقو هحرج

 . مري الو حيقي ال هنإف : ليهك لاق «تنأ الإ يفاش ال هنإ فشا

 قفحإ . )© دك [ ؟ههازب/

 :لاقو نيرخأتملا ضعب هركذ « ُهْْيَع يبنلا ىأر

 ملو ء«زيزعلا دبع نب دقاو نع «نارمع نب زيزعلا دبع نع «يدقاولا هثيدح ىور
 . ”ًظوفحم ناك نإ هيلع دزي

 لإ

 ناو عنه ناع
 تيب ميا 32

 ("'ةذاؤه نب شيبك [! 5 58]

 نب رذنملا انث « '"”[ىنانشألا كلام نب نسحلا نب رمع انث ءدمحم هانثدح] ٠

 .(ب) نم طقاس[ ]نيبام )١(

 . (ديمحلا يحلا انبر مساب) :دسألا يفو «ةيطخلا خسنلا يف اذك (؟)

 «دسك١ : ةباصإلا يف «ذشك» (4ا7/ /5) لاذلاب ةباغلا دسأ يف ءاجو «لادلاب (ب) يفو لصألا يف (*)

/ :55). 

 .(؟595 /") ةباصإلا «(51/“ /5)دسألا (5)

 .ريخأتو ميدقتب اذكه «هيلع دزي ملو اًظوفحم ناك نإ» :(ب) يف (5)
 :لاقف رجح نبا ظفاحلا هطيضو «سيبك» اهيفو (587 /7) ةباصإلا ,.(37848 /”) باعيتسالا (1)

 . فنصملا دنع امك «شيبك» :(501/ /5) دسألا ىفو «ةلمهمو ةدحومب

 . خلإ« . . يبأ ينثدح يسوباقلا دمحم نب رذنملا نع تثدح# :اهيفف (ب) نم طقاس [ ]نيب ام (0)



 دبع نع ءرمع نب فيس انث «يدزألا '''[يلع نب] دمحم نب نيسح انث «يبأ ينثدح دمحم
 نب ثراحلا ىنب دحأ ةذوه نب شيبك نع «ىسودسلا طيقل نب دايأ نع «ةمربش نب هللا

 . '''[ةمربش نبا ثيدح نم زيزع]

7 0 
 09 010 25 10 ند

 ةركرك [5659]

 . ””نيرخأتملا ضعب هركذ ثيدح ىف ركذ هل

 ركب يبأ نب دمحم انث «دادغبب لهس نب يرسلا دمحم نب رمع ركب وبأ انثدح] 0١-

 نع «بيبح نب سنوي نع «يجنزلا دلاخ نب ملسم انث ءديعس نب ديوس انث «يدنغابلا
 هلم يبنلا لقث ىلع ناك :لاق ورمع نب هللا دبع نع «دعجلا يبأ نب ملاس نع «رانيد نب ورمع

 اودجوف اورظنف «رانلا يف قرحيل هنإ» : ُهْلكَم يبنلا لاقف تامف ةركرك :هل لاقي لجر

 . "'"[اهلغ ةلمش

 2 5 . عام عا

 .(ب) نم طقاسإ 1نيبام )١(

 .(7937“ /9) ةباصإلا 57١(, /5)دسألا (؟)

 .(ب) نم تبثأ امو «نيرخأتملا ضعب هركذ ثيدح يف» :فورح يف طشكلا ضعب لصألا يف 2



 ركود 1 ةباحصلا ةفرعم

 ماللا باب

 "”عيبرلا نب طيقل ]
 همأ «فانم دبع نب '"'”سمشلا دبع نب ىزعلا دبع نب عيبرلا نب صاعلا وبأ وهو

 هتتنباب ُهتلَع يبنلا نتخ .يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ تنب ةجيدخ تخأ ةلاه
 "'ينقدصو ينثدح هنإ» :لاقو هْتيَع يبنلا هيلع ىنثأ «[أ ١78/ /5] رجاهو ملسأ «بنليز

 ظ .«يل يفوف يندعوو
 «ءاحطبلا ورج :هل لاقي ناك «'؟”لوألا حاكنلاب همالسإ دعب هتتبا ُهّليَم يبنلا هيلع در

 .رساي : ليقو ءمساقلا : ليقو ءمشهم : ليقو .طيقل : ليقف ؛همسا يف فلتخم

 .رمع نب“ ”هللا دبعلو « سابع نب“ ”'[هللا دبع] هنع ىور *
 دبع نع .'” *![ميهاربإ نب] قاحسإ انث « *”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -7

 : لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «'"”نيصحلا نب دواد نع «دمحم نب ميهاربإ نع قازرلا

 امهرقأف كلذ دعب ملسأ مث ءكرشم صاعلا وبأ اهجوزو ُهّتَع يبنلا تنب بنيز تملسأ
 . امهحاكن ىلع هِيَ يبنلا

 . "*”[دواد نع قاحسإ نبا هاور]

 (*”[ركب وبأ] انث : '*”[لاق] نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح . 41

 نع «نيصح نب دواد نع ؛قاحسإ نبادمحم نع «نوراه نب ديزي انث «ةبيش يبأ نب
 نيتنس دعب «صاعلا يبأ ىلإ هتنبا بنيز در هلي هللا لوسر نأ ::سابع نبا نع «ةمركع

 . ””لوألا رهملاب اهحاكنب
 . "”[هفلاخف] هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع ةأطرأ نب جاجحلا هاورو *

 )١( ةباصإلا ء(077؟ /5) دسألا 77947((2 /9) باعيتسالا )”7/ 5379(.

 .ينقدصف :(ب) يف (9) سمش دبع :(ب) يف (؟)

 . لصألا يف رركت «حاكتلاب» : ظفلو «لوألا هحاكنب :(ب) يف (5)

 ' .«أبنأ» :(ب) يف (1) .(ب) نم طقاس[ 1نيبام (6)

 . يتألا ذانسإلل قفاومو .(ب) نم تبثأ امو «نيسحلا» : لصألا يف (0)

 (ىلوألا اهحاكتب نيتنس دعب هِي ىبنلاهتنب بنيز تملسأ» :لاق :اذكه ثيدحلا دروأ (ب) ىف (8)

 0 .لصألاب ثيدحلا قايس نم حضتي طقس هيف نأ رهاظلاو
 . (ب) نم ةدايزلا (9)



 نب ديزي انث ءلضفلا نب يلعاانث « ""[نسحلا نب دمحم] رحب وبأ هانثدح -1

 هلع هللا لوسر نأ هدج نع «هيبأ نع « بيعش نب ورمع نع «ةأطرأ نب جاجحلا'''أبنأ «نوراه

 اع د اع
 7 ١“ 74 نبل

 '”'رماع نب قفتنملا نب , رماع نب طيقل 6]

 اذإف لئاسملا هركي هيي هني يبنلا ناك «ةدافوو ةبحص هل « «يليقعلا نيزر وبأ « ليقع نبا ص

 . "لوصألاو ديحوتلا يف هِي يبنلا اهنع لأس لئاسم هتاياور رثكأ ؛هبجعأ نيزر وبأ هلأس
 .ح نافع انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح - 0

 . ح دواد وبأ انث « '”[بيبح نب] سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدحو

 (”ح راكب نب ب ركب انث «نادعس نب ميهاربإ انث .قاحسإ نب دمحم انثدحو

 ةبعش انث :اولاق برح نب ناميلس انث « '"”[يشكلا] ملسم وبأ انث «قوراف انثدحو

 يليقعلا نيزر يبأ نع .يفقثلا سوأ نب ورمع نع «ملاس نب نامعنلا ””[ينربخأ :لاق]

 :لاق «نعظلاو ةرمعلاو جحلا عيطتسي ال «ريبك خيش يبأ نإ هللا لوسر اي :تلق :لاق

 .(رمتعاو '”كيبأ نع جحو

 ةبعش نع عيكوو قاحسإ نب دمحم هاور #

 انث «ءالعلا نب ميهاربإ نب قاحسإ نب ورمعانث .دمحأ نب ناميلس انثدح 5

 اذ 0

 يبأ نإ هللا لوسراي :تلق :لاق نيزر ىبأ نع ءسوأ نب ورمع نع ءملاس نب نامعنلا

 .«رمتعاو كيبأ نع جح» :لاق .نعظلا الو ةرمعلاو جحا عيطتسي ال « ريبك خيش

 .«انث) :(ب) ىف (0) .(ب) نم ةدايزلا )١(

 ْ . .حاكنو :(ب) يف ()
 ,(76"3 /") ةباصإلا «(0757 /5) دسألا 2079107 /7) باعيتسالا (5)
 . «لوصألاو ديحوتلا ىف هلئاسم رثكأ» :(ب) يف (5)
 .(ب) ىف هدعب يذلا ىلع دانسإلا اذه رخأت (5)
 .«أبنأ» :(ب)يف (8) ١ .(ب)نم طقس[ 1نيبام (0
 . ةبعش نع دمحم هاورو :(ب) يف )٠١( .2وأ) :(ب) يف (9)



 ”4 ةباحصلا ةفرعم 0 اد

 رك

 "0[انث «٠ ينامحلا ىبحي انث «نيصح وبأ انث ءرمع نب دمحم نب رفعج انثدح] ١

 .هوحن ةبعش انث «عيكو

 ريصن نب جاجح انث ''[ ءيشكلا] ملسم وبأ انث « ""[يباطخلا] قوراف انثدح -

 يبأ همع نع ثدحي سدع نب عيكو تعمس ؛ءاطع نب ىلعي نع ؛ةبعش انث 1[ :لاسق]

 الو اًبيط الإ لكأت ال ةلحنلا لثمك نمؤملا لثم» :لاق هلي هللا لوسر نأ :يليقعلا نيزر

 .(اًبيط الإ عضت

23 
 24 م ل

 . هلثم ةبعش نع حابصلا نب كلملا دبعو يمرحو يدع يبأ نبا هاورو *

 نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح .- 8

 نأ : يليقعلا نيزر يبأ همع نع ثدحي سدع نب عيكو تعمس'![لاق] ءاطع نب ىلعي

 رئاط لجر ىلع وهو ,ةوبنلا نم اًءزج نيعبرأ نم ءزج نمؤملا ايؤر» :لاق هْنيَت يبنلا
 الإ اهب ''”ثدحي الف» :لاق هبسحأو «تطقس اهب ثّدح اذإف ءاهب ثّدحي ملام ,ةقلعم

 .[بت/4 /؟] هوحن ىلعي نع امهريغو ةملس نب دامحو ميشه هاور *

 '"ةربص نب طيقل [7]

 . مصاع وبأ

 . ليقع ينب نم « قفتنملا ينب نم ناك هنأ : ليقو .ةكم نكس «مصاع هنبأ هنع ىور

 نبا ابنأ «قازرلا دبع ابنأ «ميهاربإ نب قاحسإ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -

 انأ تقلطنا :لاق هيبأ نع «ةربص نب طيقل نب مصاع نع «ريثك نب ليعامسإ ينربخأ جيرج

 )١( «هوحن ةبعش نع عيكو هاور» :اهيفف (ب) نم طقاس [ ]نيب ام .

 )0( .(ب) نم ةدايز (9) .«انث) :(ب) يف

 ( . . .اهب ثدحت الو» :لاق (ب) يف (5)
 . (*910/ /9) باعيتسالا (7؟79 /9) ةباصإلا «.(057 /4) دسألا (0)
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 هل تدصعو رمت ةشئاع انتمعطأف «هدجن ملف هلي هللا لوسر ىلإ انيهتنا ىتح يل بحاصو

 نحن انيبف «معن :انلق ؟ءيش نم مهتمعطأ له» :لاقف علقتي هِيَ يبنلا ءاج ذإ «ةديصع

 :لاق (؟تدلو له» :لاقف '''ةلخس هدي ىلع حارملا ىلإ منغلا يعارلا عفد كلذ ىلع
 0003 ءءء رجمنا 2.07 نب دك هاناحك كلذ لا خا
 ال :لقيملو نّبسحت ال» :'''لاقو .ههجوب انيلع لبقأ مث (ةاش حبذاف» :لاق «معن

 دلو اذإ اهيلع ديزن نأ ديرن ال ةئام منغ انل ,””امكلجأ نم ةاشلا انحبذ امنإ ؟نّبسحت»

 .(ةاش حبذف انرمأ ةمهب يعارلا

 للخو غبسأف تأضوت اذإ» :لاق ؟ءوضولا نع ينربخأ «هللا لوسر اي :تلق :لاق]

 يل نإ « هللا لوسر اي : تلق :لاق '؟”[«اًمئاص نوكت نأ الإ غلبأف ترفنتسا اذإو عباصألا

 تاذ اهنإ هللا لوسر اي : تلق :لاق (اهقلط» :لاق ءاهئاذبو اهناسل لوط نم ركذف ةأرما

 كتنيعظ برضت الو , لعفتسف ريخ اهيف كي نإف اهْرُمُأَو اهكسمأف» : لاق ءدلوو ةبحص

 .(كتّيمأ كبرض

 .هوحن ريثك نب ليعامسإ نع «ميلس نب ىيحيو «دلاخ نب ةرقو «يروثلا هاور *

 2 زبن

 ”ينوكسلا ةأطرأ نب طيقل [؟8]

 . نييماشلا يف هدادع

  .-0١نب ماشه انث «نانس نب دمحأ نب رمع انث «ينيطقيلا نسحلا نب دمحم انثدح .

 نع «ذئاع نبا نع ؛هيخأ نع «ةمقلع نب رصن انث «ينشخلا يلع نب ةملسم انث ءرامع

 عفراف «حيبقلا يتأيو رمخلا برشي راج انل نإ :لاق ًالجر نأ :ينوكسلا ةأطرأ نب طيقل

 تلتق نأ بحأ ام هللا لوسر عم اًسفن نيعستو ةعست تلتق دقل :لاق «ناطلسلا ىلإ هرمأ

 )١( ريبكلا مجعملا يفو (ب) يفو «لصألا يفاذك )١19/  :)1١5ةخلس .

 .«امكلجأل» :(ب) يف () .«لاقف» :(ب) يف (؟)
 .(ب) نم تبثأ امو لصألا نم طقس [ ]نيبام (8)
 . (778 /) ةباصإلا 575١(. /4) دسألا ((547 /7) باعيتسالا (0)
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 وبأ انث قيربز نب] ميهاربإ نب قاحسإ نب ورمع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح - 7

 هيخأ نع «ةمقلع نب رصن نع «هثدح هابأ نأ : ةيزخ نبرصن :ةمقلع وبأ انث .'"”[ةرمض

 تيتأ : ينوكسلا ةأطرأ نب طيقل لاق :لاق ذئاع نب نمحرلا دبع نع «ةمقلع نب ظوفحم

 . ضرألا ىلع تيشمف يل اعدف «ضرألا ناسدت ال 2” ناج رعتي يالجرو هتيم ىبنلا

 داما داع داع
 نب 2 2” تدان

 "”يمخللا يدع نب طيقل [؟4<9]
 هل فرعياللو «ديوس هنع ىور .ةباحصلا يف ركذ هل «نايح نب ديوس دج

2 

 . ىلعألا دبع نب ديعس وبأ هلاق «نييرصملا يف و هدادع « دنسم

1 

3 00 

 (”رماع نب ةعيبر نب ديبل [؟556]

 © عاشلا كلام نباح

 «هلاق تيب يف هِي 2 يبنلا هقدصو «هيلع تمحرتو اهنع هللا يضر ةشئاع هنع تكح

 . """[ةباحصلا يف نيرخأتملا ضعب هركذ] . ةنس نيتسو ةئام ديبل شاع : سنأ نب كلام لاق

 ملسم وبأ انث :الاق ''"[نسحلا نب] بيبحو 2"”[يباطخلا] قوراف انثدح

 «ةملس يبأ نع «ريمع نب كلملا دبع نع «ةبعشأ"'انث «قوزرم نب ورمع انث « '*”[يشكلا]

 :ديبل ةملك رعاشلا اهلاق ةملك قدصأ نإو : هلع هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع

 .[أ/19/5١](لئاز ةلاحم ال ميعن لكو لطاب هللا الخ ام ءيش لك الأ

 .ناتَّجوعم :(ب) يف (5) .(ب) يف تسيل )١(
 . ٠*"3( /") ةباصإلا 2076 /5) دسألا (")

 . 3777 /) ةباضإلا 0١5(« /54) دسألا ,(741 /) باعيتسالا (:)

 مث يرماعلا ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نب بالك نب رفعج نب :ةيشاح : لصألا شماه يف (5)
 : مهبولق ةفلؤملا نمو «ءارعشلا لوحف نم ناك «يرفعجلا

 .ابنأ :(ب) يف (0) .(ب) نم ةدايزلا (5)



 نب هللا دبع نب دمحم انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح - 8
 : لاق اًديبل هللا محر "7[ةشئاع] : تلاق :لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه انث «ةسانك

 برجألا دلجك '"'لسن يف تيقبو 22 مهفانكأ يف شاعي نيذلا بهذ

 . اذه اننامز تكردأ ول فيك ةشئاع هللا محر :لوقي يبأ ناكف ''*[ : ماشه] لاق

 .هوحن ةورع نع .يرهزلا نع هريغو يديبزلا هاور #

 .ء
 دار مي 3

 "””يراصنألا لهس نب ديبل[؟55"8]

 ىلإ مهتقرس "”اوبسن امل ''”[قريبأ نبا] ةصق يف نامعنلا نب ةداتق ثيدح يف ركذ هل اد
 هللا هأربف ٠ ائيرب هب مري مث اَمْنِإ وأ ةئيطخ بسكي نمو )» : ©©[هيف] ىلاعت هللا لزنأف «ديبل

 . قريبأ ونب هيلع تلوقت امم

 نب نسحلا انث «ليعامسإ نب مساقلا انث ء«مصاع نب يلع نب دمحم انثدح .06

 نب رمع نب مصاع نع «قاحسإ نب دمحم انث «ةملس نب دمحم انث «بيعش يبأ نب دمحأ

 قريبأ ونب : مهل لاقي انم تيب لهأ ناك :لاق نامعنلا نب ةداتق هدج نع ؛هيبأ نع «ةداتق

 هثلت هللا لوسر باحصأ هب وجهي رعشلا لوقي اًقفانم ًالجر ريشب ناكو ءرشبمو ريشبو ريشب
 هل ةبرشم يف هلعجف «كمردلا نم ًالمح ديز نب ةعافر عاتباف ,برعلا ضعب هلحني مث
 تحت نم هيلع يدّعف ءامهحلصي امو "”[امهافيسو] ناعرد '"'[هل] حالس ةبرشملا يفو
 الإ مكبحاص ىرن ام هللاو : قريبأ ونب تلاقف «حالسلاو ماعطلا ذخأو ةبرشملا تبقثف ليللا

 )١( (ب) نم هانتبثأو لصألا نم طقاس[ ]نيب ام .

 . ("510/ /) ةباصإلا «(0117/54) دسألا 794605(2 /") باعيتسالا (؟)
 . [قريبأ ينب] :(ب) يف (5)
 .خلإ . . . ىلإ ةقرسلا مهبسن يف :(ب) يف (5)
 . لصألا نم تطقس ()

 .[نافيسو] :(ب) يف (0)



 ربت ١1117 ةباحصلا ةفرعم

 انأ :لاقو هفيس طرتحخا ديبل كلذ عمس املف «مالسإو حالص هلانم لجر لهس نب ديبل

 اهيأ انع كيلإ :اولاق «ةقرسلا هذه ننيبتل وأ فيسلا اذه مكنطلاخأل هللاو !! "”قرسأ

 باتكلا كيلإ انلزنأ نإ :تايآلا لجو زع هللا لزنأ ىتح ءاهبحاصب تنأ ام هللاوف لجرلا

 .ديبلل مهلوق : 4 انيبم امّنإو اناتهب لمتحا دقف ائيرب
 مام ماج عا
 اا ةنا 32

 "””يدسألا ابل نب ىبل |[ 17]

 . يميمتلا جلب نب ةيراج جْلَب وبأ هنع ثدح « نييطساولا دنع هثيدح ص

 انثدح'؟[و .ح] يكرتلا فسوي نب دمحم انث «ملس نب رفعج نب دمحأ انثدح .-5

 انث .برح نبدمحمانث :الاق يطساولا لهس نب ملسأ انث «ثيللا نب رفعج نب دمحم

 . 9[ًيدع ادرب] هلدجف هل سرف قبس دق ءرمحأ '*”[ زر خ] فرطم هيلع هني

 نايح نب دمحم صوحألا وبأو يدج انث « ىعينملا انث « يرصرصلا هانثدحو 17

 . هلثم '””[يطساولا] ديزي نب دمحم انث :الاق

 ١ ديزي نب دمحم نع «يطساولا ىسوم نب دمحم نع «يذمرتلا ليعامسإ وبأ هاور *

 «هلوق ىلع عباتي ملو ءابل نب يبل تيأر :لاق هيبأ نع «يميمتلا جْلَب نب ةيراج جْلَب يبأ نع

 ْ . هيبأ نع

 : لقي ملو «يبل تيأر :لاق ''”[جلب ةيراج] جلب يبأ نع «نوراه نب ديزي هاورو *

 )١( يناربطلا مجعم يف كلذك وهو لصألا نم هتبثأ امو قريبأ :(ب) يف )١9/ ٠١(.

 هلوق ىلإ :(ب) يف (؟) .

 . (3960 /”) ةباصإلا «(011 /5) دسألا ,(7091/ /") باعيتسالا (9)

 .(ب) نم تطقس (5)
 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 . 2يندع هل ءادرب» :(ب) يف (5)
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 "”ءالعلا وبأ جالجللا 705]

 . ””[قشمد نكس]

 ةئامو نيرشع نبا وهو تامو نيسمخ نبا وهو ملسأ «دلاخو ءالعلا هانبا هنع ىور

 مامه وبأ انث «يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث «ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ انثدح .-.4

 تامو «ةنس نيسمخ نبا هِيَ هللا لوسر عم تملسأ :لاق هدج نع «هيبأ نع «جالجللا

 تملسأ ذنم ماعط نم ينطب تألم ام :لاق'و] «ةنس ةئامو نيرشع نبا وهو جالجللا

 _ .يبسح برشأو يبسح لكآ هي هللا لوسر عم

 اذه يراخبلا ليعامسإ نب دمحم ينع بتك : "'[يفقثلا] قاحسإ نب دمحم لاق

 . هخيرات ىف هلخدأو ثيدحلا

 . هلثم رشبم نع «يبلحلا ةماسأ يبأ نب دمحمو «يعاقعقلا ديلولا نب ىلعملا هاور

 صفح نب يمرح انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -84

 نأ : زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع انث «ةثالع نب هللا دبع نب دمحم انث « "”[يلمسقلا]

 ةأرما ترمف «قوسلا يف اًدعاق ناك هنأ هربخأ جالجللا هابأ نأ : هثدح جالجللا نب دلاخ

 اذه وبأ نم ١ :لوقي وهو هلم يبنلا ىلإ تيهتناف انرسف ترّثو سانلا راثف ٠ ءايبص لمحت

 .(ب) نم طقس ()

 . (*58 /7) ةباصإلا 07١(2 /4) دسألا «(7910/ /) باعيتسإلا 0)
 .(بر) نم ةدايزلاو لصألا نم طقس ةضز
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 وبأ نم» :لاقف اهيلع لبقأف « هللا لوسر اي هوبأ انأ :اهءاذح باش لاقف «تتكسف «؟كعم

 :ةيرحب دهع ةثيدح «نسلا ةثيدح اهنإ هللا لوسر اي : ىتفلا لاقف . تتكسف (؟كعم اذه

 مهلأسي هنأك «هباحصأ ضعب ىلإ هِْيَم يبنلا رظنف . هللا لوسر اي هوبأ انأو ءكملكت تسيلو

 :لاق] «تنصحأل : هلي يبنلا هل لاقف .اذ وحن وأ ءاريخ الإ ملعنام :اولاقف ءهنع

 ةراجحلاب هانيمر مث انكمأ ىتح هل انرفحف هب انجرخف «مجري نأ ُهِْيَم يبنلا هب رمأف « 37[ معن

 «موجرملا نع لأسي خيش ءاج اذإ كلذك نحن انيبف ءانسلاجم ىلإ انفرصنا مث ءأده ىتح

 لأسي ءاج اذه هللا لوسراي : انلقف هَ يبنلا ىلإ هب انقلطناف «هبيبالتب انذخأو هيلإ انمقف

 عم انفرصناف «كسملا حير نم هللا دنع بيطأ وه !هم» : هن هللا لوسر لاقف «ثيبخلا نع.

 :لاق يردأ امو :لاق «هنيفكتو هنفدو هلسغ ىلع هانعأف هيلإ انيهتناف .هوبأ وه اذإف خيشلا

 ال مأ هيلع ةالصلا

 ءيمرجلا ديزي نب مساقلا هاورو «ةثالع نبا هب درفت زيزعلا دبع ثيدح نم بيرغ

 نب '"![ةملسم] نع «يثيعشلا هللا دبع نب دمحم نع «دلاخ نب ةقدصو «ملسم نب ديلولاو

 . هوحن هيبأ نع «جالجللا نب دلاخن نع ينهجلا هللا دبع

 نب هللا دبع نب دمحم انث «نايفس نب , نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ هانئدح 6

 هللا دبع نب دمحم انث « '””يمرجلا ديزي نب مساقلا انث ''[لاق] "”[يلصوملا]رامع

 .هب ةملسم نع « يثيعشلا

 انث : ؟”[لاق] يرقملا "”[يروزبلا] دمحأ نب "”[دمحم نب] ميهاربإ انثدح ١

 نع « هللا دبع نب دمحم انث «دلاخ نب ةقدص انث «رامع نب ماشه انث «ينوجلا نارمع وبأ

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام )١(

 .[ملسم] لصألا يف (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا ("3)

 .(ب) نم طقس (:)
 قاس مث (ح) زمرلاب حضوملا اذه يف دانسإلا اذه لوح درس نأ دعب (ب) يفو «ءلصألاب اذك (5)

 دعب ثلاثلاو ملسم نب ديلولا دعب يناثلا دانسإلا لوحو «لصألاب امع ريخأتو ميدقتب هدعب نيدانسإلا
 . خلإ . . . هللا دبع نب دمحم أنث :اولاق» : لاق مث دلاخ نب ةقدص
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 نب ناميلس انث « "”[يشكلا] ملسم وبأ انث , '''[يباطخلا] قوراف انثدحو - 5

 . ©30هب ةملسم انث « هللا دبع نب دمحم انث ءملسم نب ديلولا انث «ىطساولا دمحأ

 رك 0
3 

 ا
9 

 20 دم

 :لاقو جالجللا نيرخأتملا ضعب هامس « ""[يملسلا ميكح نب] فاحج وخأ

 . نييرزجلا يف هدادع

 انث «ينارحلا لاققع نب نمحرلا دبع نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 77

 تناكو ءهدج نع «هيبأ نع «دلاخ نب دمحم انث «يقرلا حيلملا وبأ انث «يليفنلا رفعج وبأ

 مل ةلزنم هللا نم هل تقبس اذإ دبعلا نإ» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لاق ةبحص هل
 ىتح كلذ ىلع هرّبص مث .هدلو يف وأ هلام يف وأ هدسج يف هللا هالتبا هلمعب اهغلبي
 .(«لجو زع هللا نم هل تقبس يتلا“ ةلزنملا هغلبي

 انث «بيبش نب ةملس انث «مصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع هانثدح .-
 نع ؛هيبأ نع «يملسلا دلاخ نب دمحم نع] حيلملا وبأ انث "”[يقرلا] رفعج نب هللا دبع

 .[أ ١7٠١/ /؟] هلثم *[ :لوقي هِْيَي هللا لوسر تعمس :لاق ةبحص هل تناكو «هدج
2 
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 "”يراصنألا ةّبيبلاإ ]

 : ليقو , هريغو ثيدحلا اذه هل جرخأو « نيرخأتملا ضعب هركذ ء نمحرلا دبع وبأ

 . ةبيبل نب ''”[دمحم نب] نمحرلا دبع نب ىيحي : ليقو «ةبيبل وبأ

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 0878 /9) ةباصإلا ء(م18 /5) دسألا (5)

 .(ب) نم طقس (9)

 . (هتلزنملا :(ب) يف 2

 .(سب) نم ةدايز (6)

 )١( ةبيبل وبأ ةمجرت ىف ("06 /5) باعيتسالا (776 /) ةباصإلا «2015 /4) دسألا .



 جرفلا نب نسحلا انث ءيسدقملا ""[يلع نب] دمحأ نب يلع انثدح 00

 نب نمحرلا ديع نب ىيحي انث « ليعامسإ نب متاح انث ءرامع نب ماشه انث «"”[يدغلا]

 («تاضمر مايص هيلع بجو

 . "1[لاق] هدج نع «هيبأ نع :لاقق ءالعلا ني ىيحي هآورو #

 انث «ةرابج انث « '''[تاتقلا] رفعج نب نيسحلا انث .يحلطلا ركب وبأ ءاتثدح_ 7

 لاق :لاق هذج نع «هيبأ نع «ةييبل نب نمحرلا دبع نب ىيحي نع «ءالعلا نب ىيحي
 .«ناضمر مايص هيلع بجو مايأ ةثالث موص مالغلا قاطأ اذإد : هْنِلَي هللا لوسر

 نبل ان «لولهب نب قاحسإ انث «دابع نب مسالا انث «دمحأ نب ناميلس انثدح كلضي

 اين :لاقو "يكب ةيآلا لب جو ديه نأ لك نم انجب اذ فيكَ ارق نإ

 . (هرأ مل نمب فيكف ,هيرهظ نيب انأ نم اذه « بر
1 

/ 5 9 
 كك 0

 “7 4 تح ا

 (9رسيرت وبأ بعك نب ةدبل [؟61/1]

 لكأو هني يبنلا ””[كردأ] هنأ معزو «نيرخأتملا ضعب هركذ «نييرصملا يف دعي

 . ةيلهاجلا يف مدلا

 ع

 دنمحأ رهاطلا يبأ نع ءرصمب مامإلا نامثع نب دمحم نب دمحأ نع هانثدح] .

 نب نسحلا انث :لاق يباتك يف هدجأ ملو هنم هتعمس ينأ نظأو « هللا ديبع يبأ نب دمحم نبا

 .(ب) يف سيل )١(

 .[قاطأ] :(ب) يف (0)

 . (7189 /9) ةباصإلا «(017/5)دسألا (5)

 .[ىأر] :(ب) يف (4)



 نع «ثراحلا نب ورمع نع « بويأ نب ىيحي انث «حمسلا نب قلط انث « '"[ةطيبق ناميلس

 مث .ةجح ةيلهاجلا يف تججح :لاق بعك نب ةدبل سيرت يبأ نع «بعك نب عمجم

 «ةيلهاجلا يف هتلكأ مدلا نم ىلحأ اًميش * تيأر امو هلي ىبنلا ثعبو «ةيناثلا تججح -2

 . نيتدجس اهيف دجسو جحلا ةروس أرقف باطخلا نب رمع فلخ تيلصو

 كاما ثا 26

 "'ىملس نب سيِمل [؟811]
 . ةلبج نب ورمع هثيدح ىور «ةرصبلا بارعأ ىف هدادع ج

 تزن ميا زيزل ملا ما

 ””ىبهللا كلام نب بيهل [ ؟ هال ]

 يودعلا دمحم نب هللا دبع هاور «ةناهكلا هل تركذف هلي يبنلا عم ترضح :لاق ن

 .تبثي ال دانسإب

 عةأذأ ثلا ع5

 (0 يحل نب حرشيل يل [ ؟ هال 4 ]

 .٠ ينيعرلا 0[ مخيم وبأ] رمخم نبا

 .[ب/لا /؟]ةياور هل فرعيالو «ةباحصلا يف ركذ هل « رصم حتف دهش [0

 57 هل اخ مآ

 .خلإ . . . قلط انث ةطيبق ناميلس نب نسحلا هثيدح ىور :اهيف لاقو (ب) نم طقس [ ]نيب ام )١(
 . ىملس وبأ : ةباصإلا ىفو «(7 731 /7) ةباصإلا «.(056 /4) دسألا (؟)
 اذهو .ريغصتلاب : ظفاحلا لاقو 770١( /) ةباصإلا :.(017 /5) دسألا ,.(848 /8) باعيتسالا ()

 . ةيطخلا لوصألا نم هانتبثأ امو «ءاهلا حتفو ماللا مض يضتقي

 . (8897 /8) ةباصإلا «(ه4//71077)دسألا (5)

 .(ب) نم ةدايز (5)
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 ركذو هركذب لاحأ] ةياور هل فرعي ال ءرصم حتف دهشو «ةباحصلا يف ركذ هل ت

 "'[ىلعألا دبع نب ديعس يبأ ىلع ليحملا حرشيل 00 5 2 5

 كيم نم ا

 0092 نإ 1 نب قل ] [ ؟هالكز

 .بعك نع ىورو 7 هلع يبنلا كردأ «ةرجع نب بعك ىلوم ح

 . هيبأ نع «بعك نب قاحسإ نب دعس نع «ةرمض وبأ هثيدح ىور#

 لهأ نم دحأ هيلع عباتي ملو ءهنع '””'هركذ ىلع دزي ملو ءرخأتملا مهركذ ءالؤه

 . خيراوتلا الو ديناسملا

 يمرضحلا ةعيهل [؟617]

 .ةباحصلا يف ةعرز وبأ هركذ

 انث : لاق دمحم نب نسحلا انث ءدمحم نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ انثدح

 اضيأ ورمع انث ءبهو نبا انث .يرصملا ليعامسإ نب ىيحي نب دمحم انث «يزارلا ةعرز وبأ

 نع : هثدح يميمتلا هللا دبع نب دمحم نأ : هثدح ريثك نب ءالعلا نأ «ثراحلا نبا ينعي

 هنإ مث نولتي ههجو ''”تأرف هئاسن ضعب هدنعو اًموي مان ُهِْلَ يبنلا نأ : يمرضحلا ةعيهل

 :لاق «ىرأ نكأ ملام مويلا كلت نم تيأر دقل هللا لوسر اي :تلاق ظقيتسا املف ءرفسأ

 )١( دسألا )4/  »)01١فيرحت هنأ رهاظلاو«مشج» :امهيفو (719 /7) ةباصإلا .

 [ديعس يبأ ىلع مهركذب ليحملا مهركذ] :(ب) يفو «لصألاب اذك (؟) .

 , ("80 /) ةباصإلا 05١(.« /5)دسألا (*)

 . مهنع هانركذ ام ىلع (ب) يف (:)
 . (71905 /7) ةباصإلا 22055 /5)دسألا (6)

 . (ب) يف تسيل اهلماكب ةمجرتلا هذه (5)
 . قايسلا هيضتقي يذلا وهو ةباغلا دسأ نم بيوصتلاو ؛«ىأرف» : لصألا يف (0)



 ةباحصلا ةفرعم ١١
 ا
 تدنظ ىتح صلخي داك امف قيدصلا ركب وبأ رمف ,طارصلا تيرأ ينم تيأر يذلا ثإ»

 . "7[دهزلا باتك ىف هانثدح (ىهجو رفسأ كلذف صلخ مث ,.صلخي ال

 نام مام ع“
 اا مي م2

 .(ب) نم تطقس ةمجرتلا هذه )١(
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00 
 [ ذاعم همسا نم ]

 (”يراصنألا لبج نب ذاعم [[؟ 78

 هثعب ءاملعلاريبكو «ءاهقفلا مامإ « دهاشملاو ردبو ةبقعلا دهش «يجرزخلا ””[من]

 «نميلا ىلع ًالماع هلي ىبنلا

 . هنيد نم هربجيل هثعب (ذاعم لجرلا معن» : لاقو .

 نامث نباوهو يفوتو ''”[ةنس] ةرشع ينامث نبا وهو ملسأ «نمحرلا دبع ابأ ىنكي

 «تناقلا ةمألا : هيمسي دوعسم نبأ ناك (*![نيثالثو عبرأ : ليقو] ثالث : ليقو «نيثالثو

 لضفأ نم ناك « [رمع ةفالخ يف اًديهش ماشلاب ساومع نوعاط نوعاطلا يف تام]

 ءايانثلا قارب « نينيعلا لحكأ .هجولا ءىضو .ءاخسو ًالذبو «ءايحو ملح راصنألا بابش

 هجرخم يف ايشام هلي يبنلا هعيشو « هفيدر ناكف هءارو لَم يبنلا ""'هفدرأ ءاّميسو ًاليمج

 . بقعي مل"”[و] «نميلا ىلع هلماعوهو هلي يبنلا يفوت""[و] ءبكاروهو نميلا ىلإ
 نب هللا دبعو «ةداتقوبأو «هللا دبع هنباو ءرمع :[أ/١1١ /5] ةباحصلا نم هنع ثدح

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(7//577) ةباصإلا ١94(. /8) دسألا :(569 /7) باعيتسالا ()

 .(ب) يف تسيل ()

 . (ب) نم ةدايزلاو «عبرأو : لصألا يف 6

 ثيح ةرابعلا قايس يف فالتخا عم «نميلا ىلع هلماع وهوا : هلوق دعب (ب) يف رخأت [ 1 نيبام (5)

 .«ساومع نوعاط يف ماشلاب اديهش تام» : لاق

 .(ب) نم تبثأ ام باوصلاو ««هفردأ» : لصألا يف (7)
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0 
 ا

 ةبلعث وبأو «كلام نب سنأو «ةرمس نب نمحرلا دبعو «برك يدعم نب مادقملاو «ورمع

 هنع ثدحو «جالجللاو «ليفطلا وبأو «يراصنألا ىليل وبأو «يلهابلا ةمامأوبأو «ينشخلا

 «ينالوخلا سيردإ وبأو « منغ نبا نمحرلا دبعو «ةيمأ يبأ نب ةدانج :''” [نيعباتلا نم ]

 نب ديزيو ءرماخي نب كلامو «ريفن نب ريبجو «ةيرحبوبأو '''[ينالوخلا ملسم وبأو]

 نب ورمع :قارعلا "'”لهأ نمو « '''[ةريمع نب ثراحلاو «ةرم نب ريثكو] «ةريمع

 يبأ نب نوميمو «ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو «لئاو وبأو ] «ينابيشلا ورمع وبأو «نوميم
 فلنا 2
 ,يودعلا دايز نب ءالعلاو تماصلا نب هللا دبعو «ىلؤدلا دوسألا وبأو « ابيبس

 . مهريغو

 انث « ”[ينارحلا] دلاخ نب ورمع نب دمحم انث «'*”[دمحأ] نب ناميلس انثدح ١-

 نم « ةبقعلا دهش نم ةيمست ىف «ةورع نع . دوسألا ىبأ نع «ةعيهل نبا انث «ىبأ

 نذآ] نب بعك '''[ نب يدع] نب ذئاع نب ورمع نب لبج نب ذاعم : ةملس ينب نم «راصنألا

 . اردب دهش دقو ءمشج نب ''""ديز نب ةرداس نب دسأ نب يدع نب دعس نبا

 نب] دمحم اانث «ميهاربإ انث « "”[ليلخلا نب] دايز انث .قوراف انثدح .-7
 04 00 هم هه 3 6 3 م 3 م 04 ُ
 . لبج نبذاعم : اردبو ةبقعلا دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « ىسوم انث "![حيلف

 دمحم نب دمحأ انث« ىيحي نب دمحم انث :[لاق "9 نسحلا نب] بيبح انثدح

 نم ةبقعلا دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث  '"”[بويأ نب ]

 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 . (يعبات نمو) : (ب) يف قرفإ

 .[دمحم] (ب) يف (:)

 .(ب) نم طقس (0)

 نب ةرداساا نم ًالدب (ديزي نب ةدراس» نباو ء(دعس نب» نم ًالدب «يلع نب» نبا ةمجرتلا رداصم يف )50

 .«(ديزا

 . (ب) يف سيل 2372
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 '"[بعك نب] يدع نب ذئاع نب سوأ نب ورمع نب لبج نب ذاعم : جرزخلا نم « راصنألا 00 1 ١ : ءةسامم .

 ةبلعث نب جرزخلا نب مشج نب ديزي نب ةدراس نب دسأ نب يلع نب دعس نب نذأ نب منغ نبا

 ماع ساومعب تام ءاهلك دهاشملاو , ًاردب دهش ةملس ىنب نم ناكو «رماع نب ورمع نبا

 اخأ ناك هنأل ةملس ونب هتعدا انإو « "”[باطخلا نب ]رمع ةفالخ يف '"'ماشلاب نوعاطلا

 نب بعك نب منغ نب يدع نب ديبع نب نانس نب ءاسنخ نب رخص نب سيق نب دجلا نب لهس
 ونب . '9[كلذل] ةملسونب هتعداف همأل هاخأ لهس ناك « "”[همأل] ةملس

 ءميشه انث «يبأ انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبعانث كلام نب ركب وبأ انثدح - 4

 عبرأ وأ ثالث نبا وهو لبج نب ذاعم ضبق :لاق «بيسملا نب ديعس نع «ديز نب يلع ابنأ

 «كلملا دبع نب دمحم انث « قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماحوبأ انثدحو -06

 ثاللث نبا وهو ليج نبذاعم تامو «نيثالثو ثالث نباوهو (*”[مالسلا هيلع] ميرم نبا

 .نيثالثو

 نامث نباوهو لبج نب ذاعم يفوت : لاق ديعس نب ىيحي نع «بويأ نب ىيحي انث « ميرم يبأ

 ك

 . ةنس '””نيثالثو نيتنثا :لوقي هنس يف عفري يذلاو «ةنس نيرشعو

 هلاق كلذكو «نيرشعو نامث : هلثم ديعس نب ىيحي نع 2 ةيزغ نب '''[رامع] هاورو 2

 .(ب) نم ةدايزلاو لصألا يف سيل )١(

 .ريخأت و ميدقتب اذكه «نوعاطلا ماع ماشلاب) :(ب) يف .(5)

 .(ب) يف تسيل (9)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 . «نوثالثو نانثا» : (ب) يف (5)

 .«ةرامعا :(ب) يف (6)
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 انث « ميحد انث ء.مصاع يبأ نب ''”[ركب وبأ ]انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -1

 . ةنس ةرشع ينامث نبا وهو لبج نب ذاعم ملسأ :لاق «هيبأ نع «ءاطع نبا نع «ةرمض

 انث « يقرودلا بوقعي انث .2"”يفقثلا سابعلا وبأ انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح -

 :لوقي رانيد نب ءاطع تعمس : ("'[لاق] بويأ يبأ نب ديعس نع ئرقملا ديزي نب هللا دبع

 . ""[ةنس] ةرشع ينامث نباوهو لبج نب ذاعم ملسأ

 انث 2"'[ديعس نب] ةبيتق انث ءقاحسإ نب دمحم انث هللا دبع نب ميهاربإ انثدح 4

 نع «سيردإ يبأ نع. ديزي نب ةعيبر نع« حلاص نب ةيواعم نع « ''"[دعس نب] ثيللا
 .[ب !]١١/١/71/ نمحرلا دبع ابأ اي : لبج نب ذاعمل تلق :لاق «ةريمع نب ديزي

 نع «ةبعش انث « دوادوبأ انث «بيبح نب سنوي انث ء رفعج نب هللا دبع انئدح . 5

 دجسملا تلخد :لاق يذئاعلا سيردإ يبأ نع« نمحرلا دبع نب ديلولا نع «ءاطع نب ىلعي

 رغأ « "”[نينيعلا] جعدأ لجر مهيف اذإو ه هِيَ يبنلا باحصأ نم نيرشع نم وحن هيفو
 . لبج نب ذاعم وه اذإف هنع تلأسف «هلوق ىلإ اوهتنا ًالوق لاق ءيش يف اوفلتحخا اذإ ءايانثلا

 انث «ماشه نب ريثك انث «.ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح. 0١

 ملسم يبأ نع «حابر يبأ نب ءاطع نع «قوزرم يبأ نب بيبح انث « ''”ناقرب نب رفعج
 هلع يبنلا باحصأ نم ًالهك نيثالث نم وحن هيف اذإف صمح دجسم تلخد :لاق «ينالوخلا

 يف موقلا ىرتما اذإف .ءتكاس ملكتي ال ءايانثلا قارب . نينيعلا لحكأ باش مهيف '”'اذإف

 . لبج نب ذاعم :اولاق ؟اذه نم : تلقف «هولأسف هيلع اولبقأ ءيش

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .دحاو امهالكو «جارسلا سابعلا وبأ» :(ب) يف (؟)

 . «نيعلا» : لصألا يف (*)

 ١١(. /0) لامكلا بيذهت رظنا . (ب) نم تبثأ امو «ناقربز نب رفعج» : لصألا يف (4)

 .«اذإو» :(ب) يف (5)
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 انث «بيرك وبأ انث ءجارسلا سابعلاوبأ انث «نانس نب دمحم نب دمحأ انثدح .

 (”[لزي ملو] اًئيش كسمي نكي ملو ء«هموق بابش لضفأ نم اًحمس اًميلح اًباش لبج نبا

 دحأل اوكرت ولف «مهملكف هءامرغ ُهْنَِع يبنلا ىتأف «نيدلا يف هلك هلام قرغأ ىتح «نادي

 . هّللَي هللا لوسر لجأ نم ذاعمل اوكرتل دحأ لجأ نم

 « يبأ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث؛ نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح _ 5467

 :لاقف «ةيباجلاب سانلا رمع بطخ :لاق «هيبأ نع «حابر نب يلع نب ىسوم نع « عيكو انث

 . لبج نب ذاعم تأيلف هقفلا نع لأسي نأ بحأ نم

 انث] ءورمع نب ديعس انث «نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحتم انثدح .414

 يف يتفي نكي مل :لاق «ميلس نب ناوفص نع «ديز نب ةماسأ نع «ليعامسإ نب '""[ متاح

 ىسوموبأو ذاعمو ىلعو رمع : ءالؤه ريغ هلع هللا لوسر نمز هلي هللا لوسر دجسم

 . ”[مهنع هللا يضر]

 دمحيم انث :الاق يمعو يبأ انث «نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انثدح . 060

 دوعسم نب هللا دبع دنع انك :لاق اًقورسم نأ :رماع نع سارف ىنثدح ءايركز انث «رشب نبا

 . مالسلا هيلع ميهاربإب اًذاعم هبشن انك انإ « اًنناق ةمأ لبج نب ذاعم ناك :لاقف

 انث ءبعك نب بوقعي انث ء.مصاع يبأ نب ركبوبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -7

 نيرمعلاق , 9لاق «ءافجعلا يبأ نع «ينابيشلا ورمع يبأ نب ىيحي نع «ةرمض

 تفلختسا نم :لاقف لجو زع يبر تيقل مث «هتيلو مث لبج نب ذاعم تكردأ ول :باطخلا

 ىدي نيب ("”[يتأي] : لوقي مالسلا هيلع كيبنو كدبع تعمس :تلق «دمحم ةمأ ىلع

 (غ)ه
 .٠ ةوترب ءاملعلا

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(ب) يف سيل (0)

 .(ب) نم تبثأ امو لصألا نم طقس [ ]نيب ام (*)

 . «هوتر) :(ب) يفو [؟4/501] يناربطلل ريبكلا مجعملا . ةلزنملا : ةوترلاو :ريكب نبا لاق :ةوترب (5)



 انث ءناميلا وبأ انث « ''[ىقشمدلا] ةعرزوبأ انث « دمحأ نب ناميلس انئدح 7

 هثعب امل هنأ : لبج نب ذاعم نع «ديمح نب مصاع نع «دعس نب دشار نع «ورمع نب ناوفص

 تحت يشمي هني هللا لوسرو بكار ذاعمو «هيصوي هعم جرخ نميلا ىلإ هني هللا لوسر

 رمت نأ كلعلو يماع دعب يناقلت الأ ئىسع كنإ !ذاعم اي»:لاق غرف املف .هتلحار

 . هلل هللا لوسر قارفل اًعشخ ذاعم ىكبف ,.«يربقو يدجسمب

 : 7[ دنسأ اممو]

 «نايفس نب نسحلا انث :الاق دمحأ نب دمحمو «نادمح نن ورمعوبأ انثدح .-

 فيدر تنك :لاق لبج نب ذاعم نع ''”[كلام نب] سنأ نع «ةداتق انث «مامه انث «ةبده انث

 كيبل : تلقف «(! لبج نب ذاعم ايد :لاقف « لحرلا ةرخؤم الإ هنيبو ينيب سيل هيَ يبنلا

 كيبل :تلقف ««! لبج نب ذاعم اي):لاقف «ةعاس راس مث فللا لوسراي كيدعسو

 هلوسرو هللا :تلق ««؟دابعلا ىلع هللا قح ام يردت له»:لاق هللا لوسر اي كيدعسو

 ةعاس راس مث ««اًميش هب. اوكرشي الو هودبعي نأ ") دابعلا ىلع هللا قح نإف» : لاق «ملعأ

 «كيدعسو هللا لوسر اي كيبل :تلقف .(! لبج نب ذاعم ايد :لاقف [ 5/13

 قح نإف» :لاق «ملعأ هلوسرو هللا :تلق «(؟هللا ىلع دابعلا قح ام يردت له»:لاق

 .«مهبذعي الأ كلذ اولعف اذإ '''[ لجو زع] هللا ىلع دابعلا

 | 0 .هوحن ةداتق نع «يميتلا ناميلس هاور *

 تنك :لاق '"”[لبج نب] ذاعم نع سنأ نع «نايفس يبأ نع . شمعألا هاورو *

 "”[ىلع] '''[لبج نب ذاعم نع «نوميم نب ورمع :لاقو] «رامح ىلع ُهَْفَع يبنلا فيدر

 . هوحن ذاعم نع : لاله نب دوسألا لاقو «ريفع : هل لاقي رامح

 .(ب) يف سيل[ ]1نيبام )١(

 .(ب) نم ةدايز (0

 .خلإ . . دابعلا ىلع (هللا) قح هلل نإف» :(ب) يف موف
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 . ""رامح :لاقو ذاعم نع «نيزر يبأ نع ؛ءاطع هاورو *#

 ةعامج يف دمحأ نب دمحم دمحأ وبأو «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انئدح .-84

 هللا دبع نع« ةبالق يبأ نع «مذحق وبأ انث «ضايف نب ذاش انث «بابحلا نب لضفلا انث :اولاق

 «يكبي وهو "![امهنع هللا يضر لبج نب] ذاعمب رمع رم :لاق ""[باطخلا نب] رمع نبا

 اوباغ اذإ نيذلا ,ءايفخألا ءايقتألا هللا ىلإ دابعلا بحأو ,"”كرش ءايرلا ىندأ نإ» : لوقي

 مذحقوبأ .«ملعلا حيباصمو .ئدهلا ةمئأ ككئلوأ ءاوفرعي مل اودهش اذإو ءاودقتفي مل

 .دبعم نب رضنلا : همسا

 .هامسو ماشه نب ريثك اضيأ هنع هاورو 0

 «حلاص نب هللا دبع انث ءبيعش نب بلطم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح -

 رمع نأ هيبأ نع« ملسأ نب ب ليز نع « « سابع نب شايع نع «دعس نب ثيللا '” ينثدح

 :لاقف «يكبي هلع يبنلا ربق دنع اًذاعم دجوف دجسملا لخدف اموي جرخ '"' ![هنع هللا يضر]

 ريسيلا» :لوقي هتعمس ؛ هلي هللا لوسر نم هتعمس ثيدح ىنيكبي : لاق ؟ذاعم اي كيكبي ام

 هدابع نم بحي هللا نإو ,ةبراحملاب هللا زراب دقف هللا ءايلوأ ئداع نمو ءكرش ءايرلا نم

 مهبولق ءاوفرعي مل اورضح اذإو ءاودقتفي مل اوباغ اذإ نيذلا ,ءايفخألا ءايقتألا ءايربألا

 .(ةملظم ءاربغ لك نم ”نوجني .ئدهلا حيباصم

 . "”[ديز نع «ىسيع نع] شايع نع « ديزي نب عفان هاور

 )١( لصألا نم تبثأ ام باوصلاو فيحصتوهو دامح :(ب) يف .

 ) )5.(ب) نم ةدايزلا

 . «كرشلا» : (ب) يف (*9)

 . «انث» : (ب) ىف كح

 . 18350 ]١1/ «نوجرخي» نئسلاو ديناسملا عماج يف ()
 1 .(ب) نم طقس[ 1نيبام (5)



 نب عس ا وب نب ما دعا ناسيا ا وو

 . "”هركذف 1 هل بلا بق دنع ناعم دجوف دجسمل ىلإ انوي جوخ هلأ ١ رمع نع « هيبأ

 . هسفن ىسيع نع «ةعيهل نبا هاورو 2

 .هوحن رمع نع «ةيبأ نع « ملسأ نب ديز نع « نمحرلا دبع نب ىسيع نع « 77[ ةعيهل . 5 5 . فرفإ ل

 .هوحن رمع نع «ةهيبأ نع «كلام نب ليهس وبأ هاورو 3

 رمع نأ : لبج نبذاعم نع 2"”[شارخ نب] يعبر نع «رفز نب ةلص هاورو *

 . ”"[هركذف . . . . هلق يبنلا ربق دنع يكبيوهو] هب '*”[رم]

 «نافع انث «ينالجربلا ليلخلا نب دمحأ انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح 247

 نب] ذاعم :لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع ءرانيد نب ورمع انث «ديز نب ديعس انث

 نم هتعمس اًئيدح مكتثدحل اولكتت نأ الول "”[لاق ] هيف يفوت يذلا هضرم يف '*””[لبج

 . (ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال اًنقوم هبلق ىفو تام نم» :لاق هُم هللا لوسر

 , [هلغم «رانيد نب]ورمع نع «ةريغص يبأ نب متاح هاورو

 ركب نب هللا دبع انث . ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث دالخ نب ركب وبأ '"”انثدح -6

 تعمس :”[لاق ]هللا دبع نب رباج نع رانيد نب ورمع نع ةريغص يبأ نب متاح انث يمهسلا

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس[ 1نيبام )١(

 . «هوحن ركذف) :(ب) يف (5)

 .(ب) يف سيل[ ]نيبام (*)

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا يف سيل [ ]1نيبام (5)

 .(ب) نم ةدايزلاو لصألا نم طقس [ 1نيب ام (6)

 . هانثدح :(ب) يف 00



 00 رعتو 0 ةباحصلا ةفرعم

 ةبقلا هذه فجس“” يلع اوعفرا :"”[لاقف] «'"”رضح نيح لوقي لبج نب ذاعم

 هب كرشي ال هللا دبعي وهو تام نم»:لوقي هني هللا لوسر تعمس ينإ [ب ١7١١1/

 .(ةدجلا هل نإف ءاتيش

 .هوحن ورمع نع «ورمع نب ةحلطو ةنييع نباو يفئاطلا ملسم نب دمحم هاور

 انث «.نمحرلا دبع نب دمحأ انث ءبوقعي نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ انثدح . 60

 لبج نب ذاعم نأ : جالجللا نع «ةمامث نب درولا يبأ نع «يريرجلا ابنأ «نوراه نب ديزي

 :لاقف « كتمعن مامت كلأسأ ينإ مهللا :لوقي وهو لجر ىلع ىتأ هَّتِكَي هللا لوسر نأ هثدح

 اهب توجر اهب توعد '*”[ةوعد] هللا لوسر اي :لاق .(؟ةمعنلا مامت ام يردتأ مدآ نباي»

 لجر ىلع ىتأو ««رانلا نم زوفلاو ةنجلا لوخد ةمعنلا مامت»: هَ هللا لوسر لاقف «ةنجلا

 هللا لسف ءالبلا هللا تلأس» : هلي هللا لوسر هل لاقف ءربصلا كلأسأ ينإ مهللا :لوقي وهو
 كل بيجتسا دق» :لاقف «ماركإلا و لالجلا اذ اي :لوقي وهو لجر ىلع ىتأو «ةيفاعلا

 . ««لأساف

 نع هللا دبع نب دلاخخو «دايز نب دحاولا دبعو « لضفملا نب رشبو «يروثلا هاور *

 . "هلثم يريرجلا

 نتي تل 3

 2”يراصنألا ثراحلا نب ذاعم [[١؟1]

 نب ورمع نب ذاعم كراش يذلا وهو .همأ ءارقعو «ءارفع نباب فرعي «يردب ىبقع

 منغ نب كلام نب داوس نب ةعافر نب ثراحلا نب "”[ذاعم] وهو « لهج يبأ لتق يف حومجلا

 مأ همأ ءراجنلا نب كلام نب منغ نب ةبلعث نب ديبع تنب همأ ءارفعو ءراجنلا نب كلام نبا

 هيف "'”مهوف ردبب لتق هنأ نيرخأتملا ضعب ركذو «نمحرلا دبع نب رصن دنع هثيدح ءذوعم

 .«رضحأ): (ب) ىف )١(
 .(ب) نم طقس[ 1نيبام (؟)
 . 2(ىنعل :(ب) ىف (9)

 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا نم طقس [ ]نيب ام (4)
 . (هوحن» :(ب) يف )0(

 ةباصإلا /١91(« /0) دسألا «ءارفع نب ذاعمب ربلا دبع نبا هل نوئعو «(7/“577) باعيتسالا (5)
 .«مهوو» :(ب) يف (0 .(78/45)
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 . ""'هريغ هل عاتبا ام ىوس ةمسن فلأ ءارفع نب ذاعم قتعأ : حلفأ نب ريثك لاقو

 ةبعش انث راكب نب ركب انث «نادعس نب ميهاربإ انث « قاحسإ نب دمحم انثدلح 71

 2 ص
5 

 لإ
20 

 ىأر هنأ - شيرق نم لجر- ذاعم نع «نمحرلا دبع نب رصن نع ؛ ميهاربإ نب دعس '''نع
 نإ :لاقف هتلأسف «نيتعكرلا لصي ملف حبصلا دعب وأ رصعلا دعب فاط ءارفع نب ذاعم

 حبصلا دعبو .سمشلا برغت ىتح رصعلا دعب ةالص نع :نيتالص نع ىهن ُهْكَي هللا لوسر
 . سمشلا علطت ىتح

 . يشرقلا ذاعم اركذو ؛هلثم دمصلا دبعو «ردنغ هاورو *

 اًذاعم اوركذي ملو « ةبعش نع نيرخآ يف برح نب ناميلسو «دوادويأ هاور "'[و] *

 .ردنغ هاور اذك ءذاعم نب نمحرلا دبع نب رصن دجوه يشرقلا ذاعمو . يشرقلا

 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدح 17

 ٠ نب رصن نع « ميهاربإ نب دعس نع «ةبعش انث 2" [ردنغ]رفعج نب دمحم انث «يبأ
 وأ رصعلا دعب ءارفع نب ذاعم عم تيبلاب فاط هنأ : يشرقلا ذاعم هدج نع . نمحرلا دبع

 . ؟!هلثمركذف «حبصلا دعب

 ينب نم لجر ذاعم هدج نع :لاقو «*”[هلثم] ةبعش نع كرابملا نبا هاور '*”[و ] *

 ٠ ميت
 5 و4 جالا تالا 6

 '"'”يجررخلا حومجلا نب ورمع نب ذاعم |[ ؟ةهمعز

 نب ذاعم لجرلا معن»:لاقف ُهلَي يبنلا هل دهش «يردب يبقع « لهج يبأ لتاق
 .اورمع

 .(ب) نم تبئأ امو ««ىريغ» : لصألا ىف )١(

 . «ابنأ» :(ب) ىف (9)
 .(ب) نم ةدايزلا ةرفإ

 .«هوحن 7:(ب) يف (4)

 .(ب) نم طقس (0)
 .(579 /") ةباصإلا 5١7(« /5) دسألا «( 50 /) باعيتسالا ()



 ١ 00 ةباحصلا ةفرعم

 . "7[نافع نب] نامثع نمز ىلإ شاع « سابع نبا هنع ىور *

 نب] دمحأ انث '"[ىيحي نب] دمحم انث « '”[نسحلا ني] بيبح انثدح .-

 نم ةيمست يف «قاحسإ نبا نع [أ ]١77/51/ « /"”[دعس نب] ميهاربإ انث « "”[دمحم

 نب حومجلا نب ورمع نب ذاعم : ةملس نب بعك نب مارح ينب نم « جرزخلا نم ةبقعلا دهش

 . اردب دهشو «مارح نب ديز

 « '"'[رفعج نب] ديعس نب نسحلاو «يمريجنلا بوقعي نب فسوي انئدح . 8

 نب حلاص انث .نوشجاملا ''” [نب] فسوي انث ءملسم نب نافع انث « ىنثملا نب نسحلا انث :الاق

 انيب :لاق «فوع نب نمحرلا دبع «هدج نع «هيبأ نع «فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ
 ءراصنألا نم نيمالغب انأ اذإف يلامش نعو ينيمب نع ترظنف « ردب موي فصلا يف فقاو انأ

 له !مع اي :لاقف امهدحأ ينزمغف « امهنم '”علضأ نيب نوكأ نأ تينمتف امهنانسأ ةثيدح

 بسي هنأ تربخأ :لاق ؟يخأ نباي ''*”[هيلإ] كتجاح امو «معن :تلق ؟لهج ابأ فرعت

 لجعألا تومي ىتح ؛هداوس يداوس قرافي ال هتيأر نئل هديب يسفن يذلاو « هي هللا لوسر

 «سانلا يف لهج يبأ ىلإ ترظن '''[نأ] ثبلأ ملف ءاهلثم :لاقف رخآلا يتزمغف ءانم

 امهُيفيسب هاردتباف «هنع ينالست يذلا امكبحاص ءاذه ىلإ نايرت الأ :تلقف : "[لاف]

 لاقف ««؟هلتق امكيأ» :لاقف هاربخأف هتيم هللا لوسر ىلإ افرصنا مث .هالتق ىتح هاب درضف

 امهفيس يف رظنف ال :الاق «:؟ امكفيس امتحتسم لهو :لاق «هتلتق انأ : امهنم دحاو لك

 «ءارفع نب ذاعم :امهو . حومجلا نب ورمع نب ذاعمل هبلسب ىضقو .(هلتق امكالك»:لاقف

 .(ب) يف تسيل[ ]نيبام (1)
 .(ب)نم طقس (؟)

 .«علطأ نم» :(ب) يف (7)

 . (ب) نم ةدايزلا (5)

 .(ب)نم تبثأ امو ء«تزمغف» : لصألا يف (4)

 .. (ذإ) :(ب) يف (5)

 .(ب) يف سيل[ ]نيبام (0
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 . حومجلا نب ب ورمع نبذاعمو

 دمحم نب] دمحأ انث 3 [١7 ىبحي نب] دمحم انث 17[ نسحلا نب] بيبح انثدح

 ل
 م 002

 نع «روث نع «قاحسإ نب ''[دمحم] نع « ''"[د هس نب] ميهاربإ انث « ''"[بويأ نبا
 ينثدح دق اضيأ ركب يبأ نب هللا دبعو  "”[قاحسإ نبا لاق] «سابع نبا]نع «ةمركع

 موقلا تعمس : ''[لاق] ةملس ينب وخأ , حومجلا نب ورمع نب ذاعم لاق :لاق «كلذ

 اهتعمس املف :لاق «هيلإ صلخت ال مكحلا ابأ :نولوقي مهو «ةجرحلا لثم يف لهجوبأو

 همدق تننطأ ةبرض هتبرضف هيلع تلمح يننكمأ املف «هوحن '' ”تدمصف ينأش نم هتلعج

 تحت نم  حيطت نيح ”'[ةاونلاب] الإ « (©9[تلاط] نيح اهتهبش ام هللاوف ,هقاس فضنب

 .اهب برضي نيح "”[ىونلا ةحضرم]

 1 ها هامل 5 4 هاما :
 يبنج نم ةدلجب تقلعتف يدي حرطف «يقتاع ىلع ةمركع هنبا ”ينبرضو :لاق

 6.٠6 ءاأ1 3 عه . (9) - 5 5 5 مع -
 نمز ناك ىتح كلذ دعب شاع مث : "لاق  اهتحرط ىتح اهب تيطمت مث «يمدق اهيلع

 3 قمر هبو هكرتف «هتبثأ ىتح هبرضف ريقعوهو لهج يباب ءارمع نب ذوعم رم مث  نامثع . كفانا © . 3 00 32 5 ٠4 .٠ ملا . 8

 يف مكيلع يفخ نإ اورظنا» : ينغلب اميف هني هللا لوسر مهل لاق دقو «ىلتقلا يف سمتلي

 ,ناعدج نب هللا دبعل ةبدأم ىلع وهو انأ تمحدزا ينإف هتبكر يف حرج رثأ ىلإ ىلعقلا

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام )١(
 . (ب) نم ةدايز (0)

 . (هوحن تحصفاا : (ب) ىف تفحصت (*)

 .«تحاط» :(ب) ىف 20

 . «ةاونلا» :(ب) ىف كلل

 .«حيطي» :(ب) يفو :(479 /) «ريطت» : باعيتسالا يف ءاجو لصألا يف اذك (7)
 . «ىون ةخضرملا : (ب) يف (0)

 . «(ىنيرصف) :(ب) ىف ()

 .(418 /8) باعيتسالا : رظنا ءقاحسإ نبا :يأ (4)
 .(5576 /7) باعيتسالا :رظناو «(ب) نم باوصلا وه تبثأ امو قمد)» : لصألا يف 0
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 «هتفرعف قمر رخآب هتكردأف :دوعسم نب هللا دبع لاق ,«دعب هب هرثأ لزي مل اشحج

 «ينزكلو يناذآف «ةكمب ةرم ''[يب ثئض] ناك دقو :7'2[لاق] هقنع ىلع يلجر تعضوف

 لجر نم دمعأ !ينازخأ "1امبو]:لاق ؟هللا ود عايهللا كازخأ له :اتلقومث

 . هلوسرلو هلل : تلق :لاق ؟مويلا ةربدلا نمل ينربخأ «''”[هومتلتق]

 ىلإ هب تئج مث [ب /101“ /7] هسأر تززح مث ءابعص ىقترم منغلا يعيور اي تيقترا دقل
 هلإ ال يذلا هّللآ» : ِهِْفَي هللا لوسر لاقف «لهج يبأ هللا ودع سأر اذه : تلقف هلي هللا لوسر

 تيقلأ مث «هريغ هلإ ال يذلا هللآ معن : تلق :لاق هلي هللا لوسر نيمي تناكو  !؟«هريغ

 . "[هللا دمحف] ُهَكَي هللا لوسر يدي نيب هسأر

 ركب يبأ نب هللا دبع ينثدح :"7[لاق] قاحسإ نب دمحم نع «ةدوراه نب ديزي هاور

 . سابع نيا نع «ةمركع نع «هريغوأ

 ءركب يبأ نب هللا دبع نع «قاحسإ نبا نع « مزاح نب ريرجو « سيردإ نيا هأآورو 2

 . سابع نبا نع «ةمركع نع رخآ لجرو

 '"''ىفقثلا ريهز وبأ ذاعم[١[؟7]

 نب ذاعم :ليقو ءاّداعم : جاجحلا نب ملسمو يراخبلا هامس ءركب وبأ هنبا هنع ىور ت

 . حاير

 : يأ روضلا نم اهانعمو «ةرم رثض» : لصألا يفو «ةضبقلا مكحأ : يأ ثكض ىنعمو «(ب) يفاذك (؟)

 .ررضلا
 .«امو»: (ب)ىف (9)

 .«ينومتلتق» :(ب) يف (5)
 .(ب) نم ةدايز (6)

 .(0؟ 5 /") ةباصإلا )3١١/6(.« دسألا «(5 717 /7) باعيتسالا ()



 ةباحصلا ةفرعم ؟ 4: ره
 ميك

 «كلملا دبع نب ماشع] انث «هللا دبع نب ليعامسإ انث :رفعج نب هللا دبع انثدح 0١.

 نب ركب يبأ نع «ناوفص نب ةيمأ نع «رمع نب عفان انث : الاق ("'[ميرم يبأ نب ديعسو

 فئاطلا نم ةوابنلاب انبطخ هَْيَي هللا لوسر تعمس : ''”[لاق] هيبأ نع «ىفقثلا ريهز يبأ

 مب :اولاق ««مكرارش نم مكرايخو ؛رانلا لهأ نم ةنجلا لهأ اوفرعت نأ "”نوكشوت» :لاقف

 ىلع مكضعب هللا ءادهش متنأ ؛ئيسلا ءانقلاو نسحلا ءاسثلاب»:لاق ؟هللالوسراي

 .(ضعب

 نع «نيرخآ يف نامعنلا نب جيرسو «نوراه نب ديزيو «كرابملا نب هللا دبع هاور *

 .هوحن رمع نبا ' ”[نع] عفان

 تاي سيو

 ©ينهجلا سنأ نب ذاعم [[587]

 . لهس هنبا دنع هثيدح م

 «ئرقملا نمحرلا دبع وبأ انث ءةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 5

 نب ذاعم نب لهس نع « '"[نوميم نب ميحرلا دبع موحرم يبأ نع «بويأ يبأ نب ديعس انث]

 هيلع ردقي وهو سابللا كرت نم»:لاق هني هللا لوسر نأ هيبأ نع .'*”[ينهجلا] سنأ

 للح نم "'هريخي ىتح :قئالخلا سوءر ىلع ةمايقلا موي '"'[هللا] هاعد لجو زع هلل اًعضاوت

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف )١(

 . (ب) نم ةدايزلا (5)

 . «اوكشوتاا : (ب) يف (9)

 .(ب) نم طقس (4)

 .(475/9) ةباصإلا «(197 /5) دسألا «(509/9) باعيتسالا (5)
 . «ميحرلا دبع نع موحرم يبأ نب ديعس انث» : (ب) يف 000

 . ؟ريخيا :(ب) يف (0)
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 .«ءاش اهيأ "''[ سبلي] ناميإلا

 ثا تا
 ياي عاب تح

 "'”صعام نب ذاعم [ ؟ 58*]

 5 نإ 00غ ةلام ال 5 .0 0007
 دهش .يجرزخلا '[مث] يراصنألا ةدلخ نب سيق نب صعان [١ نبا] :ليقو 0

 .اردب

 انث ''[رذنملا نب] ميهاربإ انث . ''[ليلخلا نب] دايز انث :')[لاق] قوراف انثدح 377

 أاردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « '"”[ةبقع نب] ىسوم انث « ''”[حيلف نب] دمحم

 . ةدلخ نب سيق نب صعام نب ذاعم :قيرز ينب نم جرزخلا نم «راصنألا نم

 انث « ''"[دمحم نب] دمحأ انث « 7[ ىبحي نب] دمحم انث :لاق بيبح انثدح . 8

 راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف ١ قاحسإ نب "'[دمحم] نع 97[ دعس نب] ميهاربإ

 . ةدلخ نب سيق نب صعام نب ذاعم :قيرز نب رماع نب ةدلخ ينب نم «جرزخلا نم

 "””ئراقلا ذاعم [؟584]

 «تباث نب ديز لبق يفوت «ةنيدملا نكس «يراصنألا ئراقلا ةميلحوبأ هنإ :ليق ا

 نب ذاعم وه : ليقو] «يربقملاو ءرمع نبا ىلوم عفانو «سنأ يبأ نب نارمع هنع ىور

 .[أ /11/5 /؟] .ئراقلا منغ نب كلام نب داوس نبا ثراحلا

 نب ليضف انث «يىبسارلا كلام نب ورمع انث «رازبلا ركب ىبأ نع هانثدح

 ثراحلا نب ذاعم تعمس :لاق «سنأ يبأ نب نارمع ينثدح « نامثع نب ةعيبر انث « ناميلس

 . (ةنجلا عرت نم ةعرت ىلع يربنم» : لوقي ِهنلَع هللا لوسر تعمس :لوقي

 .(ب) يف سيل[ ]نيبام )١(
 نبا»: باعيتسالاو ةباصإلا يفو 247١(« /) ةباصإلا «250/0) دسألا «(577/7) باعيتسالا (؟)

 . «ضعام

 .(9//5717) ةباصإلا )0//١91(.« دسألا «(577 /") باعيتسالا (9)



 ةباحصلا ةفرعم <35 م

0 
 . 7[ ةعيبر نع« ىيحي يبأ نب ميهاربإ هاور 2

 انث ١ يبأ انث ءمكحلا نب ماصع نب باهولا دبع انث « نالع نب نسحلا هانثدح .- 7

 نب نارمع نع «ةعيبر نع « ىيحي يبأ نب ميهاربإ انث "6 يكسملا] هللا دبع نب ىيحي

 .(ةئجا عرت نم ةعرت ىلع يربنم» : لوقي هلع يبنلا عمس هنأ ئراقلا ذاعم نع ء سن أ يبأ

 "””يراصنألا ذاعم نب دعسوأ دعس نب ذاعم [ ؟ 88

 اذه نيرخأتملا ضعب هل جرخأ ءكشلا ىلع أطوملا يف ''”[سنأ نب] كلام هركذ

 . ةباحصلا ىف هدعو «ثيدحلا

 انث «ريكب نب ىيحي انث .سابعلا نب لضفلا انث ءنايح نب دمحموبأ انثدح 117

 هنأ ذاعم نب دعسوأ «دعس نب ذاعم نع «راصنألا نم لجر نع « عفان نع «سنأ نب كلام

 اهتكردأف اهنم ةاش تبيصأف «علسب هل منغ ىعرت تناك كلام نب بعكل ةيراج نأ هربخأ

 .«اهولكف اهب سأب الد : لاقف كلذ نع هلي هللا لوسر '''[لئسف] ءرجحب '”'[اهتحبذف]

 "'يميتلا ذاعم نب نامثع نب ذاعم |[ ]

 اركذ هل نأ نيرخأتملا ضعب 'هركذ « يميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب , دمحم طهر نم حت

 كما خانك 6

 .(ب)نم طقس[ 1نيبام )١(

 .(ب) ىف تسيل (0)

 .(47/8/9) ةباصإلا «(7301 /0) دسألا ()
 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .«اهتكذف»: (ب) ىف (0)

 ش . فيحصت وهو . «لسنف) : (ب) يف 090

 .(579 7/9 ةباصإلا )3١١/0(« دسألا «(5 507 /") باعيتسالا (0

 .ريمضلا طاقساب «ركذ» :(ب) يف (8)



 (0 كلام همساأ نم ]

 ©ناهّيتلا نب كلام [ ؟ه81]

 نم لوأ ءاهدعب دهاشملاو ىلوألا ةبقعلا دهش «يردب ىبقع «يراصنألا مثيهلا وبأ ه

 ؛؟ ةفايضلا بحاص «مهبيطخو موقلا بيقن وهو "'[«مالسإلا ىلع ةبقعلاب] عياب

 نكس «رمع نباو « سابع نباو « ةريره وبأ هنع ثدح ءرمعو ركب ابأو ِهَلْلَع ىبنلا *”فاضأ

 « '”[حصي الو] نيفصب دهشتسا : ليقو « نيرشع ةنس رمع ةفالخ يف اهب يفوت ىتح ةنيدملا

 . بقعي مل

 نب دمحأ نب دمحم انث« مثيهلا نب رفعج نب دمحم ''”[ ركب وبأ] انثدح .-4

 نع «ىعيبسلا قاحسإ ىبأ نع راسي نب ميهاربإ نب دمحم انث «ىبأ ىنثدح .ماوعلا يبأ

 «بلاط يبأ نب ليقع نع ءرمع نب هللا دبع نع «ريمع نب كلملا دبع نعو «يبعشلا

 دتشا امل :اولاق  ''"[يرهزلا نع] يرهزلا يخأ نب هللا دبع نب دمحم نعو

 هنيد رصان «لججو زع هللا نإ !مع اي»: سابعلا همعل '” لاق هّيَي يبنلا ىلع نوكرشملا

 زع هللا هرمأ نيح كلذو «« لجو زع هللا تاذ يف اًدغ شيرق مغر مهيلع نوهي موقب

 مثيهلا ابأو ةرارز نب دعسأ :سوألاو نييجرزخلا رفنلا ةتسلا ىقلف .ءاعدلا نلعي نأ لجو

 مهل طرتشاو ةرصنلاو ةعيبلا ىلع مهقيثاوم ذخأو هوعياب املف «مهركذو « . .ناهيتلا نبا

 متسلأ :[ب ١175/ /7]لاقف هباحصأ ىلع ناهيتلا نب مثيهلاوبأ لبقأ «ةنجلاو ناوضرلا

 .(ب) نم طقس[ ]نيبام )١(

 .(571 /9) ةباصإلا ١5 /0) دسألا 5٠(« 5 /") باعيتسالا (6)

 . «مالسإلاب ةبقعلا ىلع» :(ب) يف (6)
 . (فاضا :(ب) يف (5)

 .(ب) نم ةدايز (0)

 باوصلا وهو (ب) نم تبثأ امو ««اولاق» : لصألا يف (7)



 ةباحصلا ةفرعم 71

 متسل وأ :لاق «ىلب :اولاق .هومتقدصو هب متنمآ دقف ؟مكيلإ هللا لوسر اذه نأ نوملعت

 متنك نإف :لاق «ىلب :اولاق ؟هتريشعو هدلومو هسأر طقسمو مارحلا هللا دلب يف هنأ نوملعت

 نع هيف مكيمرتس برعلا نإف ؛نآلاف ''”[مكب] لزن ءالبل رهدلا نم اًموي هيملسم وأ هيلذاخ

 مكلامف هللا تاذ يف دالوألاو لاومألاو سفنألا نع مكسفنأ تباط نإف «ةدحاو سوق

 لب ءال :اعيمج موقلا باجأف« مكدالوأو مكلاومأو مكسفنأ نم ريخخ باوثلا نم هللا دنع

 انبراح اذإ كلعل !هللا لوسر ايلاقف ُهّتيَ# يبنلا ىلع لبقأ مث ءقدصلاو ءافولاب هعم نحن

 ىلع برحلا انتلمحو ؛ماحرألاو فلحلاو راوجلا نم مهنيبو اننيب ام '''انعطقو «كيف سانلا

 مسبتف «كيف سانلا انب راح دقو انتكرتو كدلبب تقحل ءاهعانق نع انل تفشكو ””اهناسيبس

 .(مدهلا ّمدهلا ّمدلا َمدلا» : لاق مث هني هللا لوسر

 مهقبسف هلي هللا لوسر عيابن ىتح مئيهلا ابأ ايانئيب لخ :ةحاور نب هللا دبع لاقف

 ينب نم اًبيقن رشع انثالا هيلع عياب ام ىلع هللا لوسر.اي كعيابأ :لاقف هتعيب ىلإ مئيهلا وبأ
 . مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم ليئارسإ

 انث « ''”[ليلخلا نب] دايز انث ؛''”[يباطخلا ريبكلا دبع نب] قوراف انثدح 9

 باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «'؟”[حيلف نب] دمحم انث «'*”[رذنملا نب] ميهاربإ

 بابسأ نم اوناكو «مسوملا اودهش نيذلا «راصنألا نم ةتسلا رفنلا ةيمست يف « '*”[يرهزلا]

 لبقملا ماعلا يف مثيهلا وبأ لاقف «ناهيتلا نب مثيهلا وبأ :هوعبتاو هّْفَي هللا لوسر اوقدصف ريخلا

 ىلع ينوعياب» : لاق ؟ هللا لوسر اي كعيابن فيكف عياب نم لوأ انأ : ةعيبلل ةبقعلا اورضح امل

 : همساو ءاردب دهش مث «مهلوأ عيابف ««مالسلا هيلع ئسوم ليئارسإ ونب هيلع تعياب ام

 . كلام

 .(ب) نم ةدايز )١(

 . «انعطقف) :(ب) يف (؟)

 . «اهماسيبس) :(ب) يف (9)

 .(ب) يف سيل ]نيبام (5)
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 ءرمعم نع « قازرلا دبع ابنأ ءيربدلا قاحسإ انث . دمحأ نب ناميلس انثدح]

 مثيهلا وبأ : راصنألا نم مهلك ءابقتلا : لاق رباج نع« رباج ىنبأ نع « نامثع نب مارح نع

 . "'”[ناهيتلا نبا

 « سايإ يبأ نب مدآ انث «يناربطلا دثرم نب مشاه انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 2-0

 هلع هللا لوسر جرخ :لاق ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع «ريمع نب كلملا دبع نع « نابيش انث

 ابأ اي كجرخأ ام»:لاقف ركب وبأ هاتأف ءدحأ اهيف هاقلي الو ءاهيف جرخي ال ةعاس يف

 نأ ثبلي ملو «هيلع ميلستلاو ههجو يفرظنلاو ِهنِلَع هللا لوسر ىلإ تجرخ :لاق ءى؟ركب

 يذلا ضعب تدجو دق انأو»:لاق عوج ا :لاق .(؟ رمع اي كجرخأ ام» :لاقف رمع ءاج'

  ءاشلاو لخنلا ريثك الجر ناكو ««يراصنألا ناهيتلا نب مثيهلا يبأ ىلإ ادب اوقلطناف . دمت

 .ةصقلا ركذف

 لزنم ىلإ انب اوقلطنا :لاقف . ةريره يبأ نع «هيبأ نع «هللا ديبع نب ىيحي هاورو *#
 . "”[هركذف] يفقاولا

 ("![باطخلا نب ]رمع عمس هنأ سابع نبا نع «ةمركع نع «ديبع نب سنوي هأآورو 00

 :لاقف ءرمع ءاجو « دجسملا يف ركب ابأ دجوف ةريهظلا دنع هلع هللا لوسر جرخ :لوقي

 مثيهلا يبأ لزنم ىلإ انب اورم» :لاقف « امكجرخأ يذلا ينجرخأ :لاق .«؟ كجرخأ ام»

 .(يراصنألا ناهيتلا نبا

 ركب وبأو جرخ هلي هللا لوسر نأ : رمع نبأ نع « عفان نع ءرمع نب هللا دبع هاورو 2

 . "”هركذف « 70[ يراصنألا] ناهيتلا نب مثيهلا يبأ ىلإ انب اوقلطنا» :لاقف ء«رمعو

 انث «ىلع نب نسحلا ىلوم قيقش وخأ [أ 17١/ /؟] هللا دبع يبأ نب دواد انث ءرشب نبا

 .(ب) نم طقس كندا

 . (هوحن ركذف» : (ب) يف (؟)



 .(نمتؤم راشتسملا» : لاق هلع يبنلا

 . هلثم مثيهلا يبأ نع ةملس يبأ نع «ريمع نب كلملا دبع هاور

 «يرقنملا دواد نب ناميلس انث «بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 647

 نب مثيهلا يبأ نع «ةملس يبأ نع «ريمع نب كلملا دبع نع ءروصنم نب ميكحلا دبع انث

 راشتسملا» : هلي هللا لوسر ''7[لاقو] «همزتلاو هلبقو هقنتعاف « هيقل هيَ يبنلا نأ ناهيتلا

 .(نمتؤم

 . ل
 مّ 2 2 ف يو تي د

 "'ةعيبر نب كلام[ ]

 ةنس ىفوتث « ردب دهش 2 جرزخلا نب بعك نب ةدعاس ينب نم «يدعاسلا ديسأ وبأ 5

 نيتس ةنس ىفوت هنأ : نيرخأتملا ضعب ركذ "”و «ةنس نوعستو ناتنث هلو « نيثالث
 .©[مهوو]

 نب جرزخلا نب ورمع نب ةثراح نب.فوع نب رماع نب ندبلا نب ةعيبر نب كلام وهو
 «كلام نب سنأ : [ةباحصلا نم] هنع ثدح «نامثع لتق لبق هرصبب بيصأ «.ةدعاس

 . امهنع هللا يضر (*![يدعاسلا] دعس نب لهسو

 انث ءرذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «ريبكلا دبع نب قوراف انثدح] 2-6

 «راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست ىف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث « حيلف نب دمحم

 . «لاقف» :(ب) يف )١(

 . 295 5 /9) ةباصإلا .(77 /0) دسألا «(5 ٠5 /7) باعيتسالا (؟)

 .واولا نودب (ركذا :(ب) يف قرف

 . لصألا نم واولا تطقس (4)

 .(ب) نم ةدايزإ ] نيبام (4)

 .(ب) نم طقس[ 1]نيبام ()



 2 "”[يزورملا] (37[ناميلس نب] ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 606

 نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث «بويأ نب دمحم نب دمحأ انث

 نب كلام همساو ديسأ وبأ : ةدعاس ينب نم ''”[جرزخلا نم] ءراصنألا نم ًاردب دهش

 . ندبلا نب '"”ةعيبر

 أنث ء«دمحم نب دمحأ انث ءىيحي نب دمحم انث « '"”[نسحلا نب] بيبح انثدح 085

 ول :هرصب بهذ نأ دعب لاق ًاردب دهش دق ناكو «ةعيبر نب كلام ديسأ يبأ نع «ةدعاس

 ال «ةكئالملا هنم تجرخ (؟”[يذلا] بعشلا مكتيرأل يرصب يعمو ردبب مويلا مكعم تنك

 . ىرامتأ الو ؟*كشأ

 . "”[هوحن] ديسأ يبأ نع دعس نب لهس نع «مزاح يبأ نع «يرهزلا هاور د

 نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 17

 هَ يبنلا نأ :يدعاسلا ديسأ يبأ نع ””[ثدحي] كلام نب سنأ تعمس «' "'[ةداتق]

 مث ,جرزنخلا نب ثراحلا وئب مث ءلهشألا دبع وئب مث ,راجنلاونب :راصنألا رود ريخ» :لاق

 .«ريخ راصنألا رود لك يفو ؛ةدعاس '"اوعب

 .ديسأ يبأ نع «ةملس يبأ نع ءجرعألا هاور #

 . هلثم هيبأ نع ءديسأ يبأ نب ةزمح هاورو د

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام )١(

 .ندبلا نب دعس نب كلام : لصألا يف (؟)

 . (ب) نم ةدايزلا (9)

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««يتلا» : لصألا يف (4)

 . ؛هكشأ» : لصألا يف ()

 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا يف حضاو ريغ[ 1نيبام (7)
 . لصألا نم تبثأ ام باوصلاو «ينب» :(ب) يف (0)



 ةباحصلا ةفرعم ١15١ د 0

 ١

 نب بيبح انثدحو «ح ميعنوبأ انث «ةعرز وبأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح .-.4

 « ليسغلا نب نمحرلا دبع انث :الاق ينامحلا ىيحي انث «نوراه نب ىسوم انث . نسحلا

 موقلاو ''"[نحن] انيقتلا امل :لاق «هيبأ نع «ديسأ يبأ نب ةزمحو « لهس نب سابعلا ينثدح

 لآ (مكلبن

5 
 مما

 باي ناي يم

 ””يراصنألا ةعصعص نب كلام[! ]

 . كلام نب سنأ هنع ىور د

 نب زيزعلا دبع انث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ""”[دالخ نب] ركبوبأ انثدح -4

 :لاق « ةعصعص نب كلام نع «كلام نب سنأ نع «ةداتق انث ءيوحنلا نابيش انث «نابأ

 هيلع ليربج يب ئهتنا يب '””يرسأ املا :[ب ١75/ /51لوقي هك هللا لوسر تعمس

 .؟كعم اذه نم :اولاقف ءليربج حتفتساف «:ةسداسلا ءامسلا ىلإ قاربلا ىلع انأو مالسلا

 :لاق ءءاج ءيجملا معنو هب اًبحرم :اولاق ,معن : لاق ؟هيلإ ثعب دقو :اولاق .دمحم :لاق

 خألاو حلاصلا يبنلاب اًبحرم :لاقف .هيلع تملسف نارمع نب ئسوم ىلع تيتأف

 ثعبي يبن اذه نأ ينيكبي :لاق ؟كيكبي ام : ليقف ,ىكب هتزواج املف ,حلاصلا

 . ( يتمأ نم ةنجلا لخدي ام رثكأ ةنجلا هتمأ نم لخدي ,ينم رغصأ وهو ,2”[يدعب]

 «ةناوع وبأو «ةبورع يبأ نب ديعسو «ةبعشو «مامهو .«ماشه] هاور 2

 .(ب) يف سيل )١(
 .(ب) نم ةدايز (0)

 . 0755/9 ةباصإلا «.(77/0) دسألا «(5 ٠08 /7) باعيتسالا (9)

 .«كلام نب»: (ب) يفو «لصألا يفاذك (4)

 .(ب) نم تبثأ امو .ةءورقم ريغ ةملك ردق لصألا يف (4)

 . (ب) نم هانتبثأ ام ء(دعب» : لصألا يف (7)



 را ؟ عمو ش ةباحصلا ةفرعم
 : سلسل

7 
 2م

 نع "”نيرخآ يف ريبزلا نب ةعاجمو «ةرم نب ليلخلاو «ناطقلا نارمع '''وبأو

 .هرصتخا نم مهنمو هلوط نم مهنمو «'"'[ةداتق

 نود نم هْنيَي يبنلا نع « سنأ نع تباثو .رذ يبأ نع« سنأ نع «يرهزلا هارورو *

 . رذ يبأو كلام

 نب زيزعلا دبعو «يميتلا ناميلس] : مهنم «ةعامج ًارصتخم سنأ نع “اورو *

 ءرغ يبأ نب كيرش]و «شايع يبأ نب نابأو «ليوطلا ديمجو «ديز نب يلعو «بيهص

 حاولا دبعو « ينوخما نارمع وبأو «يناسارخلا ءاطعو «ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبعو

 . *”[ صاقو يبأ نب مشاه نب نمحرلا دبعو «كلام يبأ نب ديزيو ©« ى ينانبلا

 "”ىلولّسلا ةعيبر نب كلام[؟٠54]

 هئبا دنع ثيدح ريغ هل « ةفوكلا نكس «ةرجشلا دهش «ديرب دلاو « ميرم ابأ ىنكي

 «ميهاربإ نب ملسم انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح

 كلام هيبأ نع «ميرم يبأ نب ديرب يمع ينثدح «يلولسلا هللا دبع نب سوأ انث :الاق ددسمو

 لاقف .«نيقلحملل رفغا مهللا»:لوقي ُهّليَع يبنلا تعمس :لاق '"”[يلولسلا] ةعيبر نبا

 .(ب) نم طقس (وبأ» 39

 . (ب) نم هانتبثأ امو «؛رخآ» : لصألا ىف (0)
 ريخأتو ميدقت عم «. . .و ماشه :ةداتق نع هاورا : اهيفف . ريخأتو ميدقت (ب) يف و «لصألاب اذك قةرف)]

 . ءامسألا ركذ يف اضيأ

 .ىورو : :(ب) ىف م (5)

 . ءامسألا ركذ يف ريخأتو ميدقتا : (ب) يف 4

 . (74 5 /") ةباصإلا ء«(؟5 5 /0) دسألا )7//5٠0(« باعيتسالا (5)

 . (ب) نم هانتبثأو لصألا نم: طقس (0)



 . ''«نيرصقملاو» : ةعبارلا وأ ةثلاثلا ىف هني ىبنلا لاقف] ءني هقلاو !هللا لوسر اي :لجر

 . ميظعرظحوأ

 . '"”[هلثم] ديرب نع «ىبالكلا راسي نب نايح هاور 2

 نب كلام ناسغ وبأ انث «زيزعلا دبع نب ىلع انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح-١0

 ميرم ابأ هايأ عمس هنأ : ميرم يبأ نب ديرب ينثدح «يبالكلا "”[راسي نب نايح] انث «ليعامسإ

 : لجر هل لوقي : لاق «نيقلحملل رفغا مهللا» : هل ةبطخ يف عمس هنأ : ُهْتَِع يبنلا نع ركذي

 .«نيرصقملاو» : هِيَ ىبنلا '؟”[لاق] تارم ثالث «ءنيرصقملاو !هللا لوسراي

 .هوحن نايح نع «رابخلا دبع نب ءالعلاو «ذاعم نب ذاعم هاور 2

 ديرب انث «مركم نب مصاع نب دلاخ انث «ةلبج نبا ينعي ؛ورمع نب نمحرلا دبع انث «ةريغملا

 :لاقو هيفخ ىلع حسمو أضوتي هلع هللا لوسر تيأر :لاق هيبأ نع « ميرم يبأ نبا

 .«ةليلو '””موي ميقمللو مايأ ةثالث رفاسملل»

 أ ع

 ©2رسيق نب كلام [؟091]

 دمحم نع «ديعس نب ىيحي هنع ثدح ] 3 ىنكلا ىف هركذن «يراصنألا ةمرص وبأ 0

 دمحأ نع نيرخأتملا ضعب ””هركذ ؛""7[ةمرص يبأ نع «ةؤلؤل نع «نايح نب ىيحي نبا

 .(ب) نم تبثأ امو «ءلصأللا نم طقس[ ]1 نيبام )١(

 . ؟هوحنل : (ب) يف (0)

 . «رايس نايح» : لصألا يفو «(ب) يف اذك ()

 .«لاقف» : (ب) يف (:)
 . باوصلا وهو (ب) نم تبثأ امو «اًموي» : لصألا ىف (5)

 )١( باعيتسالا )"/ 4١5(« ةباصإلا «( 47 /0) دسألا )"/ 07"( ,
 .(ب) نم تبثأ امو لصألا نم طقس (0)
 يف هركذن» :لاق ةمجرتلا رخآ يفو «خلإ . . . لبنح نب دمحأ نع نيرخأتملا ضعب هاكح» :(ب) يف (4)

 . لصألاب امع ريخأتو ميدقتب اذكه «هللاءاش نإ ىنكلا



 2 4 ؟عموم ةباحصلا ةفرعم و
0 
 ا

 . سيق نب كلام همسا نأ : لبنح نبا

 [أ/177/؟] ''”يراصنألا بعك نب كلام[ 57]

 جرخأو «كلام نب بعك : باوصلاو « هيف فلتخم :لاقو « نيرخأتملا ضعب هركذ
 .ثيدحلا اذه هل

 هللا دبع نب دمحمو «رماع وبأ انث « ريمع نب دمحأ انث «رفظملا نب دمحم انثدح 1

 باهش نبا نع «ليذهلا يبأ نب قوزرم ينثدح «ملسم نب ديلولا انث :الاق ءنوميم نبا

 نع «بعك نب هللا ديبع همع نع «كلام نب بعك نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع «يرهزلا
 لسدغاو هّنَمآل عزن «بازحألا بلط نم عجر امل هتيم هللا لوسر نأ «كلام نب بعك هيبأ

 ا .رمجتساو

 :لاقف قوزرم نع ديلولا نع «ةدحن نب باهولا دبع ثيدح نم '"”[رخأتملا] هاور *

 «ةدجن نبا هاور اذكه :لاقو « . . . هلي يبنلا عجر امل :لاق بعك نب كلام همع نع

 . كلام نب بعك :باوصلاو

 عجر امل :لاق « "'هللا ديبع همع نع :لاقف ديلولا نع «ءنامثع نب ورمع هاورو *

 . هيبأ نع لقي ملو ''”[ هقَعيبنلا]

 (*يردنلا نانس نب كلام 3 ]

 وهو «ىنانكلا نايفس نب بارغ هلتق دحأب دهشتسا هنإ :ليق ءديعس يبأ دلاو] اد

 .(005/5) ةباصإلا «(1ا//ه)دسألا )١(

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 . «ةديبع همع نعال :(ب) يف (*)

 . (7 ه4 /9) ةباصإلا «(؟07/0) دسألا )7//5٠1(« باعيتسالا (:)



 ةباحصلا ةفرعم ا كا

5 

 صضعب فحصو « ديعس يبأ هنبا دنع هثيدح «رجبألا نب ديبع نب ةبلعث نب نانس نب كلام

 . "”[رغألا نبا :لاقف رجبألا نبا يف نيرخأتملا

 ءرذنملا نب ميهاربإ انث ءراطعلا دعس نب ةدعسم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح] 41

 نب حيبر نعع «عقسألا نبا نع ءبوقعي نب ىسوم نع «ةلمش يبأ نب سابع انث

 بيصأ امل نانس نب كلام هابأ نأ :هلج نع ءهيبأ نع «ديعس يبأ نبا « نمحرلا دبع

 يبأ نب "'[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح ")[و: ح ههجو يف هت هللا لوسر

 ينتثدح يلع نب "![دمحم نب] دمحم نب ىسوم انث ءدوعسم نب (؟”تلص انث ءمصاع

 نب كلام نب دعس وهو «يردخلا ديعس يبأ نب ةزمح نبا دوعسم تنب ديعس مأ يمأ

 : لاق هنأ اهيبأ نع ثدحت يردخلا ديعس يبأ تنب نمخرلا دبع مأ تعمس اهنأ :نانس

 هلع هللا لوسر نع مدلا جلمف نانس نب كلام هلبقتساف دحأ موي هْكَم هللا لوسر هجو بيصأ

 رظنيلف همد يمد طلاخ نم ىلإ رظني نأ بحأ نم»: هِي هللا لوسر لاقف « ””هدردزأ مث

 .«نانس نب كلام ىلإ

 نب بوقعي انث «يطساولا دمحم نب فلخ انث :لاق هباتك يف ةمئيخ انربخأ] 6

 نب نمحرلا دبع نب حيبر نع «يدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع انث ءيرهزلا دمحم

 ؛ هتلقنف دحأ موي نانس نب كلام يبأ لتق :لاق ديعس يبأ نع هيبأ نع «يردخلا ديعس يبأ

 تنفدف :لاق «ةوعدلا متكردأ ثيح مهونفدا نأ هني هللا لوسر هثعب خراص انيقلف

 ع

 توي تي -- ه5 خ2

 .ريخأتو ميدقت (ب) يفو ؛لصألاب اذك )١(

 .(ب)نم طقس (؟)

 .(ب) نم ةدايز (5)
 .«تلصلا) :(ب) يف (5)

 . (ب) نم تبثأ امو ««هدرذزا» : لصألا يف )02(

 .(ب) نم طقاس [ 1نيبام (
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 "”يراصنألا دوعسم نب كلام[ 4]

 . اردب دهش «ةدعاس ينب نم د

 ءرذنملا نب ميهاربإ انث « '"”[ليلخلا نب] دايز انث «"''[ يباطخلا] قوراف انثدح .- 57

 ًاردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « '""[ةبقع نب] ىسوم انث « '""[حيلف نب] دمحم انث

 .ندبلا لهأ ىلإ وهو « دوعسم نب كلام : ةدعاس ينب نم «جرزخلا نم

 انث ءدمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «''”[نسحلا نب] بيبح انثدح 17

 نم «راصنألا نم ردب دهش نم ةيمست يف «قاحسإ نب "”[دمحم] نع دعس نب ميهاربإ

 .[ب /177/5] .ندبلا ينب ىلإ وهو «دوعسم نب كلام : ةدعاس ينب نم جرزخلا

1 
0 1 00 2 . 

 ””يراصنألا يقرزلا عفار نب كلام [؟59]

 .٠ (*”[عفار نب] ةعافر وخأ ًاردب دهش

 ديلولا وبأ انث «ينزاملا نايح نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .-

 ىيحي نب يلع 2[ ينثدح] ,ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ انث « مامه انث «يسلايطلا

 ردب لهأ نم نيوخأ كلامو ةعافر ناكو «عفار نب ةعافر همع نع «هيبأ نع «ءدالخ 0[

 ىلصف ةلبقلا لبقتسا لجر اذإف هلوح رظن '؟![ذإ] سلاج هيي هللا لوسر '"” [امنيب]:لاق

 ,كيلعو»: هِي هللا لوسر هل لاقف ؛موقلا ىلعو هني يبنلا ىلع ملسف ءاج مث «عكرو

 )١( باعيتسالا ) ».)5١6 /9("ه0 /") ةباصإلا «.(59/0)دسألا .

 ) )0.(ب) يف سيل[ 1نيبام
 . (74 5 /؟) ةباصإلا ,.(7/0) دسألا 5 . /؟) باعيتسالا ()

 .(ب) نم ةدايز (:)

 .«انث): (ب) يف (5)

 .(ب) نم تبثأ امو « لصألا نم طقس [ ]نيبام (5)

 . «انيبال :(ب) يف (90)



 ةباحصلا ةفرعم ظ قياسا ٠7
 يك

 . ""[هلوطب] ثيدحلا «...لصت مل كنإف لصف عجرا

 (”يراصنألا ةمادق نب كلاما 3

 . ةثراح نب سوألا نب كلام نب ملس نب منغ ينب نم 8

 نب] ميهاربإ انث : "”[لاق ليلخلا نب] دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح 848

 ' ةيمست يف باهش نبا نع « "”[ةبقع نب] ىسوم انث , "”[حيلف نب] دمحم انث ء"””[رذنملا
 نب كلام]نب [ملسلا] نب منغ ينب نم سوألا نم ءراصنألا نم أردب دهش نم : 6 02 8 9 5 ١

 .ةمادق نب كلام : "”[سوألا

 نب] دمحأ انث : (0لاق ىيحي نبأ دمحم انث 7[ نسحلا نب] بيبح انثدح ل

 نم ةيمست يف قاحسإ نب "”[دمحم] نع ؛" ”[دعس نب] ميهاربإ انث ”(بويأ نب دمحم
 # ف هه يا 5 2 0. ل 5
 : [ةثراح نب سوألا نب ] ملسلا نب منغ ينب نم سوألا نم «راصنألا نم اردب دهش

 . ةمادق نب كلام

 د ثنا

 (”ةلضن نب كلام[ 7

 .ةفوكلا نكس ب

 .(ب) نم ةدايز )١(

 . ("”ه1 /) ةباصإلا «.(54 /0) دسألا «(51 /”) باعيتسالا (؟)

 .(ب) يف سيل[ 1نيب ام (")

 . (ملس# :(ب) يف (4)

 . ةمادق نب كلام : كلام نب ملسلا نب منغ ينب نم :(ب) يف (5)

 . (705/) ةباصإلا «(00 /0) دسألا 5١0(« /") باعيتسالا (5)



 0 0 ةباحصلا ةف
 0 5 3 ٠ ل ! رعم

 20و

 ١ ح يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ انث « مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح .

 انث ءاولاق يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث : "”[اولاق ةعامج يف] يحلطلا انثدحو

 هيبأ نع «صوحأللا ىبأ نع «قاحسإ ىبأ نع. ''”[يروثلا] نايفس انث «سنوي نب دمحأ

 مأ هيزجأ « يب لزن مث «ينرقي ملو ينفيضي ملف لجرب تررم هللا لوسر اي :لاق 20

 . '؟”(هرقأ لب» : لاق ؟[هيرقأ]

 . ًارصتخم يروثلا هاور اذك 2

 «ليئارسإو «ةبعش :مهنم ةعامج ًارصتخمو ًالوطم قاحسإ يبأ نع هاورو د

 .٠ سم اأام . 3 ى؟ .٠ .٠ (6ه):.- 5
 ىرفقلا ”ظفل اوركذو مزاح نب ريرجو «ةفيلخ نب رطفو «صوحخحأللا وبأو « ريهرو

 '9[ةفايضلاو] .

 ليعامسإو «تارفلا نب نسحلاو «يدوعسملاو «حلجألاو «كيرشوء«رمعم هاورو 2

 نع :مهلك نسحلا نب ديمحلا دبعو «راوس نب ثعشأو «جيرج نباو «دلاخ يبأ نبا

 : "![لاقف] ةئيهلا فشق هآرف هللَع يبنلا ىتأ هنأ هيبأ نع «صوحألا يبأ نع «قاحسإ يبأ

 .(؟ لام نم كل له»

 «صوحأللا ىبأ نع ؛ءارعزلا وبأو « ليهك نب ةملسو «ريمع نب كلملا دبع هاورو 2

 . قاحسإ يبأ ةياور وحن

 0 7 2 تى ل 52م 6

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(ب) يف سيل[ ]نيبام (؟)
 . ؛هرقأ» :(ب) يف ()

 .باوص وهو (ب) نم تبثأ امو ««هيرقأ» : لصألا يف (5)

 .«ةظفل» :(ب) يف (5)

 . «فيضلاو» :(ب) يف (5)

 .«لاقو» :(ب) يفو لصألا يف اذك (0)



 '"”ثريوحلا نب كلام [؟5]

 نم ةبيش يف هيلع ماقأف ُهْليَي يبنلا ىلع مدق ,ةرصبلا نكس] ؛يثيللا ناميلسوبأ

 «ةبالقوبأ هنع ثدح « '””[ههيلإ اوعجر اذإ موقلا مهميلعتب مهرمأو «ةالصلا مهملعف هموق

 . ثريوحلا نب كلام نب نسحلا هنباو «يمرجلا راوسو ءمصاع نبرصنو

 نع ةبعش انث «دوادوبأ انث ءبيبح نب سنوي انث هرفعج نب هللا دبع انثدح

 اذإهيدي عفري هَ يبنلا ناك :لاق ثريوحلا نب كلام نع « مصاع نب رصن نع « ةداتق

 . عوكرلا نم هسأر [أ /1//191] عفر اذإو .عكر اذإو «ةالصلا حتتفا

 نارمعو «ةملس نب دامحو «ةبورع يبأ نب ديعسو «ةناوعوبأ و ءماشه هاورو

 . ةداتق نع نيرخآ يف ريشب نب ديعسو «ناطقلا

 نب رفعج انث : "”[لاق] مئثيهلا نب ”[دمحم نب] رفعج نب دمحم انثدح

 يمرجلا راوس نب سينأ انث ,.يرصبلا دوسألا يبأ نب ركب وبأ انث « غئاصلا "”[نكاس نب] دمحم

 هللَي هللا لوسر نأ :ثريوحلا نب كلام نع « يبأ ينثدح : "7[لاق] راوس نب ةداتقوخأ

 وضع لك يف هؤام '؟اراطف :ةأرملا لجرلا عماج دبع قلخ لجو زع هللا دارأ اذإ»:لاق

 يأ يف مدآ نود هل قرع لك هرضحأ مث هللا هعمج عباسلا موي ناك اذإف ءاهنم قرعو

 .(هبكر ءاش ام ةروص

0 
 تو

 :. اق تل

 )١( باعيتسالا )"/ ٠5 5(« دسألا )0/ 5١(« ةباصإلا )7/ 07537 .

 .ريخأتو ميدقت (ب) يفو «لصألا يف اذك (؟)

 .(ب) نم طقس (*) ٠

 .(ب) نم تبئأ امو «راط» : لصألا يف (4)



 رك 6 ش ش ةباحصلا ةفرعم
 ا

 "”يساؤرلا كلام ]

 . كلام نب ورمع هنبا دنع هثيدح «هنع يضرف هاضرتساف هليَع يبنلا ىتأ 5

 انثدحو «ح يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم نب دمحم انثدح -.4

 . ح نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ

 عيكو نب نايفس انث :اولاق « دلاخ نب فسوي نب ميهاربإ انث ءدمحأ نب قاحسإ انثدحو

 . كلام نب ورمع نع «يددم نب ةمقلع نب قراط نع «يدج نع « يبأ ينثدح «حارجلا نبا
 مهنم اولتقف دسأ ينب نم موق ىلع بالك ينب نم موقو وه راغأ هنأ هيبأ نع «يساورلا

 مث هدي لغف اًمكلام كلذ غلبف «مهنعلو مهيلع اعدف ُهنيَع يبنلا كلذ غلبف « ءاسنلاب اوثبعو

 هنع ضرعأف «كنع هللا يضر ينع ضرا !هللا لوسر اي: "”[لاقف] لَم هللا لوسر ىتأ

 . ةثلاثلا هاتأ مث هنع ضرعأف ,كنع هللا يضر ينع ضرا :لاقف هيلإ راد مث] هيي يبنلا

 هيلع لبقأف :لاق «ىضريف ىضرتيل برلا نإ هللاوف « "7[كنع هللا يضر ينع ضرا :لاقف

 :لاق معن: ''”[لاق] «هنم ترفغتساو تعئص ام "[هللا ىلإ] تبت»:لاقف هلي يبنلا

 .(هنع ضراو هيلع بت مهللا»

 جام ملم عع
 اان 03 3ك يزن

 «يعازخلا هللا دبع نب كلام 0

 .نايح نب روصنم دنع هثيدح « هعم ازغو ُهُلِكَي ىبنلا فلخ ىلص حج

 لضفلا نب دمحم انث «فرطم نب ىيحي انث «دبعم نب رفعج نب دمحأ انثدح -.06

 .ح " [دايز نب دحاولا دبع انث]

 .(0019/) ةباصإلا (؟56/0)دسألا )١(

 .«لاقول :(ب) يف (؟)

 .(ب) نم طقاس [ ]نيب ام 9©6)

 .«لاقف» :(ب) يف (4)
 . 07537 /9) ةباصإلا ,(7”7* /0) دسألا «(5 ١9 /") باعيتسالا (6)



 ةباحصلا ةفرعم قهكشل
2 

 نع «نايح نب روصنم نع .ةيواعم نب ناورمو دايز نب دحاولا دبع ''[انث1ديمحلا

 امف هلق يبنلا عم توزغ :لاق هللا دبع نب كلام هلاخ نع «يعازخلا رشب نب ناميلس

 فرطم نب ىيحي ركذي مل] . تفي هللا لوسر نم ةالص فخأ سانلامؤي مامإ فلخ تيلص

 . "![هثيدح يف ةيواعم نب ناورم

 . هلثم روصنم نع ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىيحي هاور 0

 تام تام تنم

 20 علا ] شاخشنلا نب كلام [؟"١5.1)]

 . سيقو ديبع وخأ ال

 نب هللا ديبع انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم نب دمحم انثدح -.5

 .ح] يبأ انث «ذاعم

 نبرحلاانث «'""[ يبأ انث ذاعم نب ىنثملا نب ذاعم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 سيق هيمعو 20[ ًكلام] هابأ نأ : رحلا ىبأ نب نيصح نع« ناسح نب رصن ىنثدح . نيصحلا

 ينب نم لجر ةراغإ [ب /1171/ /؟] هيلإ اوكشف هَ يبنلا اوتأ شاخشخلا "”[ينب] ديبعو

 كلامل هللا لوسر دمحم نم باتك اذه»: هني هللا لوسر مهل بتكف « سانلا ىلع مهمع

 .«الاق» : (ب) يفو «لصألا يفاذك )١(

 . (ب) نم تبثأ امو لصألا نم طقس [ ]1 نيبام (؟)

 .(ب) نم طقس ()

 . 0757 /9) ةباصإلا )5١/0(« دسألا 5١8(« /") باعيتسالا (5)

 . لصألا يف ام باوصلاو ««كلام# :(ب) يف (4)

 ْ .أطخ وهو «ونب» : لصألا يف (7)



 20 8 4ع 05 5 ” ع+ ةباحصلا ةفرعم

 ال .مكلاومأو مكئامد ىلع نوملسم نونمآ مكنإ : شاخشنلا [١ ينب ] سيقو ديبعو

 .«مكيديأ الإ مكيلع ينجي الو ,مكريغ ''”[ةريرجب ] نوذخؤت

 عام عام مع
 داق ميدي 3

 "'يمعئخلا هللا دبع نب كلام ]1

 .ايارسلا بحاص «ةبحص هل تن

 ناميلس انث « *””[ملذخ] نب بويأ نب ناميلس انث .دمحأ نب ناميلس انئدح.-7

 نع «رباج نباو رز نب ءالعلا نب لأ دبع نع «ملسس نب يول «نمححرلا دس نب

 .رانلا ىلع هللا همرح هللا ليبس

 كلام نع 2 لكوتم نب ثيل نع «يثيعشلا '””[هللادبع نب دمحم] نع عيكو هاور 2

 .””[عيكو لاق اذك] . 207[ لغم هلل ع يبنلا نع] ةبحص هل تناكو- يمعتنملا هللا دبع نبا

 . "”[ثيللا] نب لكوتملا نع ءيثيعشلا نع : ملسم نب ديلولاو «دلاخ نب ةقدص لاقو

 او م م داو داك هضم

 )١( (ب) نم هانتبثأ امو ««نبا» : لصألا يف. .

 .(ب)نم تبثأ امو . «ةريزجب» : لصألا يف 6

 . (" 507 /) ةباصإلا ء(91 /0) دسألا «.(5 04 /9) باعيتسالا ()
 . «ملذخ» : لصألا يف 2(:

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (5)

 .« هيو هللا لوسر نم» :(ب) يف (5)
 .«ثيلاا :(ب) يف (0)



 ةباحصلا ةفرعم ؟ 5: رع

 "”يشخُللا نب كلام [550*]

 رضح موي هني هللا لوسر هنع بذ يذلا وهو . ردب دهش «فوع نب رماع ينب نم
 . كلام نب نابتع راد

 دمحم انث « '''[رذنملا نب] ميهاربإ انث « "”[ليلخلا نب] دايز انث «قوراف انثدح .-.

 اردب دهش نم ةيمست يف «باهش نبا نع '"'[ةبقع نب] ىسوم ''' [نع] ٠ ''”[حيلف نبا]
 نب مشخدلا نب كلام نب مشخدلا نب كلام : ”فوع ينب نم «جرزخلا نم راصنألا نم

 . ةخضرم

 دمحم نب] دمحأ انث «'"”[ ىيحي نب] دمحم انث ,*'”[نسحلا نب] بيبح انثدح .8

 دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب (”[دمحم] نع  "”[دعس نبا ميهاربإ انث « '''”[بويأ نبا

 نب كلام نب مشخدلا نب كلام : منغ نب ةخضرم ينب نم جرزخلا نم راصنألا نم اردب

 . منغ نب ةخضرم

 نع «قازرلا دبع نع « ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .

 كلام نب ''نابتع نع ؛عيبرلا نب دومحم ينثدح : *[لاق] ءيرهزلا نع رمعم
 ”[اولاق] ؛مشخدلا نب كلام هباحصأ ركذف :"”[ةريزخ] ىلع ُهّتِلَع يبنلا تسبح :لاق

 يغتسي هللا الإ هلإ ال لوقي سيلأ .هلقت ال٠: لَم يبنلا لاقف «هلوسرو هللا بحي ال هنإ

 . (؟ هللا هجو كلذب

 )١( باعيتسالا )/ ٠5 5(« ةباصإلا ء(77/0)دسألا )5/ 47 7( .

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (؟)
 . «انث» :(ب) يف (9

 . (ب) يف طقنلا عضوم حضتي ملو «كلام نب . . .و فوع ينب نم» :(ب) يفو «لصألا يفاذك (:)

 .(ب) نم طقس (0)

 .(ب) نم تبثأ ام باوصلاو ««نايتف» : لصألا يف ()

 .باوصلا وهو (ب) نم تبثأ امو ««ةريزجا :(ب) يف (0)

 .(ب) نم ةدايز (8)



 ع6 ةباحصلا ةفرعم

0 0 

 . يرهزلا نع سانلا هاور '”[و] 2

 ("”ةدابع نب كلام[ ] 5٠5"

 انث «ديعس نب ةبيتق انث « ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نبركب وبأ انثدح.- ١

 عمس يقفاغلا ىسوم ابأ نأ :نوميم نب ىيحي نع « ثراحلا نب ورمع نع .دعس نب ثيللا

 نإ :ىسوم وبأ لاقف «ثيداحأ ِهِلَع هللا لوسر نع ربتملا ىلع ثدحي رماع نب ةبقع

 مكيلع» :لاق انيلإ دهع ام رخآ ناك هلع هللا لوسر نإ ؛كلاه وأ ظفاحل اذه مكبحاص

 لقأ مل ام لع لاق نم» :لاق مث «ينع ثيدحلا نوبحي موق ىلإ نوعجرتسو هللا باتكب

 . (رانلا نم هدعقم أوبتيلف

 نب ىيحي نع «ثراحلا نب ورمع نع .؛'””ةعيهل نباو . بهو نبا هاور 3 5 4رقألا 9

 . 1/8/1 هوحن يقفاغلا ىسوم يبأ نع 2 ةعادو نع 9[نوميم]

 «©يواهرلا ةرارم نب كلام[ 5]

 . نزي يذ نب فيس نب ةعرز ةصق يف ُهّثْيَع يبنلا هنع ىكح «ةرم : ليقو

4 . ١ 
 نبا نع «نمحرلا دبع نب ديمح نع «ديعس نب "ورمع نع« نوع نبا ىورو

* 

 .ةرارم نب كلام هدنعو هلع يبنلا تيتأ :لاق « دوعسم

 .(ب) نم ةدايز )١(

 . (* 51/ /") ةباصإلا 7٠(« /ه) دسألا «(5 ٠8 /) باعيتسالا (؟)

 .«به و نبا» ىلع («ةعيهل نبا» ركذ مدقت (ب) يف 4رف]ز

 .(ب) نم تطقس (4)
 . (”04 /") ةباصإلا «( 54 /0) دسألا 5١5(« /") باعيتسالا (4)

 .ارمع» :(ب) يف 000



2 0 
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 ةباحصلا ةفرعم

5 
 نامثع نب ورمع انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انئدح 5

 (ةقث ينثدح « ةرسيم نب ءاطع ينثدح «ميكح يبأ نب ةبتع ينثدح «ةيقب ينثدح « يصمحلا

 ةنجلا لخدي ال»:لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لاق هنأ «يواهرلا ةرارم نب كلام نع

 :تلقف :لاق ««ناميإ نم لدرخ ةبح لاقفم رانلا لخدي الو ,« ربك نم لدرخ ةبح لاقثم

4 5 

 نسحيو « يتجوز نسحتو « يماعط بيطيو « يبوث ىقني نأ بحأل ينإ ! هللا لوسر اي

 سؤبلا نم هللاب ذوعأ ينإ» : ُهّنِلَع هللا لوسر لاقف :لاق ؟كاذ ربكلا '”[نمف] يبكرم

 .«سانلا صمغو قحلا رطب نم ربكلا نكلو ,ربكلاب كلذ سيل» : لاق مث «(سؤابتلاو

 ل

. 
2 0 2 00 2 ١ 

 "'ةدابع نب كلام [[؟50]

 (*'[بتك] يذلا نزي يذ "7[نب] فيس نب ةعرز باتك ىف ركذ هل «ةدبع :ليقو ت

 ورمع نب ةبقعو «ةدابع نب كلامو ءديز نب هللا دبع '*[و ذاعمب ]ةيصوي هيلإ ُهّلِيَي ىبنلا
 . ””[ريخ] 1 فرقا

 ء ع عع
 ان ميا 3

4 
 ٠ عع

 "دبع نب كلام [5؟017]

 . يرفاعملا «هللا دبع نبا :ليقو

 ال» :دوعسم نبال لاق ُهِّْلَع يبنلا نأ : مكحلا نب "”[هللا دبع نب رفعج] هنع ىور #

 .«نمأ» :(ب) يفو لصألا يفاذك )١(

 . 091417 /9) ةباصإلا 2070 /0) دسألا «(5 ١8 /) باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم ةدايز (9

 . (هبتكا :(ب) يفو لصألاب اذك (4)

 . لصألاب ام باوصلاو ءأطخ وهو «نب ذاعمب 7 :(ب) ىفو لصألاب اذك 20(

 . 054/79 ةباصإلا ء(9 /0) دسسألا 41١(« /8) باعيتسالا )30

 . «رفعج نب هللا دبعا : (ب) يفو لصألاب اذك 23«



 رعو _"117/ ةباحصلا ةفرعم

 .(كتأي قزرت امو , نكي ردقي ام ؛ كمه رثكي

 نع بويأ نب ىيحيو بويأ يبأ نب ديعس هاور :لاقو «نيرخأتملا ضعب ©0[هركذ] 4

 0 [هاورف] ؛ ميرم يبأ نب ديعس امهفلاخو «دبع نب كلام نع رفعج نع 2١ سابع نب شايع

 فرح يف '"”[هركذ].مدقت «عفار نب دلاخ نع «رفعج نع « شايع نع ءديزي نب عفان نع : .()عغ ساما اسس 1 . 8 1 0
 .ءاخلا

 ””ينوكسلا ةريبه نب كلاما ]1

 . ىنزيلا ريخلا ىبأ دنع هثيدح «نييرصملا ىف دعي ت

1 
 2 ل 2 ل 2

 نب دمحم انث ءنسحلا نب هللا دبع نب دمحم انث دمحم نب هللا دبع انثدح]- 0

 نب ميهاربإ انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح "'[و . حديز نب دامح انث : لاق ءريكب

 دمحم نع «ديز نب دامح انث «يسدقملا ركب يبأ نب دمحم انث ”''  [ثراحلا] نب دمحم

 نب كلام نع « ريثما يبأ ينزيلا للا دبع نب دنرم نع «بيبح يبأ نب ديزي نع« قاحسإ نب

 الإ فوفص ةثالث هيلع يلصي ملسم نم ام»: ُهْنيَع ِهنلَع هللا لوسر لاق : : لاق ينوكسلا ةريبه

 . فوفص ةثالث مهأزج «ةزانجلا لهأ لبقتسا اذإ كلام ناكو : لاق .«بجوأ

 نع ىلعألا دبعو «ريمث نب هللا دبعو « كرابملا نب هللا دبعو « مزاح نب ريرج هاور كك

 نع كلام نب ثراملا نع ريخلا يبأ نع :لاقف ؛دعس نب ميهاريإ مهفلاخو «قاحسإ نبا

 .«هاور» :(ب) يفو لصألاب اذك 200(

 . لصألاب ام باوصلاو أطخخوهو ءءاحلا فرح ىلإ هلاحأ اهيفو .(ب) نم طقس (؟)

 . (8ها/ /) ةباضالا .(05 /0) دسألا .(١5ا/ /”) باعيتسالا (”)

 .«نسحلا» : (ب) يفو لصألاب اذك (:)



 '"”ةيهاتع نب كلام [؟54]

 . نييرصملا يف دعي

 نبديعس انث «بيبح وبأ عفان نب ىيحي انث «دمحأ نب ناميلس انثئدح 6

 .ح ةعيهل نبا انث « ميرم يبأ

 ىيحي انث « « ىفصم نب دمحم انث «رطم نب ميهاربإ نب يلع انث ديمح نب دمحم انثدحو

 عمس هنأ «نايبظ نب سيخم نع «بيبح يبأ نب ديزي نع «ةعيهل نبا انث «راطعلا ديعس نبا

 تعمس : لوقي ةيهاتع نب كلام عمس هنأ ماذج نم لجر ينربخأ «ناسح نب نمحرلا دبع

 ريغ ىلع ةقدصلا ذخأي نأ ديري .(هولتقاف ًارشاع متيقل نإ):لوقي هلع ع هللا لوسر

 .(اههجو

 انث . ديزي نب رامع انث ,بوقعي نب ديعس انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح .6

 نب سيخم نع «بيبح يبأ نب ديزي نع «ةعيهل نبا انث «بيشألا ىسوم نبا نسحلا
 يف يلصملل رفغتستل ضرألا نإ»:لاق هِي هللا لوسر نأ ةيهاتع نب كلام نع «نايبظ

 .«ليوارسلا

 ”ىماذجلا رميحأ نب كلام 55٠١[

 . يلهابلا نيزر يبأ دنع هثيدح « ىناميلا ليقو

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام )١(

 . (753 /7) ةباصإلا 270 /0) دسألا 5٠١(« /) باعيتسالا (؟)

 «ةمجعملا ءاخلاب رميخأ : لاقيو «(7708 /7) ةباصإلا «(8 /0) دسألا «(5 01 /) باعيتسالا ()

 . ةباصإلا : رظنا « ريخآلا يف نابح نبا مهو دقو «رماخأ :لاقيو
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 انث ءملس نب دمحم نب هللا دبع انث «يسدقملا هللا دبع نب دمحأ نب يلع انثدح . 7

7 920 

 نع «يلهابلا نيزر يبأ نع« يعمزلا بوقعي نب ىسوم '!"[نع] «كيدف يبأ نبا انث ميحد
 نم ةمايقلا موي] لبقي ال هللا نإ):لوقي هي هللا لوسر عمس هنأ :رميحأ نب كلام

 :لاق ؟روقصلا ام ””[و]!هللا لوسر اي : انلق : "”[لاق ].«ًالدع الو افرص 2” روقّصلا

 . (9(لاجرلا هلهأ ىلع لخدُي يذلا»

 © ماخُي نب كلام )]

 تبثي الو ةباحصلا يف ركذ

 نب دمحم انث «يلإ بتك اميف ظفاحلا بوقعي نب دمحم نب دمحم هانربخأ 7

 نب كلام نب ورمع نع «ورمع نب ناوفص نع «ةدانق وبأ انث ءرصن نب نادعس انث «بيعش
 . "7[(نيدلا نيش نيّدلا» : لاق هلع هليَع يبنلا نأ : هيبأ نع «رماخي

 نزد 2 1 3 7 4 ف

 "”ورمع نب كلام[51؟]

 (”ةرجاهملا يف ركذ هل «*”نادوذ نب منغ ينب نم م

 .[انث] (ب) يف )١(

 .ريخأتو ميدقتب اذكه «ةمايقلا موي روقصلا نم لبقي ال 7:(ب) يف (؟)

 .(ب) نم طقس (9)

 .ريخأت و ميدقتب «هلهأ ىلع لاجرلا لخدي يذلا » :(ب) يف (4)

 . (768/9) ةباصإلا «(55/0) دسألا (0)

 . لصألا نم تبثأ امو .(ب) نم رماخي نب كلام ةمجرت تطقس (1)

 0000 060 /5) ةباصإلا «(5/0"#8) دسألا (0

 . (نادود) (ب) يفو لصأللا يفاذك (4)

 . (نيرجاهملا) (ب) يفو لصألا يفاذك (9)



 م ا

 ةباحصلا ةفرعم 717١" رعد
 0 ا
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 دمحم نب] دمحأ انث « [١7 ىيحي نب] دمحم انث 20[ نسحلا نب] بيبح انثدح 118

 ("”عباتت : لاق قاحسإ نب (©0[دمحم] 0ع 4 200[ دعس نبأ ميهاربإ انث 4 (7[بويأ نيا

 اوبعوأ ”دقو مالسإلا لهأ (*”نادوذ نب منغ ونب ناكف « ًالاسرأ ةنيدملا نومدقي نورجاهملا

 .ورمع نب كلام مهنم «مهؤاسنو مهلاجر «2"[ةرجه] هلع هللا لوسر عم ةنيدملا ىلإ

1 
6 
 23 ا 171 25

 يتلا كلام [551]

 هلو «ةبحص هل نأ يراخبلا نع نيرخأتملا ضعب ىكح «يرملا "”نافطغ ىبأ دلاو ح

 . هيلع دزي ملو تباث ثيدح

 (يريشقلا ورمع نب كلام [5594]

 . هثيدح فالتخا مدقت «كلام نب يبأ : ليقو «كلام نب ورمع :ليقف هيف فلتخم

 انث :الاق نسحلا نب بيبحو «يباطنخلا 2'”[ريبكلا دبع نب] قوراف انثدح -.848

 نب ةرارز نع «ديز نب يلع نع «دامح انث « لاهنم نب «جاجح انث «يشكلا ملسم وبأ

 .(ب) نم طقس[ 1]نيبام )١(

 . «انث» :(ب) يفو لصألا يف اذك هه

 . «عباتتو » : (ب) يف ففز

 . «نادود) : (ب) يفو لصألا ىفاذك (:)

 - .ادق»:(ب) يف (0)
 .(ب) نم ةدايز[ ]1نيبام (5)

 . 2709 /7) ةباصإلا «(594 /6) دسألا (0)

 . «نافطعا : (ب) يفو لصألا يف اذك (4)

 76٠9(. /7) ةباصإلا «(78/6) دسألا 51١١(« /7) باعيتسالا (9)

 .(ب) يف سيل[ ]نيب ام )1١(



 رهو 111١ ةباحصلا ةفرعم
 يك

 (7ةملسم ةبقر قتعأ نم» :لوقي هلع يبنلا تعمس يريشقلا ورمع نب كلام نع «ىفوأ

 . (هماظع نم مظعب ةررحم ماظع نم مظع ء.رانلا نم هؤادف يهف

 (”يريشقلا ةّدّيَح نب كلام [؟51©]

 ريجح نب ديوس دنع هثيدح . نييرصبلا يف دعي «ةيواعم هيخأ ثيدح يف هركذ

 . ةعزق يبأ

 انث .يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركبوبأ انثدح.-.

 «ةيواعم نب ميكح نع «يلهابلا ريجح نب ديوس "'ةعزقوبأ انث ءةملس نب دامح انث «نافع

 دق هنإف هيلإ قلطناف «يناريج ذخأ ُهّْتكَع ادمحم نإ !ةيواعم اي :لاق (؟7ًكلام هاخأ نأ هيبأ نع

 ءهنع ضرعأف ءاوملسأ اوناك مهنإف يناريج يل عد :لاقف هعم تقلطناف .كملكو كفرع

 فلاختتو فورعملاب رمأت كنأ نومعزيل سانلا نإ تلعف نئل هللاو ''”امأ :لاقف اًطقمتم ماقف

 هللاو كنإ :اولاق .«؟لوقي ام» : هللا لوسر لاقف «ملكتي وهو هرجزأ تلعجو «هريغ ىلإ

 :لاق «هريغ ىلإ فلاختو فورعملاب رمأت كنأ نومعزيل سائلا نأ "'[كاذ] تلعف نعل

  "ههيلع امو ,يلع الإ كاذ ام .كاذ 7[ تلعف نئلو]  مهلئاق وأ . اهولاق دق وأ» :لاقف

 .«هناريج هل اولسرأ «ءيش نم '''[ كلذ نم ]

 .«ةنمؤم» :(ب) يف )١(

 . (7 47 /8) ةباصإلا )75١7/0(« دسألا (؟)

 :رظناو «(ب) نم تبثأ امو «فيحصت وهو ««يلهابلا ريجح نب ديوس نع ةعزق وبأ »: لصألا يف (*)

 ْ . 7١( /60) ةباغلا دسأ

 .أطخ وهو ««كلام» :(ب) يفو «ءلصألا يفاذك (5)

 .تبثأ ام باوصلاو «مأ» خسنلا يف (4)

 .(ب) يف سيل [ 1نيبام (5)

 . «هيلع امو» : (ب) يف 030



 ةباحصلا ةفرعم "177 عج

 نع «ةيواعم نب ميكح نع «ةعزق يبأ نع« ةملس نب دامح نع دامح نب ىيحي هاور 3

 الو كفرعي هنإف ُهْنْكَت ىبنلا ىلإ انب قلطنا : '”[ةديح نب كلام] «هيخأل لاق هنأ :هيبأ

 اي :ةديح نب كلام لاقف هانيتأف «يناريج نم دهن ينب نم '' سان سبح دقو «ينفرعي

 . هلثمركذف « . . . مهنع لخف يناريج ملسأو 2؟”تملسأ "”[دق] ىنإ!هللا لوسر

 نب نسحملا انث ,نانس نب دمحأ نب رفعج انث ءدمحأ نب ناميلس "”انثدح 0١

 .هب [١7 ةعزق ىبأ نع« ةملس نب دامح انث] دامح نب ىيحي انث ءمركم

 ©يمرادلا مطهق نب كلام [؟515]

 هلاق «"*”ردب نب دراطع همسا :ليقو «ينيدملا "”[نب] يلع هلاق ءءارشعلا يبأ وبأ

 . "ةمفيخ وبأو دمحأ

 « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ©« 7[ نسحلا نب ] دمحأ نب دمحم انثدح .-7

 ءءارشعلا ىبأ نع «ةملس نب دامح انث :الاق دامح نب ىلعألا دبعو « سنوي نب دمحأ انث

 ولر: 2"لاقف ؟ "قلحلاو ةبللا يف الإ ةاكذلا نوكت امأ !هللا لوسر اي :لاق هنأ هيبأ نع

 .(كنغ أزجأل اهذخف ىف تنعط

 .(ب) نم طقس[ ]نيبام )١(

 .«سانا :(ب) يفو «لصألا يف اذك (؟)

 .(ب) يف سيل[ ]نيب ام (9)

 .(ب) نم تبثأ امو ءاملسألا : لصألا يف 2(:

 . «انثدح» :(ب) يف (5)

 . (707 /7) ةباصإلا «(5 5 /0) دسألا «(517* /7) باعيتسالا (5)

 . (ب) نم هانتبثأ امو « لصألا نم طقس [ ]1 نيبام (0)

 . 'زلب» : ةمجرتلا رداصم يفو ««نرب نبا»:(ب) يف (8)

 .(ب) يف ريخأتو ميدقت (9)

 . «قلحلا وأ» : (ب) يف 200(

 )١١( «لاق» :(ب) يف .



 . '"”[ةملس نب] دامح نع سانلاو يروثلا هاور 93

 ان 2 د ل

 "”يرصنلا فوع نب كلام[ 5107]

 سيئر وهو «نزاوه موي هلع يبنلا ىلع ناك ءامادقم سيئر ناك «يلعابأ ىنكي ج
 . صاقو يبأ نب دعس عم (!"[اًملسم] ةيسداقلا دهشو ملسأ مث «ذئموي نيكرشملا

 نب نامهد نب ةلثاو نب عوبري نب ةعيبر نب دعس نب كلام نب فوع نب كلام :وهو
 .[ب /١ا/4/51] .نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب رصن

 انث ءبويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث نسحلا نب بيبح انئدح 07

 : هلم هللا لوسر مهل لاق نزاوه دفو مدق امل :لاق «قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ

 : هلع هللا لوسر لاقف ,فيقث عم فئاطلاب وه :اولاق ««؟فوع نب كلام لعف ام»

 .(لبإلا نم ةئام هتيطعأو هلامو هلهأ هيلإ تددر اًملسم يناتأ نإ هنإ اكلام اوربخأ»

 هكردأف ُهُتيَع هللا لوسرب قحلف هتلحار بكرف فئاطلا نم جرخف «كلذب كلام ئبنأف

 «همالسإ نسحف ملسأف «لبإلا نم ةئام هاطعأو هلامو هلهأ هيلع درف ؛ةكمب وأ ةنارعجلاب

 : هاطعأ ام هاطعأف ملسأ نيح فوع نب كلام لاقف

 دمحم لثشمب مهلك سانلا يف "[ىرأ امب] تعمس الو تيأر نإ ام

 دغ يف امع كربخي أشت ىتمو 2 '[ىدتجملا] اذإ ليزجلل ىطعأو ىفوأ

 لوح لئابقلا كلت نمو ؛هموق نم ملسأ نم ىلع هِيَ هللا لوسر ”'هلمعتساو
 مهيلع راغأ الإ حرس مهل جرخيال ؛اًفيقث مهب لتاقي ناكو «مهفو ةملسو ةلامث : فئاطلا

 . مهيلع قيض ىتح

:- 7 

 .(ب) ىف سيلا[ 1نيبام )١(
 .(07 /7) ةباصإلا «(47/0) دسألا 4١7(« /) باعيتسالا (؟)
 .نزولل باوصلا وهو ةمجرتلا رداصم نم تبثأ امو هب» : لصألا يفو «(ب) نم تطقس (؟)

 .نزولا ميقتسي ىتح ةباصإلا نم تبثأ امو «.«ىذتجا اذإ) : لصألا يف (4)
 . «هلمعتساف) : (ب) يف علل
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 "”ينوكّسسلا راسي نب كلام م]

 نيرخأتملا ضعب فحص ء«نييماشلا يف دعي « ةيرحب وبأ هنع ىور «يفوعلا مث ت

 . فيحصت وهو «ينوكسلا ةدجن وبأ هنع ىور :لاقف

 انث «ينارحلا دامح نب دمحم نب نيسحلا انث . مصاع نب يلع نب دمحم انثدح -.-64

 نع '"![ورمع نب] مضمض ينثدح « شايع نب ليعامسإ انث .كاحضلا نب باهولا دبع

 مث ينوكسلا راسي نب كلام نع هئدح ينوكسلا ةيرحب ابأ نأ ةيبظوبأ انث : لاق ديبع نب حيرش

 .«اهروهظب هولأست الو مكفكأ نوطبيب هولأساف هللا متلأس اذإ» : لاق هلع هي هللا لوسر نأ يفوعلا

 « فوع نب دمحم انث« مصاع يبأ نب ركبوبأ انث ءدمحم نب هللا دبع هانثدح 65

 :لاق «حيرش نع «ةعرز نب] مضمض نع يبأ انث « شايع نب ليعامسإ نب دمحم انث

 نأ «يفوعلا مث ينوكسلا راسي نب كلام نع هثدح ينوكسلا ةيرحب ابأ نأ نايبظانث

 هلثم "* عل هلي هللا لوسر

 ' هزأ نب كلاما ]

 ديعس هثيدح ىور « نيرخأتملا ضعب هركذ اميف هلك + يبنلا كردأ «رهاز يبأ نبا : ليقو

 ىأر هنأ هثدح ينابسلا رمش يبأ نب ديعس نع ةداوس نب ركب نع ةعيهل نبا نع ميرم يبأ نبا

 .هيمدق نطاب قع يذلا لوسر كردأ دق اكو رهزأ نب كلام

0 2 000 2 
- ٍ 

 ”ةنيحب نب كلام م

 هيأوصو ؛ةنيحب نب كلام نب مصاع نب صفح نع ميهاربإ ني دعس هثيدح ىور -

 . ةئيحب نب كلام نب هللا دبع

 )١( باعيتسالا «(769 /) ةباصإلا «657/6(2) ةباغلا دسأ )7//5109(.

 .(ب)نم ةدايز (؟5)

 . «هثدح ينوكسلا ةيرحي ابأ نإ لاقو» : «هلثم» : هلوق دعب دروأ هنكل «(ب) يف تسيل (")
 0 ,04037 /6) باعيتسالا 048 /*) ةباصإلا 2٠١(« /0) ةباغلا دسأ (4)
 75٠9(. /7) باعيتسالا «(7 5٠ /7") ةباصإلا ١7(« /6) دسألا (5)
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0 

 3 همها

 دمحم انث ,يطساولا ئرقملا بوقعي نب فسوي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .7

 نسب هللا دبع نع مصاع نب صفح نع هيبأ نع ءدعس نب ميهاربإ انث «يطساولا دلاخ نبا
 تميقأ دقو [أ/١6١ /7] يلصي لجرب هتيم هللا لوسر رم :لاق هيبأ نع ةنيحب نب كلام

 كل لاق ام :'''لوقن «هب انطحأ انفرصنا املف ءوه ام يردأ الف ءيشب هملكف ةالصلا

 .«اعبرأ حبصلا يلصي نأ مكدحأ كشوي» : لاق : لاق ؟ ُهْْكَع هللا لوسر

 نب ديبع نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث :لاق نادمح نب ورمعوبأ انثدح 07

 نأ ةنيحب نب كلام نع جرعألا نمحرلا دبع نع ىيحي انث «ديز نب دامح انث ءباسح
 رخآ يف ناك اذإ ىتح هتالص يف ىضمف هيف سلجي يذلا عفشلا يف ماقف ىلص ُهْْلَع يبنلا

 . ملس مث ملسي نأ لبق نيتدجس دجس هتالص

 . ةنيحب نب كلام نع هلثم : '''[لاقو «ديعس نب] ىيحي نع ةملس نب دامح هاور *

 2 داب ع 4

 "”يرمضلا ةرمض نب كلام[/57511]

 . نيرخأتملا ضعب هركذ اميف] نييفوكلا يف هدادع 0

 نسحلا انث «يدادغبلا دمحم نب حلاص انث :لاق «يرسلا نب لهس نع هانربخأ ..

 حفصملا تنب ةلبج ينتثدح :لاق «قوزرم نب ليضف نع ''”[ليضف نب دمحم انث «دامح نبا

 لتاقي ال هنأ الإ ةرمض ينب نم نيرجاهملل هحالسب ةرمض نب كلام يمع يصوأ :تلاق
 هللَع يبنلا تكردأ دق ةلبج تناكو : هيَ يبنلا نمز يف تامو «ةوبنلا تيب لهأ ”[هب]

 جام ا
 هن

 ”ىملسلا ريمع نب كلام ]

 هنع ىور] « ةئيدملا لهأ يف هدادع .فئاطلاو اًئينح هللط يبنلا عمدهش 2

 .ورمع نب لاهنملا و عيمس نبا .'"”[ليعامسإ

 .(ب) نم تبثأ امو ««لوقنف» : لصألا يف )١(
 .(ب)نم ةدايز (؟)

 . (887 /") ةباصإلا «(؟9 /40) ةباغلا دسأ (9)
 . خلإ . . . ليضف نب دمحم نع «رخأتملا هركذ اميف# :(ب) يف (4)

 .(ب) يف تسيل (4)
 .(5177 /7) باعيتسالا 70١(( /”) ةباصإلا 5٠(« /4) ةباغلا دسأ (5)

5 

7 



 انث « مدآ نب رشب انث ء.نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمعوبأ انثدح- 84

 يبأ انث «يرصانلا مث ءيملسلا لصاو نب ديزي نب لصاو انث «يرهزلا دمحم نب بوقعي

 فئاطلاو نينحو حتفلا هلع يبنلا عم تدهش :لاق ريمع نب كلام «يدج نع يتمومعو

 ىلإ كتبل نيب ام ئلتمي نأل» :لاقف ؟ رعشلا يف ينتفأف رعاش ؤرما ينإ!هللا لوسر اي :تلقف

 :لاق ةئيطخلا ينع حسماف !هللا لوسر اي تلق :لاق .«ًارعش ئلتمي نأ نم ريخ اًحيق كتناع

 دي غلبم نم مشتحأل ينإ ىتح ,ينطب ىلع مث «يدبك ىلع اهرمأ مث يسأر ىلع هدي حسمف
 دي عضوم بشي ملو «هتيحلو هسأر باش ىتح كلام ربغ دقلف :لاق « هي هللا لوسر

 . هتيحلو هسأر نم هلل هللا لوسر

 2 جام عل 10و

 (02يلخ ىبأ نب كلام[ ”57”]

 . بعك نب يدع ينب ءافلح نم اردب دهش 5

 ل"9[ دمحم نبآ] دمحأ ان .2"![ ىيحي نب] دمحم انث 20[ نسحلا نب] بيبح انثدح

 نب يدع ينب نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب ''![دمحم] نع ,"”[دعس نب] ميهاربإ انث
05 1 . 8 1 . 05 

 ورمع انباامهو « فعج ينب نم امهو «يلوخ يبأ نب كلامو «يلوخ يبأ نب يلوخ : بعك

 .امهل بقع ال نافيلح «فعج نب دعس نب فوع نب ةيواعم نب ثراحلا نب ةمثيخ نبا

 (”ورمع نب كلامام 1]

 . سمش دبع ينب ءافلح نم ميلس ينب ىلإ رجح ينب نم مهو ءورمع نب فقث وخأ
 .[ب/١18/6]

 )١( باعيتسالا «(7 87 /) ةباصإلا 2(؟7 /5) ةباغلا دسأ )9/ 08 5( .

 ) )5.(ب) يف سيل
 . «يفعجلا : (ب) يف ةرقز

 51١(. /”) باعيتسالا «(701 /) ةباصإلا «("ا/ل /0) ةباغلا دسأ (5)



/ 

 ا
 ا
 ا
 ركوب "21 ةباحصلا ةفرعم ا
0 

 نب] ميهاربإ انث « '''[ليلخلا نب] دايز انث « ("![يباطخلا] قوراف انثدح ١
1 

20 

 ةيمست يف باهش نبا نع , (""[ةبقع نب] ىسوم انث « ''7[حيلف نب] دمحم انث « '""[رذنملا
 ا 0 7

 . مهئافلح نم ورمع نب كلام : سمش دبع ينب نم هلع هللا لوسر عم اردب دهش نم
 ٌ ا
 ا 1

 ١ 1 داو هاو دعو

1 
/ 

كلام نب ةيواعم ينب ءافلح نم ءاردب دهش >
 . ""فوع نب 

 نب] ميهاربإ انث « ''”[ليلخلا نب] دايز انث , "”[يباطخلا] قوراف انثدح 7
 ةيمست يف باهش نبا نع ٠ '[ةبقع نب] ىسوم انث « '"[حيلف نب ,] دمحم انث « '"”[رذنملا
 نم مهل فيلح ةليم نب كلام : كلام نب ةيواعم ينب نم ُهْنلَع هلع هللا لوسر عم اردب دهش نم

 . ةنيزم

 دعس نب كلام[ "<5]

 . ةرصبلا بارعأ يف ة هدأدع «لوهجم ع

 نب راب نب نع هانربخ اا دمحم | هللا دبع انث ف ”[يدو ايلا دعس دمحم هأن 1 ١ نذلا

 اقدح لاق ءابج نب ورمع نب نمحرلا دبع اش . ©” يرصبلا] ![ةرمج ينب نم]

 يدج نع يمأ ينتثدح : "”[تلاق] دعس نب كلام ينب نم ةيكلاملا ثراحلا تنب ةكيلم
ْ 

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام )١(

 . ةمجرتلا رداصم يف امل قفاوملا وهو لصألا نم تبثأ امو ««هليمت»: (ب) يف (؟)

 . (7” هال /") ةباصإلا «(07/0) دسألا «(5 ١7 /) باعيتسالا (؟)

 | .(557/6)دسألا (5)

 . «يرمجلا دمحم نب هللا دبع نع ثدح» :(ب) يف يذلاو (ب) نم طقس [ 1نيبام ()

 ا .(ب) نم ةدايز[ .]نيبام (6)

 .(ب) نم طقس [ ]نيبام 00

١ 

 أ
 أ
 ا
1 
 ا
/ 
 ا
| 



 ةباحصلا ةفرعم 0

5 

 ماق امنأك ةعامج يف حبصلا ىلص نم»:لوقي هلع يبنلا عمس هنأ: دعس نب كلام

 ةليلو مويو رفاسملل مايأ ةثالث» :لاقف نيفخلا ىلع حسملا نع هتلأسو . ''"هتليل

 .(ميقملل

 ت«ناقدحلا نب سرأ نب كلام [5؟571]

 ضعب هنع هاكح اميف « '*!”[ةباحصلا ىف] ,ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم هركذ

 ("[قاحسإ نب دمحم] ؟”[ركبوبأ] انث . هباتك يف يلع نب ؟*” نسحلا انربخأ .- 5

 ةملس نع «ضايع نب سنأ ةرمض يبأ نع «يماطسبلا "”[ يلع ن نب] نيسح انث .ةميزخ نبا

 : هلْلَع يبنلا لاقف اًسلاج هلع هللا لوسر عم ناك هنأ : :سوأ نب كلام نع «نادرو نبا

 .(تبجو)»

 . كلام نب سنأ : هباوصو «مهووهو

 2 نسحلا نب سمهك انث «مصاع نب 37[ يلع نب] دمحم (40ءانتدمح مم

 نأ «كلام نب سنأ نع ؛قادرو نب ةملس انث '7[لاق] ةرمض بأ انث «حرسلا نب رهاطلا وبأ

 داعو اًمئاص حبصأ نم: لاقف «هدنع سولج مهو موي تاذ هباحصأل لاق هَ ء يبنلا

 .(ةليل» :(ب) يفو لصألا يفاذك )١(

 .(15379) مقر ةيتآلا ثراحلا نب كلام ةمجرت دعب ءاجف هتمجرت ترخأت (ب) يف (؟)

 , (9"71 /9) ةباصإلا ١١(« /0) دسألا «(5 ١7 /") باعيتسالا (*)

 .(ب) نم ةدايزآ ]نيبام (:4)

 . «نيسحلا ينربخأ» :(ب) يف (6)

 .(ب) نم طقس[ ]نيبام (5)

 .«ىسيع نبأ) :(ب) يفو ءلصألا يفاذك (0)

 .انثدح لصألا يف (8)

 .«ميهاربإ نبا» :(ب) يفو لصألا يف اذك (9)



 .(«تبجو تبجو) : هلع ىبنلا لاقف ءانأ :رمع لاقف ««؟ةزانج دهشو اًضيرم

 يزين مناي تي تي و دام خام دلع

 | 2272!يراصنألا كلام [”؟5؟]

 .(اهقح سلاجملا اوطعأ»:لوقي هيي يبنلا عمس ص

 نع .«ىسوم نب هللا ديبع هثيدح ىور :لاقو «فرعيال :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ

 . اذهب -راصنألا نم لجر كلام نع « دلاخخ نب بويأ نع «ةديبع نب ىسوم

 0 0 1 1 ني 0
9323 

 | (”ثراحلا نب كلاما "4]

 نع ءايركز نع« ةنييع نبا نعع طايخلا نوميم نب دمحم نع «يعينملا هركذ ل

 .[أ/١81١1 /5] . كلام نب ثراحلا :باوصلاو «هيف مهوو « يبعشلا

 هز 2ع ثلا تلا ل

 ْ '”'يفنحلاريمع نب كلاما ]

 « عيمس نب ليعامسإ هنع 0و ةبحص الو ةيؤر هل فرعي الو ةيلهاجلا كردأ 11

 .نادحولا يف نايفس نب نسحلا هركذ .ورمع نب لاهنملاو

 مقر ةيتآلا يلالهلا هللا دبع وبأ كلام) ةمجرت دعب تءاجف (ب) يف (يراصنألا كلام) ةمجرت ترخأت )١(

(5535). | 

 .(١١/ه)دسألا (؟)

 نب كلام)و «(يراصنألا كلام) ةمجرت نيب تءاجف (ب) يف «(ثراحلا نب كلام) ةمجرت ترخأت ()

 ءاجو «(يلالهلا هللا دبعوبأ كلام) ةمجرت (ب) يف ثالثلا مجارتلا تقبسو «(ناثدحلا نب سوألا

 . (يقلطصملا ملسم) ةمجرت ثالثلا مجارتلا دعب

 .(606/7) ةباصإلا )١8/6(« دسأالا (:)

 . 701١( /7) ةباصإلا «(8/6"7) دسألا «.(517 /") باعيتسالا (6)

 . (هنعا :نودب «هأآور» : (ن) ىف (7)

 ا

ٌ 
: 
/ 

 ا
 ا
 ا
1 

 ا
ْ 
0 

 ا
 ا
 ا
 ١



 227 رساوج نب دمحأ انث « نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ انثدح] 5

 . "”[ح نايفس نع يعجشألا انث

 « كرابملا نبا انث «دانه انث «هدنم نب ىيحي نب دمحم انث «نايح نب دمحموبأ انثدحو

 لاق «ريمع نب كلام نع « يفنحلا عيمس نب ليعامسإ نع ؛يروثلا "”[نايفس] نع
 ينإ !هللا لوسر اي :لاقف ُهِّْيَ# يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق  ةيلهاجلا كردأ دق ناكو  نايفس

 ءرخآ هءاجو : لاق «هيلع كلذ قشي ملف ١ :لاق « هتلتقف] احيبق ًالوق كل لوقي يبأ تعمس

 قشي ملف» :لاق هلتقأ ملف ؟[اًحيبق الوق كل لوقي يبأ تعمس ينإ!هللا لوسر اي : لاقف

 .«هيلع كلذ

 انث «دوادوبأ انث « *”[بيبح نب] سنوي انث  '*”[رفعج نب] هللا دبع انثدح 01

 تعبا : لوقي ريمع نب كلام تعمس :لاق « ناوفص ابأ تعمس : *”[لاق] كامس نع ةبعش

 . "[يل] "”[حجرأو يل نزوف «مهارد ةثالثب ةرجهلا لبق ليوارس '"'لجر هيَ يبنلا نم

 4“ ى اء 3 100

 © يلْمّدلا ثراحلا نب كلاما 31

 هركذ «ةارهب هبقعو هلع يبنلا ىلع دفو «لئاو نب ركب ينب نم ءماخمخ بقلي

 . نيرخاتملا ضعب

 .«ساوح» :(ب) يفو لصألا يفاذك )١(

 . هلثم ليعامسإ نع نايفس نع ١ :هرخآ يف لاقو « (ب) يف رخأت دانسإلا اذه (؟)
 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(ب) نم تبثأو لصألا نم طقس [ 1نيبام (5)

 .(ب) نم ةدايزا[ ]1نيبام (6)

 .(!) ةيطخلا خسنلاب اذك (5)

 .ريخأتو ميدقت (ب) يفو « لصألا يفاذك (0)

 .(ب) نم طقس[ ] نيبام (8)
 . (147 /7) ةباصإلا )١07/0(« دسألا يف (9)



 ظ

 ظ ةباحصلا ةفرعف

 ا

ْ 
 يبأ نب دمحم نبدمحمانث ءهيولاب نب نسحلا نب هللا دبع انثدح] 08

 ا هد سدا

 ماخمخلاو . "”[ماخمخلاو] ةيصاصخلا نب ريشبو «نايح نب تارف : مهنم لئاو نب ركب نم
 ا

 ظ . ”7[«ءاوس هلثم هيولاب نبا ظفل] «ثراحلا نب كلام :همساو «بقل

| 
| 

<- 17 
2 

 د رازيعلا ''”[ يبأ ] نب كلام[ 55" ]

 . نيرخأتلا ضع هركذ ذك ءمدقت دقو 9[لعس ٠ نبا تاع اطيل كرك

0 2 2 0 0 

 ( ©9هىفقغل | بئاسلاوبأ كلام [ 75"

 ْ . بئاسلا نب ءاطع دج ن

 نب دشار انث « يرتستلا نمحرلا دبع نب ديعس انث «دمحأ نب ناميلس انثدح .4
 : ©9[لاق] مامن نب دمحم نع )2 2 ”[يميلسلا] مامت نب هللا ديبع انث «يزاوهألا مالس

 توما دنع نقلأ نم: هلم هللا لوسر لاق :لاق ء:هدج نع «هيبأ نع« بئاسلا نب ءاطع
 ا

 خلإ 2. . يلهذلا رمع نب دمحم ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هركذ » : ب يف 200

 . ةيفانثتسا ىاولاو « ةديدج ةلمجل أدتبم ةيناثلا ماخمخملا نأ ظحالو «(ب) يف سيلا ]1نيبام (؟)

 )د .(ب) نم طقس [ 1نيبام (*)
 ْ .(ب) نم هانتبثأ امو «لصألا نم طقس [ 1نيبام (5)

 , (" 08 /") ةباصإلا .(57 /ه) دسألا (5)

 .(857 /4) ةباصإلا .(517/0)دسألا .(5)

 .«يملسلا» :(ب) يف (0



95 
 ةباحصلا ةفرعم ”؟ ةىما؟ رع

 5 ١7
07 

 .«ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

5 

 إم عماع مع
 انا ميا 2-3

 "'”يعازخلا بهو نب كلام [4"5"7]

 نب ورمع نب دمحأ انث « "”[ركبوبأ] "'![دمحم نب] دمحم نب هللا دبع انثدح

 «ىسيع نب قاحسإ انث ءايركز نب ميهاربإ انث «راطعلا دايز نب قاحسإ انث «قلاخلا دبع

 نب كلام :هدج نع هيبأ نع« يعازخلا بهو نب كلام نب ركب يبأ نب زيزعلا دبع ينثدح
 يملسألا فوع نب نايفسو '؟”ًطيلس ثعب هلي هللا لوسر نأ»: [ب ]١8١/7/ بهو

 0 «نايفس يبأل ليخ مهيلع تفحتتلا ءاديبلاب اناك اذإ ىتح اجرخف« بازحألا موي ةعيلط

 ا امهو ؛دحاوربق يف ”'اربق دقو هلع هللا لوسر امهب ملعف وأ امهب مدّقف ءالتقف التاقف

 .نانيرقلا ناديهشلا

 ("”سوأ نب كلام[ ؟5"هز

 هيبأل ةبحصلا نإ : ليقو «هتبحص يف فلتخم «يملسألا رجح نب هللا دبع نبا

 .حيحصلا وهو «سوأ

 انث ,'"”[يفقثلا] قاحسإ نب دمحم انث : ”[لاق] ةلبج نب دماحوبأ انثدح 0١"

 نب هللا دبع ينثدح «دابع نب ىسوم يخأ ينثدح «يلكعلا "7[ىسوم نب] دابع نب دمحم

 هلع يبنلا رجاه امل :لاق «هيبأ نع «يملسألا سوأ نب كلام نب سايإ ينثدح ءرايس

 )١( ةباصإلا «(00 /ه) دسألا 0708/7 .

 .(ب) نم طقس (؟)
 .(ب) نم ةدايزلا (*)

 .باوصلا وهو (ب) نم تبثأ امو ««طيلس» : لصألا يف (4)

 .«ًربقف»:(ب) ىف (4)

 , ("8* م /) ةباصإلا ١7(« /0) دسألا «(5 07 /) باعيتسالا (5)
 .(ب) يف سيل[ ]نيب ام (0)



1 
 ا
 ا

 ا
 ا

 ا
 ا
 ا

 ؛ملسأ نم لجرل : لاق .2؟لبإلا هذه نمل» : ُهتِيَع يبنلا لاقف ةفحجلاب انل لبإب اورم ركب وبأو

 : "7[لاق] :«؟كمسا امود :لاقف ««هللا ءاش نإ "”تملس» :لاقف ركب يبأ ىلإ تفتلاف

 ىلع هلمحف يبأ ان يملا ءاش نإ تدعس)»:لاقف ءركب يبأ ىلإ تفتلاف (دوعسم : :لاقف

 © يلالهلا هللا دبع وبأ كلام 13

 رمع نب دمحم انث ء ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 57

 كلام نب هللا دبلع نع« نمحرلا دبع نب رمع نع «ينزملا هللا دبع نب ريثك انث «يدقاولا

 اوجرخ موق» : لاق ؟فارعألا باحصأ ام ! هللا لوسر اي :لئاق لاق .'"[هيبأ نع] يلالهلا

 مهتعنمو ,رانلا اولخدي نأ ةداهشلا مهتعنمف اودهشتساف مهئابأ نذإ ريغب هللا ليبس يف

 .(ةنجلا اولخدي نأ مهئابأ؛ ةيصعم

 .(ب) نم تبثأ امو ««تملسأ) : لصألا يف )١(

 .(ب) نم ةدايز (0

 باصإلا « ىلالهلا هللا دبع نبا : لاقو 0274 /0) دسألا «(410/ /”) باعيتسالا (*)
 ْ .(ب) نم طقس [ 1نيبام (4)

0 

1 

 ا
 ا
 ا

 ا

 ا
 ا

 ا
0600 



 ""[ملسم همسا نم]

 "2"! يعازخلا] يقلطصملا ملسم [557]

 . ةعازخ نم هّْنَِع يبنلا ىلع دفو نميف ناك « ثراحلا نبا :ليقو

 "”يزورملا ىيحي نب نسحلا انث «ىنارحلا ةبورعوبأ انث «ىلع نب دمحم انثدح <04

 . ح يلالهلا كلام نب هللا دبع انث : لاق نمحرلا دبع نب رمع انث]

 يناغرفلا دابع نب دمحم نب دمحأ انث ؛يوغبلا انث «فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدحو

 انث :اولاق ”شيرحلا نب ديز انث « ''”[دمحأ نب] نادبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو «ح

 06 (4)ع . 5 2 . ١
 يبأ ينثدح [ :لاق] يعازخلا ملسم نب ورمع نب ديزي ينثدح «يرهزلا دمحم نب بوقعي

 : يقلطصملا رماع نب ديوس لوق هتدشنأف هك ىبنلا دنع تنك :لاق هيبأ نع

 ناسنإ لك ينتجتايائملانإ مرح يف تيسمأ نإو ننمأت ال

 نافهتيقبأ نإو داز لكو هقرافي موي بحاص يذل كف

 ناديدجلاكيتأي كلذل كب نرق ىف ناعومجم رشلاو ريخلا

 كيكبي ام هاتبأ اي : تلقف «يبأ ىكبف ««ملسأل اذه تكردأ ول» : هلي هللا لوسر لاقف

 .(ب) يف تسيل[ ]نيبام )١(

 .(51 5/79 ةباصإلا )6//١537(« دسألا .(567 /") باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم تبثأ امو «يزرلا» : لصألا يف ()

 .(ب) نم طقس[ ]1نيبام (5)

 .ريخأتو ميدقت اهيفف (ب) يف امأ ءلصألا يف ةثالثلا ديناسألا بيترت اذك (0)



 كم 516 ةباحصلا ةفرعم

 ةكرشم نم تيأر ام : ””ينب يأ : "”لاق 2'ةيلهاجلا يف تام [أ ١67/ /5] كرشم نم
 . رماع نب ديوس نم اري كرشم نم تفقلت

1 ٍ 
 0 نن 3

 (ةطئار وبأ ملسم ©/]

 . ةطئار هتنبا دنع هثيدح

0 
40 24 2 52 

 .ح هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 54

 نم لجر ىزبأ نب ثراحلا نب هللا دبع انث 34 (”نانس نب دمحم انث : 20ه ,*يقرودلا

 نينح موي هلع ىبنلا تدهش :لاق اهيبأ نع ملسم تنب ةطئار يمأ ينتثدح : لاق .ةكم لهأ

 .(ملسم تنأو :لاق «بارغ : تلق « («؟كمساامر :لاقف

 . 0[ هلثم] ثراحلا نب هللا دبع نع مشاه ينب ىلوم ديعسوبأ هاورو 2

 2 ا دام اح د

 (10”همحرلا دبع نب ملسم [[؟59]

 .هتالوم ةسيمش دنع هثيدح 29[ ِهَنِلَع ىبنلل] ةيؤر هل

 وهو «(ب) نم تبثأ امو ءأطخ وهو ««ةيلهاجلا يف تام ةيلهاجلا يف كيكبي ام :١ لصألا يف )١(
 .باوصلا

 .(«لاقف») :(ب) ىف (0)

 . 2(ىنب ايد :(ب) ىف ةفز

 .(408 /6) باعيتسالا «(417//) ةباصإلا «(118/0) دسألا (5)
 . «ىقرودلا دمحأ نب هللا دبع 7 :(ب) يف )0(

 1 .(ب) نم طقس [ ]نيب ام (5)
 . نيشلاب «نانش نب دمحملا :(ب) يفو ءلصألا يف اذك (0)

 .قايسلا ميقتسيل ماللا تبثأو «يبنلا ةيؤر هل» لصألا يف بتكو .(ب) نم ةدايزلا ()
 .هدعب يذلا هيلع مدق (ب) يف (9)

 )0١( دسألا ,.(557 /7) باعيتسالا )0/ ١77١(« ةباصإلا )*/ 516(.



 انث «ينارحلا لاقع نب نمحرلا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .6

 نب ملسم اهالوم نع «ناهبن تنب ةسيمش نع «يلمرلا ريثك نب دايع انث «يليفنلا رفعج وبأ

 ةأرما تءاجف ءافصلا ىلع حتفلا ماع ءاسنلا عيابي هَ هللا لوسر تيأر :لاق نمحرلا دبع

 هدي يف لجر هاتأو «ةرفصب اهيدي تريغف تبهذ ىتح اهعيابي نأ ىبأف «لجرلا دي اهدي نأك

 .«ديدح نم متاخ اهيف افك هللا رهط امد : 27لاقف «ديدح نم متاخ

 0 07 خب
2 2 

 "”يميمتلا لدب نب ثراحلا نب ملسم

 (” رواسم نب مساقلا نب دمحأ انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح -5

 . ح يرهوجلا

 نب مكحلا انث : (؟”[الاق] يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم نب دمحم انثدحو

 «يميمتلا ملسم نب ثراحلا انث ء.ناسح نب نمحرلا دبع نع «دلاخ نب ةقدص انث «ىسوم

 ىلع يباحصأ تمدقت موقلا ىلع انمجه املف «ةيرس يف هني هللا لوسر انثعب :لاق هيبأ نع

 اوزرحت نأ ؛"[نوديرت]: مهل: تلقف « نوجضي ؟*”نايبصلاو ءاسنلا انلبقتساف «يسرف

 هدبع ًادمحم نأ و هللا الإ هلإ ال نأ "”دهشن :اولوق : تلق «معن :اولاق '”[مهنم]

 ةمينغلا ىلع انفرشأ :اولاقو «ينومالف يباحصأ [ينءاجف] ءاهولاقف ءهلوسرو

 دقل .؟عنص ام نوردت» :لاقف تعنص يذلاب هوربخأف ُهْتكَع يبنلا ىلإ انفرصنا مث ءانتعنمف

 .(ب) نم طقس[ ]نيام )١(

 41١5(. /7) ةباصإلا )١77/0(« دسألا «(501 /) باعيتسالا (؟)

 . «رواسملا نبا» : (ب) يف ()

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (5)
 . «ءاسنلا و نايبصلا» : (ب) يف )2(

 . «ندريا» : لصألا يف (5)

 . «دهشأ» :(ب) يفو ءلصألا يفاذك (0)

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««ينوءاجف» : لصألا يف (4)



 ةالص تيلص اذإ» :لاقف يناندأ مث «ناسنإ لك نم اذكو اذك رجألا نم هل هللا بتك

 كموي نم تم نإ كنإف «,تارم عبس رانلا نم ينرجأ مهللا : ملكت نأ لبق لقف ,ةادغلا

 ملكت نأ لبق لقف "[برغملا] تيلص اذإو ؛ رادلا نم "”راوج اهب كل بتك '''[كلذ]
 اهب كل هللا بتك كلت كتليل نم تم نإ كنإف ؛تارم عبس رانلا نم ينرجأ مهللا : ادحأ

 .«رانلا نم ؟”اراوج

 «رامع نب ماشه انث ءيوطشلا دمحم نب نسحلا انث ءنسحلا نب بيبح انثدح 10417

 هنأ ءملسم نب ثراحلا نع «ينانكلا ناسح نب نمحرلا دبع انث ءبيعش نب دمحم انث

 نم تفرصنا اذإ»: لاق هلع يبنلا يلإ رسأ :لاق ثراحلا نب ملسم هيبأ نع «هربخأ

 «كلذك لقف حبصلا تيلص اذإو ,تارم عبس رانلا نم ينرجأ مهللا : لقف برغملا ةالص

 . «رادلا نم "”راوج كل بتك تم نإ كنإف

 ديلولا انث ءرحب نب يلع انث «قاحسإ نب نيسحلا انث .دمحأ نب ناميلس انئدح -.-

 يميمتلا ملسم نب ثراحلا انث , ينانكلا ناسح نب نمحرلا دبع انث ءملسم نبا

 نم ىلإ هدعب نم هل ةاصولاب اًباتك هل بتك ُهْنلَع هللا لوسر نأ :هيبأ نع ء[ب / 13

 .هيلع متخخو رمألا هللا هالو

0 0 
 650 25 00 0” ب

 .(ب) نم ةدايز[ ]1نيبام )١(
 ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو «(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس[ 1نيبام () . .(ب) نم تبثأ امو ءازاوج» : لصألا يف 6

 . ( 4788 /19) ريبكلا يف يناربطلاو «(27754/54) دمحأ مامإلاو « )١1١7( ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلاو « 41/١/1701
 .(ب) نم تبثأ امو «زاوج» : لصألا يف ١:2

 .«لاقف» :(ب) يف (0)



 '"'”يمرضحلا ءالعلا نب ملسم ©5]

 ص

 .املسم ُهلَع ىبنلا هامسف صاعلا همسا ناك

 انث « "'يجديألا مارهبام نب نيسحلا نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انئدح 48

 نب ملسم نب ةحلط نب ايركز انث «يقرلا ميهاربإ نب رمع انث «قوزرم نب دمحم نب دمحم

 دهع اميف هلع هللا لوسر عم تدهش :لاق ملسم هدج نع «هيبأ نع «يمرضحلا نب ءالعلا

 دحأل لحي 2" ال: *”لاق نيرحبلا ىلإ ههجو ”نيح ,"” [يمرضحلا نب] ءالعلا ىلإ

 سوجماب اونس نأ» : ءالعلل بتكو «(كلذ ىوس ام هل لحيو ,ننسلاو "”ضئارفلا ليج

 .(باتكلا لهأ ةنس

 م 7 0
 -000 5 0 ا 3

 "””برقعوبأ ورمع نب ملسم )173

 نباوهو ءورمع نب ملسم نب ةيواعم '”[همسا] لفون '”[وبأ] :الاق '”[امهنأ]

 لضفلا نب سابعلا انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثئدح

بهل ناك :لاق هيبأ نع لفونوبأ انث «نابيش نب دوسألا انث ءقرزألا
 بسي بهل يبأ نب 

 )١( باعيتسالا )١77/1 /0( « دسألا «(5 55 /5) ةباصإلا )١79/1١7/0(.

 .«يجذيألا» : (ب) يفو «لصألا يفاذك (؟)

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام (*)
 . (ثيحل :(ب) ىفو « لصألا يف اذك 2(

 - .«لاقف»:(ب) يف (ه)
 .«لحي الو» :(ب) يف ()

 . «ضرفلا» :(ب) يفو ءلصألا يف اذك (0)

 .(5157/7) ةباصإلا )١0/١/0(« دسألا «(507 /") باعيتسالا (8)

 .(ب) نم ةدايزآأ 1نيبام (9)



 رك ١15 ةباحصلا ةفرعم
 ياكل

 يف ماشلا ديري جرخف :لاق ««كبلك هيلع طلس مهللا» : هلم يبنلا لاقف :لاق هّنِيَع يبنلا

 هليَي دمحم ةوعد فاخأل ىنإ هللاو :لاقف :لاق «ًالزنم اولزنف :لاق «هباحصأ عم ةلفاق

 عبسلا ءاجف :لاق «هنوسرحياودعقو .هلوح عاتملااوطوحف :لاق« الك :هلاولاقف

 .هب بهذف هعزتناف

2 05 

 20ةيشيخ ةنشّيخ نب ملسم [554*]

 . ("7[ةفاصرق ىبأ وخأ] اًملسم هلع ىبنلا هأمسف («اًمسيم) :همسإ ناك ع

 اء
 ب

 ايزل
 تو 9

 بويأ انث «ةبيتق نب نسحلا نب دمحم انث : "'”[لاق] دمحأ نب ناميلس انثدح 0١

 ةفاصرق ابأ تعمس : "”تلاق ضايع تنب ةزع نع ءرايس نب دايز انث .مصيهلا نب يلع نبا

 تقفرف «هب ءيجف :لاق «يل خأ :تلق .«؟ بقع كل له» : هلع هللا لوسر يل لاق : لوقي

 تممضف هتذخأف بره هلع يبنلا نم اند املف « يعم ءاج ىتح ًاريغص اًمالغ ناكو يخأب

 ءاّمسيم همسا ناكو هِيَ هللا لوسر هعيابو ملسأف هّتْلَع يبنلا ىلإ تئج مث «هيلجرو هيدي
 همسا لب :لاق «مسيم همسا :تلق ««؟همسا ام ةفاصرق ابأ ايو : هلْ يبنلا يل لاقف

 .هللا لوسر اي كعم ملسم : تلقف «ملسم

 م

 “هللا ديبع وبأ :ملسم [7544]

 يشرقلا ملسم أ هللا ديبع :ليقو

 ١ شيعي نب ديبع انث . ى.رضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثدح

 )١( الأسد)١178/6(« ةباصإلا )7/ 416(.

 .(ب) ىف سيل[ ]1نيبام (0)
 .(ب) نم تبثأ امو ,«لاق » : لصألا يف ()

 .(410 /") ةباصإلا 1077٠١(« /6) دسألا «(507/7) باعيتسالا (5)



 ةباحصلا ةفرعم ١14١ رعد
 ااا ا

 ءيشرقلا ملسم نب هللا ديبع نع «ثيرح نب ورمع ىلوم ناملس انث «ريكب نب سنوي انث

 مص»:لاقف موصلا نع لجر هلأسو هني هللا لوسر دنع تنك :لاق هثدح هنأ هيبأ نع

 . [ا/راد* .(سيمخو ءاعبرأ لك مصو .هيلي يذلاو ناضمر

 ناملس نب نوراه نع ؛ ميعنوبأو ءىسوم نب هللا ديبعو «دوراه نب رمع هاورو 2

[: 600 
 .٠ موحب

 هللا دبع نب ةعمج انث «نايقس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ انثدح <00

 هللا ديبع انث «ثيرح نب ورمع ىلوم ناملس نب نوراه انث ءنوراه نب رمع انث «يخلبلا

 نع لشس وأ هِيَ يبنلا لأس هنأ :ملسم يدلاو ينربخأ : )[لاق] يشرقلا ملسم نبا

 كيلع كلهأل ام وأ»: ُهّنِيَي هللا لوسر لاقف ؟هلك رهدلا موصأ هللا يبن اي :لاقف ؟موصلا

 هلك رهدلا تمص دق تنأ اذإف .سيمخو ءاعبرأ لكو .هيلي يذلاو ناضمر مص «قح

 ْ .«(ترطفأو

 الا يان 003 مل كل

حاير نب ملسم [؟54]
'" 

 انث :ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .-4

 نب نوع نع «جاجح نع « يعخنلا ديعس نب ئناه انث ءيرعشألا دارب نب هللا دبع

 هللا : يداني ًالجر عمسف رفس يف هتيم يبنلا ناك :لاق حاير نب ملسم نع «ةفيحج يبأ

 نم ئرب» :لاقف هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : ؟9لاقف ,«قحلا ةداهش» : لاقف «ربكأ هللا ربكأ

 :لاق مث ««رانلا نم هتجنأ هذه):لاقف« هللا لوسر دمحم نأ دهشأ :لاقف «(كرشلا

 لجو زع هلل ىأرف ؛ةالصلا هترضح اًبلكم وأ ىزعم بحاص هنودجتس مكنإف اورظنا»

 .(ب) نم ةدايز[ 1نيبام )١(
 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (5)

 .(416 /7) ةباصإلا )١158/0(« دسألا «(501 /) باعيتسالا ()

 .؟لاق» :(ب) يف (:)



 ! .:  فقه ةباحصلا ةفرعم
5 

 بحاص هودجوف اوبلطف «. (ماقأو نذأو .مميت ءاملا دجي مل نإف ءاملاب ًأضوتي نأ قحلا نم

 . ىزعم

 "”ةجسوع وبأ ملسم 55]

 نب دمحم انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث « "'”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -.0

 هيبأ نع «ملسم نب ةجسوع نع ؛ مرق نب ناميلس نع «صوحألا وبأ انث .يناكرولا رفعج

 .هيفخ ىلع حسمو ًأضوت مث * لاب هِيَ هللا لوسر تيأر : لاق

 بز 2 ب .: 4

 (9دابع وبأ ملسم 051/]

 .هل اًمرغ مزالم وهو «**[ هيَ يبلا هيبأب رم م
 رماع نب دمحم انث « ''”[ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ انث «دمحم هانربخأ] 7

 دابع نع «ىليل يبأ نبا نع ؛ةسبنع نع «يمقلا بوقعي نع ىبأ انث « '"”[ىنيدملا] نذؤملا

 . . دجسملا يف ًالجر مزل دقو يبأ ىلع هَ هني يبنلا رم :لاق هيبأ نع .ملسم نبا
 7[ يدحلا]

 2 مي زع

 )١( الأسد)ه0/؟١717(., ةباصإلا )9//417(.

 : (ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس (؟)

 .(دايعوبأ) : (ب) يف (0)

 .(5 77/9 ةباصإلا ١594(., /0) دسألا (5)

 .ريخأتو ميدقتب اذكه «هيبأب هلي يبنلا رم :(ب) يفو « لصألا يفاذك (5)

 .«خلإ . . .نذؤملا رماع نب دمحم ثدح» :(ب) يف (5)

 .(ب) يف سيل[ ]نيبام (0)

 .«بوقعي نع هيبأ نع ١:(ب) يف (4)



 كل 5
 3 د

 ةباحصلا ةفرعم <30 8

 "”2يفقفلا ريمع نب ملسم [؟544]

 ةدعسم نب ديمح انث «دمحأ نب نادبع انث : "7[لاق] دمحأ نب ناميلس انثدح <07

 نب ملسم انث «يفقثلا زيزعلا دبع نب محازم انث ,يلهابلا نامعنلا نب ورمع انثدح : "”[لاق]

 نيرجاهملا نيب اهمسقف «روفاك اهيف ءارضخ ةرج هُم هللا لوسر ىلإ تيدهأ :لاق ءريمع

 .[ب ١417/ /5] .«اهيف انل يذبتنا ميلس مأ اي):لاقو « راصنألاو

 ديزي نب ئناه نب ملسم [548]

 حيرش ثيدح يف هركذ مدقت « هللا دبعو « *[ئىناه نب] حيرش وخأ
 . 2 [هللا دبعو]

14 
2 1 

3 
 ل 03 0 10

 "0 ©"0هللا دبع نب ا [ ؟5؟هثز

 . نيشلا فرح يف هركذ مدقت .اًملسم ُهَِّفَع يبنلا هامسف 2 اًباهش همسا ناك

 قيل ثلا اك

 .هللا دبع نب ملسم ةمجرت دعب (ب) يف هتمجرت تءاج )١(

 .(51ا/ /") ةباصإلا )١077/5(« دسألا «(507 /") باعيتسالا (؟)

 .(ب) ىف سيل[ ]نيب ام (*)

 .(4945 6 ةباصإلا «( 10/7 /0) دسألا (؛)

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام (5)

 . ريمع نب ملسم ةمجرت لبق (ب) يف تءاج ةمجرتلا هذه (7)

 .(516 /") ةباصإلا ,(59/6١)دسألا (0)

 .أطخ وهو ««باهشا» : لصألا يفو  (ب) يفاذك ()



 ركو ١16 ةباحصلا ةفرعم
 كيك

 ”ينهجلا ()ةيداغ وبأ ]5561١

 نإ] ىنكلا يف هثيدح ركذن ملسم همسا :''”ليق ."'[ه مسا يف فلتخم] ت

 , 0[هتلا ءاش

 ا 7 ع
2 2 5 

 .(ةيداغلا وبأ) : (ب) يف )١(

 . ىنكلا ىف (188 /5) باعيتسالا «(4 107 /) ةباصإلا «(17/7 /0) دسألا (؟)

 ْ .(ب) نم ةدايز [ ]نيب ام (*)
 .(«ليقف» :(ب) يف (4)



 ()0[ةملسم : همسا نم]

 (*"يقرزلا يراصنألا "”[دلاخ نب] أَخُم نب ة 1 م[556]

 نب ةلبجو جيدخ نب ةيواعمو « '”بعك نب عمجمو« حابر نب يلع دنع هثيدح

 نب ديز نب دو دبع نب ناذول نب تماص نب دلخم نب ةملسموهو « "'!”[لوحكمو] «ةيطع

 : ليقو «ةنيدملا هْنِيَع يبنلا مدقم هدلوم « جرزخلا نب بعك نب ةدعاس نب جرزخلا نب ةبلعت

 رشع نبا وهو ُهَِّلَع يبنلا ضبقو « "'[ةنيدملا هيَ يبنلا مدق] نيح نينس عبرأ هل ناك لب

 كل
 نيتسو نيتنثا ةنس يفوت ءرصم نكس « '"![ ةنس ةرشع عبرأ نبا : ليقو] «نينس

 انث «بيرك وبأ انث .فلخ نب مثيهلا انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح- 4

 مدق نيح تدلو :لاق « '"”دلخم نب ةملسم نع «هيبأ نع « يلع نب ىسوم نع «عيكو

 .نينس رشع نبا انأو ''””مالسلا هيلع ضبقو «ةنيدملا ُهلْيَع يبنلا

 5 .( )1١( سه. نس (9)
 عبرأ نبا اناو' اهمدق :لاق [يلع نب] ىسوم نع« يدهم نبا ىورو *

 . نين

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 .ريخأتو ميدقتب اذكه يراصنألا يفرزلا :(ب) يف (*)

 .(518/7) ةباصإلا ١7/5(« /0) دسألا «.(505 /") باعيتسالا (4)

 . (ىيحي نب عمجمو) : (ب) يف (5)

 .«اهمدق نيح» :(ب) يف (5)

 . «ةنس ةرشع عبرأ وأ) :(ب) يف 60

 . عضوملا اذه ىلإ ةمجرتلا لوأ نم أدب يباحصلاب فيرعتلا ركذ يف ريخأتو ميدقت :(ب) يف (4)

 .«بلخم» : لصألا يف (9)

 . (هّللَع يبنلا ضبقو :١ (ب) يف 2020

 .«اهتمدق»و :(ب) يفاذك )١١(



 رك 101 ةباحصلا ةفرعم

 انث هريكب نب ىيحي انث « '”سابعلا نب لضفلا انث «نايح نب دمحموبأ انثدح -48

 .دلخم نب ةملسم يفوت نيتسو نيتنث ةنس يفو :لاق «دعس نب ثيللا

 نبا انث ءدعس نب رهزأ انث « سنوي نب دمحم انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح .- 5

 ىلع ريمأ وهو ءدلخم نب ةملسم ىلإ رماع نب ةبقع بكر :لاق «لوحكم نع نوع

 هللا هرتس اهرتسف ةئيس هيخأ نم ملع نم» : هني هللا لوسر لاق موي ركذت : هل لاقف هرصم

 .ةملسم اي كتئج اذهلف :لاق « معن :لاق .(؟ةمايقلا موي رانلا نم اهب

 ىيحي انث « ىيحي نب بيعش انث « لهس نب ركب انث «دمحأ نب ناميلس انثدح.- 0١

 لاق :لاق .دلخم نب ةملسم نع «بعك نب عمجم نع ؛ ثراحلا نب ورهع نع ءبويأ نبا

 .«(لاجحلا نمزلي ءاسنلا اورعاو» : هكيَع هلع هللا لوسر

_2 

 انزل 00 نإ

 "”يراصنألا سيق نب ةملسم [556*]

 . بيبح ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هركذ «نييندملا يف هدادع

 نب ديبع نب دمحأ انث «يلإ بتك اميف رابجلا دبع نب دمحأ نب دمحم انربخأ] - 57

 ءهدج نع ؛هيبأ نع «نيصحلا نب ميهاربإ انث « ""[بيبح يبأ نب بيبح انث ءيرصملا دواد

 هيلع] *”ليربج ترشتسا» : لاق هلي هللا لوسر نأ : يراصنألا سيق '*”[نب] ةملسم نع
 .[أ ١185/ /51 اهب ينرمأف دهاشلا عم نيميلا يف '””[ مالسلا

 )١( «سابع نب لضفلا» :(ب) يف .

 .(418/) ةباصإلا «( 17 /ه) دسألا ()
 . . نيصحلا نب ميهاربإ نع بيبح يبأ نب بيبح ثيدح نم : :لاقو« (ب) يف طقس[ ]نيبام ()

 .(ب) نم هانتبثأ امو ءلصألا نم طقس (4)
 .«لئربج» : (ب) يف 2(

 .(ب) يف سيل (5)
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 "”نايفس ىبأ نب ةيواعم [(؟565]

 برح نب رخص :نايفس يبأ مساو

 : همأو «نمحرلا دبع ابأ : ىنكي « '7[فانم دبع نب] سمش دبع نب ةيمأ ''”[نبا] 8

 نب ةثراح نب ةيمأ تنب ةبعص :اهمأو « '١[سمش دبع نب] ةعيبر نب ةبتع تنب دنه

 . فانم "”[دبع] نب لفون تنب :اهمأو « ميلس ينب نم ءصقوألا

 نبا وهو ةيضقلا ماع : ليقو «حتفلا ليبق ملسأ ,ةحصفلا ؟”ةبسحلا ةبتكلا نم ناك

 نم فصنلل يفوت« اهيقف ناك : 29لاق «ءاهقفلا نم سابع نبا ”هدعو «ةرشع نامث

 ًاليوط ضيبأ ناك , نيعبسو نامث :ليقو «ةنس نينامث "” [نم]وحن هلو «نيتس ةنس بجر

 اعد اًدبع هللا محر :لوقي ناكو «هرمع رخآ يف ةوقل هتباصأ «ةيحللاو سأرلا ضيبأ «حلجأ

 ترصبأل ديزي يف ىنم ىوه الولو «ينم ودبي امو "”ينسحأ يف تيمر دقف «ةيفاعلاب يل

 ىلاعت هللا ةمحر ىلإ : ليقف «ثالث قوف (””رمعأ ال ينأ تددو : لاق لتعا املو « ”يدشرب

 . ريغ هللا هرك امو «لآ مل ينأ ملع دق «ىضقو ءاش ام ىلإ :لاقف  ''"”[هترفغم]و

 ىلوتساو «ةنس نيرشع ءافلخلا لبق نم ةلامعلا يلو . '''”ًحيصف روقو اًميلح ناك]

 «ةنس نيرشع هيلع ةعامجلا تناكف «ةنس نيرشع مهنع هللا يضر ىلع لتق دعب ةرامإلا ىلع

 . .(ب) يف سيل )١(
 .(4737 /9) ةباصإلا 35١9(« /5) دسألا 577١(« /) باعيتسالا (؟)

 .نونلاب (ةنسحلا) نم :(ب) يف (4)
 .واولا فذحب (هدع) : (ب) يف ()
 .(لاقو) :(ب) يف (7)
 . (نسحأ يف) :(ب) يف 49

 . .2؟يدشرل:(ب) يف (8)

 .(رمعأل) :(ب) يف (9)
 .(ب) يف ترركت )١(

 . «احيصف» ةملك (ب) نم طقس قلدنا



 ركج_" 37 ةباحصلا ةفرعم
 فت

 يذب شيرق نم ًالجر تنك ينتيل :لاق توملا هب لزن املف «نيتس ةنس ىلإ نيعبرأ ةنس نم
 نبا لاقو .ةبرجتلاب الإ ملح ال : لوقي ناكو .اًئيش رمألا اذه نم لآ مل ينإو ءىوط

 .رصحلا قيضلاب نكي مل ؛ةيواعم نم كلملل قلخأ الجر تيأرام : : سابع

 . ةيواعم نم دوسأ ناك دحأ تيأرام :رمع نبأ لاقو

 ايد: هلع هللا لوسر يل لاق '''ذم ةيالولا يف عمطأ تلز ام :لوقي ناكو 0
 .( ("”حجسأف تكلم اذإ ةيواعم

 «مورلا وزغيو «حوتفلا هب هللا حتفي .كلملاب اًدرفنم ''”ةنس نيرشع مهلك سانلا "” كلم

 .. لمع نسحأ نمرجأ ىضيلا (© ىلاعت هللاو .دودحلا ميقيو «ةمينغلاو ءيفلا مسقيو

 نيمص نم هعوجر دعب هيلع هللا ناوضر بلاط يبأ نب ب يلع نيئمؤملا ريمأ لاقو

 اهلهاوك نع ردنت سوءرلا ىلإ رظنأ ينأكل هومدقف نئل هللاو ,ةيواعم ةرامإاوهركت ال

 290[ |ظنحلاك

 ش هتوم دنع مهاصوأف عهرعشو ' "هرازإو هءادرو هل هلي هللا لوسر صيمق هدنع ناكو

 يرخنم اوشحاو «هرازإب ينورزأو «هئادر يف ينوجردأو .هصيمق يف ينونفك :لاقف

 . نيمحارلا محرأ ةمحر نيبو ينيب اولخو «هرعشب يقدشو

 .ءادردلاوبأو .«يردخلا ديعسوبأو «سابع نب هللا دبع : ةباحصلا نم هنع ثدح

 نب هللا دبعو ءرجح نب لئاوو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو «ريشب نب نامعنلاو ءريرجو

 2 لا

 ." ريبزل

 )١( (ذم» نم ًالدب (ذنم» هدنعو (ب) نم ةملكلا هذه تطقس «ةيالولا يف» .

  (0.(؟ 57 /5) ةياهنلا : رظنا «وفعلا نسحأو لهسف يأ «حجسأف»

 .«كلمف) :(سب) ىف 22

 . (ًادرفتما :(ب) يف 20

 .2«لجو زع هللاو» :(ب) يف قط

 . ةيلاتلا ةرقفلا نع (ب) ىف رخأت [لظنحلاك . . .اميلح ناك]: هلوق ()
 . ريخأتو ميدقتب اذكه «هؤادرو هرازإ» : (ب) يف 4#

 .رجح نب لئاو ىلع ريبزلا نب هللا دبع مدقت (ب) يف (8)
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 نب ةملس وبأو «فوع نب نمحرلا دبع نب ديمحو] «ةحلط نب ىسيعو «ةيفنحلا نبا

 "'”[نيرخآ يف «كمحم نب مساقلاو هللا دبع نب ملاسو 2 "”نمحرلا دبع

 .[ب//]

 نامثع انث «ىسوم نب سنوي نب دمحم انث «رثوك نب نسحلا نب دمحم انثدح .46

 نع « سابع نبا نع «سواط نع «ملسم نب نسحلا ينربخأ : جيرج نبا انث «مثيهلا نبا

 . صقشمب ةورملا ىلع هترمع يف هلِكَع هللا لوسر نع ترصق :لاق «نايفس يبأ نب ةيواعم

 . سواط نع سواط نباو ريجح نب ماشه هاور 0

 . سابع نبا نع نيسح نب ىلع هاورو 3

 .هوحن « ةيواأعم نع « سابع نبا نع «ءاطعو « دهاجم هاورو 2

 انث «ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح .6

 ؟مكؤاملع نيأ : ربنملا ىلع وهو «جح ماع ءاروشاع موي لوقي نايفس يبأ نب ةيواعم

 مئاص انأو .همايص مكيلع بتكي ملو :ءاروشاع موي اذه» : لوقي هلع هللا لوسر تعمس

 .«رطفيلف ءاش نمو "”همصيلف ءاش نمف

 نمحرلا دبعو «رفاسم نباو « ةنييع نب نايفسو «رمعمو «ناسيك نب حلاص :هاور 0

 . يرهزلا نع« نيرخآ يف «قاحسإ نبا

 نب فسوي نب دمحم انث « '*”دلخم نب دمحأ ''”دمحم : هللا دبعوبأ انثدح 5

 نع « يحبانصلا نع ءدعس نب هللا دبع نع «يعازوألا انث «ريثك نب دمحم انث «عابطلا

 .«نمحرلا دبع انبا :ديمحو ةملس وبأو 7:(ن) يف )١(

 .ريخأتو ميدقت (ب) يفو « لصألا يفاذك (؟)

 . (مصيلفل :(ب) ىف (9)

 . ب نم تبثأ امو « دمحأ نب دمحم نب هللا دبع وبأ انئدح» :(لصألا) يف عج

 . يلع نب» :(ب) يف قيل



0 2 
 2 را

 قولا ةباحصلا ةفرعم
 يق فخ

 لئاسملا باعص '”[نع] : يعازوألا لاق . تاطولغألا نع ىهن هلي يبنلا نأ .ةيواعم

 .اهدادشو

 ليعامسإ انث « "”ينانسألا لهس نب دمحأ انث « '"'[نسحلا نب] بيبح انثدح -17

 ةبتع دلو نم يبتعلا دمحم نب هللا ديبع انث . ميحرلا دبع نب رمع انث «ةيرك يبأ نب ديبع نبا
 انرضح :لاق «يحبانصلا انث ءدعس نب هللا دبع انث : ''' [لاق] هيبأ نع نايفس يبأ نبا

 هيلع] ميهاربإ ينبا قاحسإو ليعامسإ اوركاذتف '''[نايفس يبأ نب] ةيواعم سلجم
  ةيواعم لاقف .قاحسإ لب :مهضعب لاقو «حيبذلا ليعامسإ : مهضعب لاقف ٠ ("”[مالسلا

 اي :لاقف يبارعأ هاتأف هلي هللا لوسر دنع انك «ريبخلا ىلع متطقس : '''[هنع هللا يضر]

 امم يلع دعف «لاملا عاضو «لايعلا كله «سباع لاملاو «سباي دالبلا تفلخ هللا لوسر

 ريمأ اي :انلقف ءهيلع ركني ملو ُهَّنِفَي هللا لوسر مسبتف «نيحيبذلا نباي كيلع هللا ءافأ
 اهرمأ هل لهس نإ ىلآ «مزمز ركب رفحب رمأ ال بلطملا دبع نإ :لاق ؟ناحيبذلا امو «نينمؤملا

 هلاوخأ هعنمف «هحبذ دارأف هللا دبع ىلع مهسلا جرخف مهنيب مهسأف ءهدلو ضعب رحني نأ

 «حيبذلا وهف «ةقان ةئامب هادفف : ©9[لاق] «كنبا دفاو ءكبر ضرا : '””اولاقو ءموزخم ونب

 . يناثلا ليعامسإو

 انث «ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث دالخ نب ركبوبأ انثدح .-

 أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم»:لاق هلع يبنلا نع «ةيواعم نع « ضيفلا يبأ نع «ةبعش

 .(رانلا نم هدعقم

 نع « ةيواعم نع لجر نع « ضيفلا يبأ نع «ةبعش نع .ماكح نبورمع هاور 2

 .(ب) نم تطقس )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 .«ينانشألا لهس نب دمحملا :(ب) يف ()

 .«اولاقف»:(ب) يف (4)



 هم تنم 45

 "”يمَلّملا مكحلا نب ةيواعم [؟568]

 . ةنيدملا نكس ت

 .راسي نب ءاطعو « "”[نمحرلا دبع نب] ةملسوبأ هنع ىور 2#

 نب ميهاربإ انث « "”[يرهوجلا] دلخم نب "”[يلع نب] دمحأ نب دمحم انثدح .8

 . ح" [ريثك يبأ نب ىيحي ينثدح] « يعازوألا انث «ريثك نب دمحم انث «يدلبلا مئيهلا

 هللا دبع نب ىيحي انث «ينارحلا بيعش وبأ انث « "دمحم نب دمحم انثدحو

 ,ةنوميم يبأ نب لاله ينثدح « ريثك يبأ نب ىيحي ينثدح «يعازوألا انث .*ينارحلا

 ذإ هّتِيَع يبنلا عم انأ انيب :لاق يملسلا مكحلا نب ةيواعم ينثدح ءراسي نب ءاطع ينثدح

 مهراصبأب موقلا ينقدحف .هللا كمحري :تلقف «موقلا نم [أ/185١ /؟] لجر سطع

 ىلع مهيديأب موقلا برضف :لاق ” [يلإ] نورظنت مكلام !هايمأ لكئاو : ”تلق

 يمأ وه يبأب « هلع هللا لوسر فرصنا املف ءتكس ينكل ينوتكسي مهتيأر املف «مهذاخفأ

 ينبس الو ينرهك الو ينبرض امهللاو «هنم اًميلعت نسحأ هدعب الو هلبق اًملعم تيأرام

 حيبستلا يه امثإو ,سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال هذه انتالص نإ):لاق نكلو

 .«نآرقلا ةوالتو ريبكتلاو

 )١( 'موحن» :(ب) يف .

 . (1737 /7) ةباصإلا )0//5١1(« دسألا ,.(579 /7) باعيتسالا (؟)

 . (ب) يف سيل ()

 . رمعم ْنِب دمحم :(ب) يف ع

 . يتلبابلا ىيحي انث :(ب) يف (0)

 .(تلقف) :(ب) يف (7)

 .(ب) نم ةدايزأ 1 نيبام (0)



 0 500 ةباحصلا ةفرعم

 . هلثم ىيحي نع «فاوصلا نامثع يبأ نب جاجحلا هاور *

 نع ءدادش نب برحو «ىيحي نب مامهو «ينايتخسلا بويأو «نابيشو نابأ هاورو

 . ىبحي

 ءمهوو .مكحلا نب رمع نع «ءاطع نع «ةماسأ يبأ نب لاله نع . كلام هاورو

 لاله :ناميلس نب حيلف لاقو «ةماسأ هيبأ مسا ىلإ الالم بسنو «مكحلا نب ةيواعم وه امنإ

 . ةنوميم يبأ نب لاله : ىبحي لاقو «يلع نبا

 ناميلس انث .يوغبلا مشاه نب ميهاربإ انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .

 «ةنوميم يبأ نب لاله نع ءديز نب ةماسأ نع «دلاخ نب دامح انث «ينوكذاشلا دواد نبا

 ىأرف نيمي ىلع فلح نم»:لاق ُهّتيَع يبنلا نأ : مكحلا نب ةيواعم نع «راسي نب ءاطع نع

 .(هنيمي نع رفكيلو ريخ وه '''[ يذلا ] تأيلف ءاهنم ريخ اهريغ

 . ")[هلثم « ةماسأ نع ؛ديلولا نب نيسحلا هاورو] *#

 «بئذ يبأ نبا انث «دوادوبأ انث ءبيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -. 0

 هلع هللا لوسر تلأس :لاق «يملسلا مكحلا نب ةيواعم نع «ةملس يبأ نع «يرهزلا نع

 : ”7[تلق :لاق] .« مكندصي الف ,مكرودص يف هنودحت ءيش وه» :لاقف ؟ ةريطلا نع
١ 

 3 .«مهوتأت ال» : ُهْْبَع هللا لوسر لاقف .ناهكلا نوتأي اموق نإ: هللا لوسر اي

 نع «ةعامج يف سيوأ وبأو «يرهزلا يخأ نباو «سنويو «هرمعمهأور #*

 . يرهزلا

 .(ب) نم تطقس )١(

 . (ب) نم تبثأو لصألا نم طقس[ 1نيبام ()

 . (تلقف) :(ب) يف (9)



 «”يفيللا ةيواعم [ ؟565] ال

 . ةرصبلا نكس ن

 دوادوبأانث « "”بيبح نب]سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح

 .ح "””[يسلايطلا]

 ملسم وبأ انث:الاق «"![يباطخلا قورافو . يطقسلا نسحلا نب كلملا دبع انثدحو]

 نب رصن نع « ةداتق نع «ناطقلا نارمع انث :الاق «قوزرم نب ورمع انث «"”[ىشكلا]

 هللا مهيتأيف ءنيبدجم سائلا حبصي» :لاق هلع هللا لوسر نأ «يثيللا ةيواعم نع «مصاع

 . "؟"(اذكو اذك ءوئب انرطم :نولوقيو نوكرشي نوحبصيف ,هدنع نم قزرب

7 0 
 2 ال
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 ينوكسلا ةئفَج نب جيَدُح نب ةيواعم [؟561]

 . ةيواعم لامع نم ناك ءبيجُت نم :ليقو «ينالوخلا :ليقو

 . سيق نب ديوس هنع ىور . ثيدح ريغ ُهِّكَي يبنلا نع ىور *:

 ديزي نب هللا دبع انث «تارفلا نب دمحأ دوعسم وبأ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح <03“

 نع «سيق نب ديوس نع « '"[بيبح] يبأ نب ديزي نع «بويأ يبأ نب ديعس نع «ئرقملا

 وأ ءلسع ةبرشف ءافش ءيش يف ناك نإ»: هيَ هللا لوسر لاق :لاق «جيدح نب ةيواعم

 )١( دسألا «(5/ال /”) باعيتسالا )5١5 /0(« ةباصإلا )578/5( .

 .(ب) يف تسيل (0)
 . «نسحلا نب كلملا دبعو قوراف انثدحو١ :(ب) يفو «لصألا يف اذك [ ]نيبام ()

 :دنسملا . «هوحن دانسإب دواد يبأ دنع دمحأ مامإلا هجرخأ» 1١5(: /0) ةباغلا دسأ شماه يف لاق (5)

 .مجنلا :ءونلاو «((879/)

 . (571 /) ةباضإلا «(7/0١5)دسألا 5787/7(.2) باعيتسالا (6)

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««بيبخ» : لصألا يف (5)



 ركوب 15 ةباحصلا ةفرعم

 .(يوتكأ نأ بحأ امو رانب ةيك وأ ,.مجحم ةطرش

 «قاحسإ نب ىيحي انث «ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .5

 جيدح نب ةيواعم نع «سيق نب ديوس نع .بيبح يبأ نب ديزي نع «ةعيهل نبا انث
 ايندلا نم ريخ ةحور وأ هللا ليبس يف ةودغ»:لوقي هتيم هللا لوسر تعمس :''"[لاق]

 .(اهيف امو

 . هلثم « ديزي نع «بويأ نب ىيحي هاور 7

 ءورمع نب ةطفرع نع «ديزي نب ثراحلا نع «ةعيهل نبا نع ريكب نب ىيحي هاورو #
 .[ب 86/11 .هلثم « ("”[ ُهْنلَع يبنلا نع « جيدح نب] ةيواعم نع

 ©يرّيَشقلا ةّدّيَح نب ةيواعم © ]

 . ميكح هنبأ دنع هثيدح «ةرصبلا نكس «ميكح نب زهب دج 9

 نب بنعق انث ءدوسألا نب لضفلا نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 65

 نب رماع نب ةعيبر نب بعك نب ريشق نب ةديح نب ةيواعم :لاق «يدع نب مثيهلا انث «ررحملا

 . ةعصعص

 انث «ريكب ىبأ نب ىيحي انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح .- 5
 «هيبأ نع ةيواعم نب ميكح نع «رانيد نب ورمع ثدحي ةعزق ابأ تعمس : لاق دابع نب لبش

 عبتأ الو «كعبتأ الأ يعباصأ ددعب تفلح ينإ دمحم اي :لاقف هنْلَع يبنلا ىلإ ءاج هنأ

 دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو مالسإلا» : لاق ؟هب كثعب يذلاام : كدشنأف «كنيد

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(ب) نم طقس (5)
 1/0 ةباصإلا 0 )٠8/0 دسألا ل( 5 باعيتسالا فرفإ



 ةباحصلا ةفرعم ؟04١5 رك

 00 0225250111010 إذ١أ"+)>ال4لٌم
 ةبوت دحأ نم (''[ هللا ] لبقي الءناريصن ناوخأ ةاكزلا يتؤتو ,ةالصلا ميقتو ءهللا لوسر

 . ريجح نب ديوس : همسا ةعزق وبأ . (همالسإ دعب كرشأ

 .ةملس نب دامحو «ةبعش هنع ثيدحلا اذه ىورو 2

 . ةعزق ىبأ "7[ديوس] نع «يلهابلا جاجح نع «ةداحج نب دمحم هاورو 2

 .هوحن ''"[ضيأ] ''![هدج نع] هيبأ نع ميكح نبزهب هاورو

 انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث .دلخم نب [2١7 ىلع نب] دمحأ نب دمحم انثدح - 7

 الو ,ىستكا اذإ اهوسكيو ,معط اذإ اهمعطي» : لاق ؟جوزلا ىلع ةأرملا قح ام : هيي يبنلا

 .(«تيبلا يف الإ رجهي الو .حبقي الو .هجولا برضي

 ”يِملُملا ةمهاج نب ةيواعم [؟5694]

 . ةنيدملا نكس 3

 يبأ نب ناميلس انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «ءدمحم نب دمحم انثدح .-

 نع «ةناكر نب ديزي نب دمحم نع «جيرج نبأ نع «يومألا ديعس نب ىيحي انث « خيش

 ,ى؟مأ كلأ» :''”[لاق] وزغلا يف هنذأتسي لجر هَ ىبنلا ىتأ :لاق «ةمهاج نب ةيواعم

 .(اهيمدقوأ اهيلجر تحت ةئجلا نإف اهمزلاف» : لا ءمعن :لاق

 نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ةحلط نب دمحم نع « قاحسإ نب دمحم هاور 3

 .(ب) يف تسيل )١(

 . (ب) نم هانتبثأو لصألا نم طقس [ ]نيب ام (؟)

 .(4371 /9) ةباصإلا 5١5(« /0) دسألا «(578/) باعيتسالا (*)

 . «لاقف) :(ب) يف (:4)



 .ةيواعم نع «هيبأ نع ركب يبأ

 2 5 تح - 6*2 ملا 0 .

 '"”يئاكبلا روث نب ةيواعم []

 باتتك ةيواعمل '"'”بتكو ءرشب هنبا عم ادفاو ُهَِْق يبنلا ىلع مدق ءرشب دلاو ت

 . ءابلا فرح يف هركذ مدقت . "”ةقدصلا

9 4 2, 27 
5 
37 001 2 

 (يلذهلا ةيواعم ]

 يف يعينملا هركذ «يصمحخلا] رماع نب ميلس دنع هئثيدح« بوسنمريغ

 . "[(«نادحأولا»

 «يرصملا ىسيع نب دمحأ انث «يوغبلا انث «فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح .89

 بحاص '"[يلذهلا ةيواعم] نع «رماع نب ميلس نع «نامثع نب زيرح انث ركب نب رشب انث
 قدصتيو ألا هبذكيف يلصيو ملا هبذكيف (*7[ موصيل] قفانملا تإ):لاق هلع يبنلا

 لهأ نم هللا هلعجيف لتقيو هللا هبكيف لتاقيو هللا هبذكيف موقيو .هللا هبذكيف

 .(رابلا

 .[أ/187/17] '"”[هلثم] زيرح نع شايع نب يلعو «ناميلاوبأ هاور *

 2 4 نزف 1
2 

 )١( دسألا «.(578 /) باعيتسالا )5١5 /0(, ةباصإلا )7/ 17١(.

 ) )0.(بتكف) :(ب) يف

 . (ةقدص) :(ب) ىف (*)

 .(588/) ةباصإلا «(91/0) دسألا «(4ا// /) باعيتسالا 2(

 .(ب)نم طقس[ ]نيبام (6)
 .(ب) نم هانتبثأ امو 2««يلذهلا نب ةيواعمو» : لصألا يف (1)

 .(ب) نم ةدايزلا (0)



 "'ينرملا ةيواعم نب ةيواعم ©]

 . كلام نب سنأ ثيدح يف هركذ . هَْيَ# يبنلا دهع ىلع يفوت 0

 انث «نمحرلا دبع نب دمحأ انث : '!”[لاق] دمحم نب دمحأ نب دمحم انثدح .

 انك :لوقي كلام نب سنأ تعمس :لاق «يفقثلا دمحموبأ ءالعلا 0 «نوراه نب ديزي

 «ىضم اميف تعلط اهرن مل عاعش رونو ءايضب سمشلا تعلطف «كوبتب هني هللا لوسر عم

 رونو ءايضب تعلط مويلا سمشلا ئرأ يلام :ليربج ايد:لاقف هلع يبنلا ليربج ىتأف

 ةنيدملاب تام ةيواعم نب ةيواعم نأ كاذ :لاق (؟ ىضم اميف تعلط اهرأ مل عاعشو

 رثكي ناك :لاق «؟كاذ مبف» :لاق «هيلع نولصي كلم فلأ نيعبس هيلإ هللا ثعبف «مويلا

 هللا لوسر اي كل لهف «هدوعقو همايقو هاشم ىف راهنلاو ليللاب .4 دحأ هللا وه لق إ» : ةءارق

 . عجرو هيلع ىلصف « كلذ لعفف .«لجأ» : لاق ؟هيلع يلصتل ضرألا ضبقأ نأ

 .هوخن سنأ نع « '”ةنوميم نب ءاطع ةنوميموبأ هاور #

 .ح '”[يزاريشلا] حلاص نب ميهاربإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١-

 انث «مثيهلا نب نامثع انث :الاق هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدحو

 ىلع ليربج لزن :لاق كلام نب سنأ نع « ةنوميم يبأ نب ءاطع نع « لاله نب بوبحم
 ؟هيلع ىلصت نأ بحتأ ىنزملا ةيواعم نب ةيواعم تام ء دمحم اي :لاقف ُهلْيَق يبنلا

 « تعضعضت الإ ةمكأ الو ةرجش قبي ملف "”هحانجب برضف :'”[لاق] ««معن»:لاق

 فلأ نوعبس فص لك «ةكئالملا نم نافص هفلخو هيلع ىلصو «هيلإ رظن ىتح هريرس عفرف

 .(9515/0) دسألا .(575/9) ةباصإلا «(57/7/7) باعيتسالا )١(

 .(ب) نم طقس[ 1]نيبام (9)
 .(أبنأ) :(ب) يف (9)

 .«ملو»:(ب) يف (:)

 . «ةنوميم يبأ نب ءاطع ذاعموبأ هاورو» : (ب) يف 2(

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 . «هيحانحبلا :(ب) يف (1/)



 4 0١ ةباحصلا ةفرعم
 ار _رخل

 هللا وه لق » :هبحب :لاق «؟هللا نم ةلزنملا هذه لان مب : ليربج ايد: هَ يبنلا لاقف كلم

 .«لاح لك ىلعو ءاًدعاقو ''”ًّمئاقو اًيهاذو ')[اًيئاج] اهايإ هتءارقو .# دحأ

 يلهابلا ةمامأ يبأ نع« دايز نب دمحم نع «“'[ديلولا نب] ةيقب "”'اور *

 , ”[هوحن]

 نب سنوي نع «لهس يبأ نب ةقدص نع «بدؤملا (؟![دمحم نب] سنوي هاورو *

 ليربج هاتأف] كوبتب ناك هّتِفَع هللا لوسر نأ «ةيواعم نب ةيواعم نع« نسحلا نع «ديبع

 .هوحنركذف (*1[؟ينزملا ةيواعم نب ةيواعم ةزانج يف كل له :لاقف

 ةفيذحوبأ انث « يبأ انث . رواسم نب مساقلا نب دمحأ انث «شيبح نبا انثدح]

 :لاق «ةريره يبأ نع «جرعألا نع « دانزلا يبأ نع «دانزلا يبأ نبا انث ءرشب نب قاحسإ

 . "”[ثيدحلا «. . .ةنيدملا ىلع ةيواعم نب ةيواعم فلخو «ةكم نم هلي هللا لوسر جرخ

 2 هاش
 93 3 0 4 0 7 ل

 عيفن نب ةيواعم [5] 20

 نع «رباج نب دمحم ىور :لاقو «ةبحص هل :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ 0

 « ةبحص هل تناكو .عيفن نب ةيواعم نع «يركبلا تلصلا نع 3 ءاثعشلا ىبأ نب ثعشأ

 . انب ىلصف داوسلا يف ديع موي هيلإ انعمتجا :لاق

 نب 02 00 ا" خان 6

 . «اًيباج» : لصألا يف )0(

 . لصألا يف «اًمئاقو» : ظفل رركت (؟)

 .(هاورو) :(ب) يف ()
 .(ب) يف سيل (4)

 .(ب) نم ةدايزآ ]نيبام (6)

 .(ب)نم طقس[ 1نيبام (5)
 . (873/ /) ةباصإلا «.(؟6١5 /0) دسألا (9)



 ©ُلَمْرَق نب ةيواعم [؟5514]

 .ةبحص هل '''[نإ] :لاقي :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ تن

 انث «غئاصلا ليعامسإ نب دمحم انث «دايز نب دمحم نب دمحأ نع هانربخأ -5047]

 نايح نب عروم تعمس :لاق «يبراحملا ثراحلا نب "”[ىلعي انث ءريكب يبأ نب ىيحي

 « ماشلا ازغ نيح ديلولا نب دلاخ عم تنك :لاق «يبراحملا لمرق نب ةيواعم نع «يبراحملا

 هذه باحصأ نم :لاقف سق انيلإ جرخف .مكيلع مالسلا :«؟'انلق هانلخدف ءريد انل عفرف

 .[ب ١87/51/ .ةبحص هل نأ هباحصأ معزي ةيواعم ناكو :لاق (©[ةيبطلا] ةملكلا

1 0 

 (”ىليدلا لفونوبأ ةيواعم /]

 . «ةباحصلا» يف يناربطلا هركذ ت

 نع .'”[يربدلا] ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -65

 اند /- 7 ل ل

 نع «ةيواعم نب لفون نع« نمحرلا ديع نب دمحم نع «ةربس يبأ نبا نع «قازرلا دبع

 هتوفي نأ نم هل ريخ هلامو هلهأ مكدحأ رتوي نأل»: ُهْللَي هللا لوسر لاق :لاق «هيبأ

 .(رصعلا ةالص '"” تقو]

 نو تي 23 ب . 0-00

 )١( دسألا «(81/0 /") باعيتسالا )5١7 /0(.« ةباصإلا )9/ 170( .

 ) )0.(ب) نم ةدايزلا

 . 2. . . ثراحلا نب ىلعي نع ريكب ىبأ نب ىيحي دنع هثيدحا :(ب) ىف (9)

 ْ . «انلقف انلخدف» :(ب) يف قجإ

 .(ب)نم طقس[ 1نيبام (0)
 .(178/7) ةباصإلا 5١6(« /6) دسألا (1)

 .(ب) يف تسيل (0)



 ا ةباحصلا ةفرعم

 رح

000 
 نقم نب ديوس نب ةيواعم [؟ك5ك5]

 .«نادحولا» ىف ىعينملاو نايفس نب نسحلا هركذ ت

 نب نامثع انث : "9[لاق] «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ انثدح .-.6

 : هِكَع هللا لوسر لاق :لاق ديوس نب ةيواعم نع «رماع نع «فرطم نع رثبع انث «ةبيش يبأ

 .(امهدحأ اهب ءاب دقف رفاك اي :هيخأل لاق نم»

17 
 2 2 فكم ىك
 نب بزب

 )١( /ه)دسألا  25١9ةباصإلا )5//1 57 ( .

 ) )0.(ب) يف تسيل



 20[ لقعم همسا نم]

 "”نانسوبأ : يعجشألا نانس نب لقعم ["7]

 ثالث ةنس ةجحلا يذ يف ةرحلا موي لتقو «ةفوكلا نكس «دمحم وبأ :ليقو

 حتف دهش «عجشأ نب ركب نب عيبس نب نانيق نب رهطم نب نانس نب لقعموهو] «نيتسو
 .ةكم

 ملسم هلتق « « نسحلا يبأ نب ب نسحلاو «ريبج نب عفانو « قورسمو «ةمقلع هنع ىور *

 فرقا
 . [ًاربص ةبقع نبا

 «يسلايطلا ديلولا وبأ انث «يشكلا ملسم وبأ انث «''”[يباطخلا] قوراف انثدح .7

 هنأ دوعسم نبا نع « «ةمقلع نع « يبعشلا نع «دنه يبأ نب ب دواد نع «ةملس نب دامح انث

 ماقف «ثاريملا اهلو ؛ةدعلا اهيلع ''[1و] ءططش الو سكواال اهئاسن قادص اهل :لاق

 عورب يف كلذ ىضق هلع ِهِلَي هللا لوسر نأ : اودهشف عجشأ نم طهر يف يعجشألا نانس وبأ

 . ةيعجشألا قشاو تنب

 نع «قازرلا دبع نع « ميهاربإ نب قاحسإ انث 2( [دمحأ نب] ناميلس انثدح -1/

 نع لئسف دوعسم نب هللا دبع ىتأ :لاق ةمقلع نع « ميهاريإ نع «روصنم نع «يروثلا

 لوقأ ينإ :لاق مث «مهددرف تام ىتح اهبصي ملو اهل ضرفي ملو ةأرما جوزت لجر

 سكو ال اهئاسن قادص اهل ىرأ ,ينمف أطخ ناك نإو هللا نمف اًباوص ناك نإف «يأرب اهيف

 دهشأ :لاقف يعجشألا نانس نب لقعم ماقف «ثاريملااهلو «ةدعلا اهيلعو «ءططشااللو

 .(ب) يف سيل[ ]نيبام )١(

 .(557/9) ةباصإلا 77١(« /5) دسألا «(587 /7) باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)



١ 

 ينب نم يح ساور ينب نم ةأرما «قشاو تنب عورب يف ِهلِبَع هللا لوسر ءاضقب اهيف تيضقل

 . ةعصعص نب رماع

 . هلثم ميهاربإ نع «شمعألا نع يروثلا هاور 2

 .قورسم نع « يبعشلا نع « سارف نع « "7[يروثلا هاور] #

 . يبعشلا نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع  "![يروثلا هاورو] 2

 (”ينرملا راسي نب لقعم 54]

9 ُ 00 3 

 دبع نب بعك نب يال نب قارح نب نيعم نب هللا دبع نب راسي نب لقعم وهو

 ةيبيدحلا دهش «ةربو نب بلك تنب "'[يهو]ةنيزم همأ ىلإ بسن «ةنيزم ''”[نم]

 نب رمع مالو هلع هللا لوسر نع اهلهأ عياب موي ةرجشلا ناصغأ عفرو [[717

 (*” رخآ يفوت « ًاراد ةرصبلاب ىنبو «لقعمرهن هيلإ بوسنملا رهنلا رفحف «ةرصبلا باطخلا
 . ةيواعم * ةرامإ

 ءدعجلا نب يلع انث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث « دالخ نب ركب وبأ انثدح -.-

 لقعم : دايز نب هللا ديبع داع : لاق نسحلا نع «بهشألا وبأ انث : '”[الاق] ربحملا نب دوادو

 .(ب) نم طقس [ ]نيبام )١(

 .(4 9//57) ةباصإلا .(77 /0) دسألا «.( 586 /") باعيتسالا (؟١)

 .(ب) نم ةدايزلا (©

 .(ب) يف ترركت (4)

 . (ةرمإ) :(ب) يف (5)

 .(ب) يف سيلآ 1نيبام ()



 ولو :لوقي . هني هللا لوسر نم هتعمس اًئيدح كثدحم ينإ :هل لاقف «هضرم يف راسي نبا

 هللا هاعرتسا دبع نم ام) :لوقي هلي هللا لوسر تعمس « كتثدح ام ةايح ىب نأ تملع

 .(ةنجلا هيلع هللا مرح الإ هتيعرل شاغ وهو تومي موي تومي ةيعر

 «ناسح نب ماشهو «ديبع نب سنويو «ةداتق '''[ : مهنم ةعامج] نسحلا نع هاور 2

 . "![نيرخآ يف حيبص نب عيبرلاو «ةلاضف نب كرابمو « فوعو «باتع وبأو

 . ""[ راسي نب] لقعم نع ؛ةماسأ نب حيلملاوبأ هاورو 2

 . لقعم نع ةداوس دلاو «دوسألاوبأ هاورو *#

 تنب دينه '”[هتورو] لقعم نع «لقعمل مع نبا نع« رجاهم نب ميهاربإ هاورو * (4)ع م 7: 5
 (6ه) ؟ 8

 .' اهيبأ نع «لقعم

 ديزي انث « نمحرلا دبع نب دمحأ انث 2 ![دمحم نب] دمحأ نب دمحم انثدح 84

 لقعم نع «ةرق نب ةيواعم نع « '”ناذاز نب روصنم نع «ديعس نب ملتسم انث «نوراه نبا

 تاذ ةأرما تبصأ ينإ هللا لوسر اي :لاقف هلي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق راسي نبا

 «هاهنف كلذ لثم لاقف ةيناثلا هاتأ مث «هاهنف ؟"اهجوزتأفأ دلت ال اهنأ الإ .ءلامجو بسح

 .«مكب رثاكم ينإف ,"”دودولا دولولا اوجوزت» : لاقف كلذ لثم لاقف ةثلاثلا هاتأ مث

 انث « 7[ يناولحلا] ىيحي نب دمحأ انث «ناجرهملا نب بوقعي نب دمحأ انثدح -

 : لاق راسي نب لقعم نع رق نب ةيواعم نع «يمعلا ديز نع مالس انث « سنوي نب دمحأ

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (9)

 .«هاورو» : لصألا يف عز

 . قايسلا هيضتقي تبثأ امو ««هاورو» : لصألا يف 2(

 .«نادازو» :(ب) يفو لصألا يف اذك (5)

 .«اهجوزتأف» :(ب) يف 0

 . «دولولا دودولا اوجوزت» :(ب) يف ©



 ةباحصلا ةفرعم

 .(ةنسلل ءاود رهشلا نم ةرشع عبسل ءاثالثلا موي ةماجحلاو : هلع هللا لوسر لاق

2 
 2م

 '""لقعم ىبأ نب لقعم ]١5594[

 نب ةملس يبأو «هالوم ديزي يبأ دنع هثيدح .يدسألا مثيهلا يبأ نبا :لاقيو

 .لقعم مأو «نمحرلا دبع

 انث «نافع انث هللا ديبع نب دمحم يدج انث «دلاخ نب دمحم نب رمع انثدح]1 0١

2 60 . 0 *. 
7 - 

 ال

 . "'[ح يدسألا لقعم يبأ نب لقعم نع «ديز يبأ نع «ىيحي نب ورمع انث «بيهو

 دبع انث .ةملسم نب هللا دبع انث «هللا دبع نب ليعامسإ انث رفعج نب هللا دبع انثدح

 مثيهلا يبأ نب لقعم نع «ديز يبأ نع ءورمع يبأ نب ورمع نع «دمحم نب زيزعلا
 ةلبقلا لبقتسي نأ ىهن ُهَِكَي هللا لوسر نأ : هِي يبنلا بحص دق «مهل فيلح .«يدسألا

 .لوب وأ طئاغب

 نع دلاخ نب '؟”بيهوو «لالب نب ناميلسو «راطعلا "'[دوادو] . جيرج نبا هاور *

 . ىبحي نب ورمع وهو «ورمع

 انث « '”[دامح نب] ىلعألا دبع انث « '””[ىلعي وبأ انث] يلع نب دمحم انثدح .5

 يدسألا لقعم يبأ نب لقعم نع «ديز يبأ نع «ىبحي نب ورمع نع « ' '"[دلاخ نب] بيهو
 يف رمتعتلف» : لاق ءكعم جحلا اهتاف نيح تنزح لقعم مأ نإ هللا لوسر اي : ليق :لاق

 )١( /؟) ةباصإلا .(777 /0) دسألا «(585 /) باعيتسالا /57 4(.

 . (ب) نم هلمكأب دانبسإلا اذه طقس (1)

 .(ب) نم هانتبثأ امو « [هاوارو] لصألا يف ()

 .(بيهو انث) :(ب) يفو لصألا يف اذك (4)
 « ىنثملا نب يلع نب دمحأ انث « يلع نب دمحم انثدح) :(ب) يف يذلاو «(ب) نم طقس[ 1 نيبام (4)

 رعي بأ هد مط سب دخ سرس آم ( . . . ىلعألا دبع انث
 .(ب) نم ةدايزلا (5)



 .(ةجحك ناضمر ىف ةرمع نإف ,تاضمر

07 3 
 اي تي عي

 "حارس نب رذنملا نب لقعم © ]

 يراصنألا ةملس نب بعك نب منغ نب يدع نب ديبع نب نانس نب سانخ ينب نم
 .اردب دهش «يجرزخلا

 انث «دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « "'![نسحلا نب] بيبح انثدح 097

 . حرس نب رذنملا نب لقعم : نانس نب سانخخ ينب نم

1 2 3 0" 
 و

 ىنزملا نرقُم نب لقعم [؟51]

 يبأ دنعو «هللا دبع هنبا دنع هثيدح «نييفوكلا يف دعي ««ةباحصلا» يف يعينملا هركذ

 . ىحضلا

 ال

1 

 (”دليوخ نب لقْعم ا 73
 .زاجحلا لهأ نم «ةبحص هل :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ ص

 أبنأ «”[نوراه نب ديزي انث ءدمحأ نب ىسيع لاق بيلك نب مثيهلا نع هانربخأ ]1-464

 2 ”[لقعم] نيبو نايفس يبأ نيب ناك :لاق «ءيلذهلا ديزي نب هللا دبع نع «بئذ يبأ نبا

0 0 ِ 
 د يذل عام ل

 .(4ا//9) ةباصإلا «(؟7 9 /ه) دسألا «(585 /7) باعبتسالا ()

 .(ب)نم طقس [ 1نيبام (؟)
 .(4 57//*) ةباصإلا «(5 8 /؟) باعيتسالا «(771/0)دسألا (9)
 . (84 غ5 /") ةباصإلا «(5؟9/0) دسألا (5)

 .(. . .وبتذ يبأ نبا هثيدح هركذو): .(ب) يف يذلاو (ب) نم طقس[ ]نيبام (6)

 .(سب) نم ةدايزآ 1نيبام (0)



١ 

 ("”"بنتجا لقعم ايد: هلي هللا لوسر لاقف «مالك نينح موي لجر بلس يف دليوخ نبا

 .(شيرق ةبضاغم

 0 رذنملا نب دعس نبرذنم [ "17 ]

 يدعاسلا ديمح وبأ

 .رذنملا : ليقو « نمحرلا دبع : ليقف .همسا يف فلتخم

 .هللا دبع نب رباج هنع ىور *

 انث «ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -.0

 ش .«هضرعت دوعب ولو هترمخ

 .ذايل قلغت نأ باوبألابو « أكوت نأ ةيف ةيقسألاب ُهليَع يبنلا رمأ اغإ :ديمح وبأ لاق

 .ديمح يبأ لوق ايركز ركذي مل

 . هوحن ريبزلا يبأ نع يروثلا هاور 2

 نب كرابم انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انئدح -.-5

 الجر هلع هللا لوسر ثعب :لاق «ديمح يبأ نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع .ةلاضف

 اذه :لاقف نيلامم ءاج ءاج املف « '”ةقدصلا ىلع :لاق وأ "”[لمع ىلع] دسألا نم

 لاجر لاب ام» : لاق مث اًبيطخ > ماقف هيَ يبنلا كلذ غلبف ٠ «يلإ تيدهأ ةيده هذهو ءمكلام

 تيدهأ ةيده هذهو ,مكلام اذه : لوقيف . نيلامب ءيجيف هللا انالو ام ضعب ىلع مهثعبن

 .(ن) نم تبثأ امو ««بسنتجا# : لصألا يف )١(
 « . . .دعس نب رذنملا» :(ب) ىفو 57٠(. /6) ةباصإلا «(0//7717) دسألا ٠١(« /4) باعيتسالا (0)
 - .«دسألا» نم ًالدب (دزألا» :(ب) ىفو .(ب) نم طقس[ ]نيب ام (*)
 .«قادصلا ىلع وأ» :(ب) يف. (4)



 ناك نإ ,هقنع ىلع هلمحي ةمايقلا موي ءاج الإ هقح ريغب اًميش لاملا اذه نم دحأ ذخأي

 .(رعيت تءاج ةاش تناك نإو ,راوخ 27 اهل تءاج ةرقب تناك نإو ,ءاغر هل ءاج ريعب

 له مهللا» :لاق مث «هيطبأ ةرفع تيأر ىتح هيدي عفر ُهُّيَي هللا لوسر تيأر :لاق مث

 .(دهشا مهللا تغلب

 كلذ ىلع دهاشلاو هلي هللا لوسر نم ”يانذأ عمسو ,يانيع] رصب :ديمح وبأ لاق

 . هلع هللا لوسر دنع «هتبكر يتبكر كحن تباث نب ديز

 5 هدا 5 270 ا 0 4
 نباو يروثلاو «شمعالاو «يراصنألا ديعس نب ىيحيو "”ينايتخسلا بويأ هاور] *

 يبأ نب زيزعلا دبعو ريهزو « قاحسإ نب دمحمو .ةملس نب دامحو ءرمعمو .ءجيرج

 ماشه نع نيرخآ يف رشعم وبأو ,« سيوأ وبأو «يدرواردلا زيزعلا دبعو ءمزاح
 240 هوحن

 ”يراصنألا ورمع نب رذنملا[551/4]

 .[أ/848/7١] .مهريمأ ناكو «ةنوعم رئب موي دهشتسا بيقن «يردب يبقع

 نع «قازرلا دبع أبنأ «ميهاربإ نب قاحسإ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح]- 17

 :راصنألا نم مهلك ءابقنلا :لاق رباج نع «رباج ينبا نع «نامثع نب مارح نع ءرمعم

 .(هل): لصألا يفو «(ب) يفاذك )١(

 .«ينذأ) :(ب) يف (5)

 .(ب) نم ةدايز «ينايتخسلا» (9)

 ركذو (مهنم مهريغو نيعباتلا نم ةعامج ةورع نب ماشه نع هاور) :(ب) يفو «ءلصألا يف اذك (4)

 .ريخأتو ميدقت عم لصألا يف امك ةاورلا ءامسأ

 .(45 /") ةباصإلا «(519 /0) دسألا )١7/5(« باعيتسالا (0)



 ركوب 161١ ةباحصلا ةفرعم

 . '"7[ةدعاس ينب نم ورمع نب رذنملا

 نب دمحأ انث] ىيحي نب دمحم انث '[:لاق نسحلا نب] بيبح انثدح -.-

 نم «ةبقعلا دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث «"'[دمحم

 ديز نب ذو دبع نب ناذول نب شيبح نب ورمع نب رذنملا : جرزخلا نب بعك نب ةدعاس ينب
 اريمأ ةنوعم ركب موي "' لتقو ءادحأو اردب دهش بيقن «ةدعاس نب جرزخلا نب ةبلعث نبا

 .توميل قتعأ :هل لاقي '"”[ناك] يذلاوهو ه هلي هللا لوسرل

 ةنوعمرتب ةصق سنأ نع «ديمح نع« قاحسإ نب دمحم نع « لضفلا نب ةملس هاور

 . نيرخأتملا ضعب '''هركذ اميف هلوطب

 نب] ميهاربإ انث « ”[ليلخلا نب] دايز انث , '”[يباطخلا] قوراف انثدح . 8

 (*[:لاق]باهش نبا نع « *”[ةبقع نب] ىسوم انث « ””[حيلف نب] دمحم انث « ””[رذنملا

 نب رماع نأ : ملعلا لهأ نم لاجرو كلام نب بعك نب هللا دبع نب نمحرلا دبع ينثدح

 كلسر نم يعم ثعبا هللا لوسر اي :لاقف هني هللا لوسر ىلع مدق ةنسألا بعالم كلام

 «يدعاسلا ورمع نب رذنملا : مهنم اًطهر هني هللا لوسر ثعبف ءراج مهل ؟'انأف تكش نم

 رفنتساف «ليفطلا نب رماع مهب عمسف دجن لهأ يف هل اًئيع توميل قتعأ :هل لاقي يذلا وهو

 . يرمضلا ةيمأ نب ورمع ريغ « ةنوعمرئبب مهولتقف .هعم اورفنف ميلس ينب مهل

 تي ني هاد ماو دإ

 .(ب)نم طقس[ 1نيبام )١(
 . (ب) نم هانتبثأو لصألا نم طقسا[ 1نيبام (؟)

 .واولا فذحب (لتق):(ب) يف (9)

 . (نيرخأتملا ضعب هنع هاكح اميف ةنوعم رئب ةصق) :(ب) يف (5)

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (5)

 . مهل يننإف :(ب) يف (1)



 "'”يرصعلا جشألا 71 ]

 ذئاع نب رذنملا :همسا "”نإ] :ليق
 "' نب دايز نب نامعنلا نب ثراحلا نب رذنملا :ليقو ءديبع نبا :ليقو ت 0 . . : 8 8

 هركذ مدقت «ةرجهلا نم ةرشع ةنس سيقلا دبع دفو يف هِي يبنلا ىلع دفو ءجشألارصع

 . فلألا فرح ىف

1 

 ل 50 50 يل
0 
 ز 9 2

 '"!ىواس نب رذنملا 6 ]

 . سيقلا دبع نم نيرحبلا ىلع ُهّْْقَ# يبنلا لماع ناك ءرجه بحاص

 سيردإ نب نسحلا انث «يناولحلا ىيحي نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح.

 زلجم يبأ نع « ةداتق نع «يدوعسملا انث «يزارلا ناميلس نب قاحسإ انث « ””يناولحلا

 ىلص نمو» : ىواس نب رذنملا ىلإ ِهَلِلَع هللا لوسر بتك :لاق هللا دبع نع «ةديبع يبأ نع

 هيلع لوسرلا ةمذو هللا ةمذ هل ملسملا مكاذف ءانتحيبذ لكأو ءانتلبق لبقتساو ءانتالص

 .«(مالسلاو ةالصلا

2 
1 2 0007 00 

1 0 2” 7 

 "”كلام نب ""رذنبم [؟5ا/ا/]

 . "”[لوهجم] تن

 )١( باعيتسالا )54/١١(« ةباصإلا «(7737/6) دسألا )"/ 559(.

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام (؟)

 .تبثأ ام باوصلاو «فيحصت وهو ء رصع نع :(ب) ىف (*)

 .(509 /7) ةباصإلا «(73510/ه)دسألا ٠( /4) باعيتسالا 0

 . (يناولحلا سيردإ نب دمحأ انث) :(ب) يفو «لصألا يف اذك (5)

 . (رذنملا) :(ب) ىفو .لصألا يف اذك 03

 .(431/) ةباصإلا «(71001/0) دسألا (0)
 .(ب) نم هانتبثأ امو ««لوجم» : لصألا يف (8)



 0 3ك 100 ةباحصلا ةفرعم
2 2 

 نب ديعس انث ءايركز نب دمحم نب هللا دبع انث «نايح نب دمحم وبأ انثئدح.١

 كلام نب رذنم نع «لاله نب ديمح نع «يرصبلا فرطم نع « دلاخ نب ملسم انث ( ىيحي

 .(لقم نم دهجو ءريقف ىلإ ٌرس» :لاق ؟ لضفأ ةقدصلا يأ هللا لوسر اي :تلق :لاق

 "'يدعاسلا ديسأ يبأ نب ,رذنلا[ ؟518]

 .هب يتأ نيح هذخف ىلع هسلجأو ءرذنملا هيَ يبنلا هامس

 نب ديعس انث « "”[حلاص نب] نامثع نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح.-

 ديسأ يبأ نب رذنملاب يتأ :لاق ءدعس نب لهس نع «مزاح يبأ نع . ناسغوبأ انث «ميرم يبأ

 ىهلف '71[:لاق] سلاج ديسأوبأو «هذخف ىلع هعضوف ءدلو نيح ِهَلِلَي هللا لوسر ىلإ

 ."/[هوبلقأف] ُهِْلَم يبنلا دنع نم لمتحاف هنباب ديسأ وبأ رمأف هيدي نيب ءيشب هني يبنلا

 (؟![هانبلقأ] : ديسأ وبأ لاق «0؟ يبصلا نيأ» :لاقف [ب ]١188/1/ ُهّْتكَع يبنلا قافتساف

 «©ءامسف .(رذنملا همسا نكلو ال):لاق «نالف :لاق .«؟همسا ام>:لاق هللا لوسراي

 ني تي 2

 بقع نب دمحم نب رذنملا 574]

 نب فوع نب ةفلك نب] ىبجحج ينب نم «سوألا نم راصنألا نم « اردب دهش د

 )١( ةباصإلا «(557/5) دسألا )"/ 48٠١(« باعيتسالا )5/ ٠١(.

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام (؟)

 . «؛هولبقأف» : لصألا يفو «(ب) يف اذك (*)

 . (هانلبقأ) : لصألا يفو «(ب) يف اذك [ ]نيب ام (5)

 .(مهامسف):(ب) يف (5)
 )١( باعيتسالا )١7/5(, ةباصإلا «”ا/١ /0) دسألا )551/7(.



 « رذنملا نب ميهاربإ انث « '''[ليلخلا نب] دايز انث « ("![يباطخلا] قوراف انثدح .

 نم ردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « ''7[ةبقع نب] ىسوم انث ء حيلف نب دمحم انث

 . حالجلا نب ةحيحأ نب ةبقع نب دمحم نب رذنملا : فينأ ينب نم سوألا نم ء راصنألا

 نب ميهاربإ انث ءدمحم نب دمحأ انث « "”[ىيحي نب] دمحم انث « بيبح انثدح 64

 ابجحج ينب نم «سوألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب '"![دمحم] نع دعس

 نب ةفلك نب ابجحج نب شيرحلا نب حالجلا نب ةحيحأ نب ةبقع نب دمحم نب رذنملا :ةفلك نبا

 .فوع

1 
1 53 1 

 50 2م 0 تدي

 "”ةمادق نب رذنملا ا 1 ٠

 . ةثراح نب سوألا نب كلام نب '”ملسلا نب مْنَع ينب نم

 انث « ””[رذنملا نب] ميهاربإ انث « *”[ليلخلا نب] دايز انث « قوراف انثدح 6

 منغ ينب نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث :حيلف نب دمحم
 . ةمادق نب رذنملا : "”سوألا نب كلام نب ”هلسلا نبا

 نب] دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث ,نسحلا نب بيبح انثدح .5

 نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهأربإ انث 2 ”*[بويبيأ

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام )١(
 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .(571/7) ةباصإلا «0/١730/1)دسألا )١1/5(, باعيتسالا (؟)

 .(ملس) :(ب) يف (:)
 .(ب) يف سيل [ 1نيبام (5)
 .(سوأ): (ب) يف (1)



4 0 05 
 0 ةباحصلا ةفرعم

4 20 
0 -_ 

 2003 نا( 7 00 5 0 ١
 . ةمادق نب رذنملا : " ”سوألا نب كلام نب ''ملسلا نب منغ ينب نم «سوألا

 ”ىملسألا رذينم :ليقو ءرذنم ]
 . يلبح لا نمحرلا دبع وبأ هنع ىور «ةيقيرفأ نكس حت

 انث ءدلخم نب حارجلا انث .دمحأ نب نادبع انث «.دمحأ نب ناميلس انثدح 017

 ىبأ نع «يرفاعملا هللا دبع نب ييح نع «دعس نب نيدشرانث «ناميلس نب دمحأ

 :لاق ةيقيرفأب نوكي ناكو هلي هللا لوسر بحاص رذينملا نع «يلبحلا نمحرلا دبع

 ءاًنيد مالسإللابو ابر هللا تيضر : حبصأ اذإ لاق نم»:لوقي ِهلِلَع هللا لوسر تعمس

 . (ةنجلا هلخدأ ىتح هديب نذخأل 7 ميعز انأف ءاّيبن هلْيَع دمحمبو

 .هوحن ييح نع بهو نبا هأور 2

 نع :لاقو « ييح نع بهو نبا نع «ةلمرح ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هاورو 2#

 .لخدم انهاه يملسلل سيلو « يلبحلا هنإف « مهو وهو «يملسلا نمحرلا دبع يبأ . 26( 6 5

 تن تو 3 ع : .

 (0لاوق نب هللا دبع نب رذنملا 87]

 ةبلعث نب شقو نبا
 .افئاطلاب دهشتسا ةدعاس ىنب نم

 نب] دمحأ انث ؛"”[ىيحي نب] دمحم انث «"”[نسحلا نب] بيبح انثدح -4

 . (ملسا :(ب) يف 2غ(

 .«سوأ» :(ب) ىف عه

 .(5//40) باعيتسالا «(510 /) ةباصإلا «(957/6) دسألا (")
 . «ميعزلا انأف» :(ب) يف (5)
 . «لخدم اذه يف 7: (ب) يفو «لصألا يفاذك (5)

 .(430/8) ةباصإلا «(9578/0) دسألا )١١1/5(« باعيتسالا (5)
 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (0)
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 دهشتسا نم ةيمست يف قاحسإ نب 2)[دمحم] نع 4 200[ دعس نب] ميهاريإ انث ى0[دمحم

 شيقو نب لاوق نب هللا دبع نب رذنملا : فئاطلا موي ةدعاس ينب نم راصنألا نبع نيملسملا نم

 . ةيلعث نبا

 "”يركشيلا دبع نبرذنم] [7558]

 دزيملو «نيرخأتملا ضعب هاكح اذك .ةياور هل فرعيال .يزاغملا يف ركذهل 0

 . 27[هيلع

 دي

 «”ةملس نب ةملسم نب دومحم [*584]

 ادحأ دهش «يراصنألا ةملسم نب دمحم وخأ « ةعدجم نب يدع نب دلاخ نبا ال

 .هسأر ةضيبلا تمشهف ىحر .يدوهيلا بحرم هيلع ىلد «ربيخب دهشتساو «ةيبيدحلاو

 تامف بوثب [أ ١84/ /7] هلي هللا لوسر هبصعف .ههجو ىلع هنيبج ةدلج *”تطقسو

 . "'"[كانه راغ يف عيجرلاب دحاو ربق يف عوكألا نب رماعو وه ربقف] «ثلاثلا موي

 انث «يبأ ""”انث «"”[دلاخ نب] ورمع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انئدح .-.8

 هلع هللا لوسر عم ربيخ موي دهشتسا نم ةيمست يف ةورع نع « دوسألا يبأ نع «ةعيهل نبا

 . ةملسم نب دومحم : لهشألا دبع ينب نم « راصنألا نم

 .(ب) ىف سيل[ ]1نيبام )١(
 .(410 /) ةباصإلا «يركشيلا نادملا دبع نب رذنملا : هيفو «(738/0) دسألا (؟)
 .(ب) نم تتبثأو لصألا نم تطقس ةمجرتلا هذه ()

 . (81”7/ /8) ةباصإلا )١1١8/0(2« دسألا «( 575 /) باعيتسالا (5)

 .(تطقسف) :(ب) يف (0)
 .ريخأتو ميدقت (ب) يفو «لصألا يفاذك (7)
 . ينثدح :(ب) يف (0)



5 

 رم ؟ن ةباحصلا ةفرعم

 نب] ميهاربإ انث « '""[ليلخلا نب] دايز انث « 27[ يباطخلا] قوراف انثدح 5

 ةيمست يف باهش نبا نع « "')[ةبقع نب] ىسوم انث « '7[حيلف نب] دمحم انث « ''”[رذنملا
 .دمحم وخأ «ةملسم نب دومحم : ةثراح ينب نم « راصنألا نم ربيخ موي دهشتسا نم

 رباج نع «رانيد نب ورمع نع «ةرم نب ليلخلاو «هيبأ نع «ةديرب نب هللا دبع ىورو]

 . "![ةملسم نب دومحم

2 0 
0 4 7 

 "”يجرزنلا عيبرلا نب دومحم 5467
 ثاالث نباوهو نيعبسو عست ةنس يفوت «ةنيدملا نكس ءهلثت ُهِنَع هللا لوسر لقع ح

 . نيعبسو

 انث «ينارح ا ةبورع وبأ انث ,ةزمح نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ انثدح.-١0 6

 نب دومحم نع «يرهزلا نع «يديبزلا نع «برح نب دمحم انث « *”ىفصم نب دمحم
 سمخ نباوهو «مهراد يف قلعم ولد نم هَ يبنلا اهجم ةجم لقع هنأ ””[معزو] عيبرلا

 . "'"هلثم يرهزلا نع «نيرخآ يف رمعم هاور 7

 : "'[لاق] "”لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح 5

 .6ب) يف سيل[ ]نيبام )١(

 :(ب) نم طقس [ 1نيبام (؟)

 . (785/9) ةباصإلا )١15/6(., دسألا .(57 5 /") باعيتسالا (*)

 . (ىفصملا):(ب) يف (4)

 .(ب) نم ةدايزآ ]نيبام (6)

 .«هوحنا :(ب) يف )١(

 . (كلام نب دمحأ نب هللا دبع) :(ب) يفو « لصألا يف اذك 22372
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 : "![لاق] يرهزلا نع نع «ءرمعم نع عابر انث «دلاخ نب ميهاربإ انث «يبأ ' !"ينثدح

 4رفز ع

 يف ناك ولد نم اهجم ةجم لقعو ُهنِلَي هني هللا لوسر لقع هنأ : عيبرلا نب دومحم ' ينربخ |

 .مهراد

4 
00 

 ؛يراصنألا ديبل نب ةومحم [ 4

 نكس «ةمثيخ ىبأ نباو «لبنح نب دمحأ هلاق «هتايح ىف دلوو  هلْيَع يبنلا كردأ 8

 . ةنيدملا

 نب رشب انث «نافع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 5١

 يمحي مكدحأ لظي امك ايندلا هامح اًدبع بحأ اذإ لجو زع هللا نإ» : هلي هللا لوسر

 .(ءاملا هميقس

 ءداهلا نب '[هللا دبع نب] ديزيو «دمحم نب زيزعلا دبعو «لالب نب ناميلس هاور *

 . هلثم مصاع نع «ءورمع يبأ نب ورمع نع مهلك

 نع .دومحم نع «مصاع نع «ةيزغ نب ةرامع نع « شايع نب ليعامسإ هاورو د

 . جيدحخ نب عفار
 ةبقع نع «دومحم نع « مضاع نع 227[ةيزغ نب] «ةرامع نع .ةعيهل نبا هاورو 00

 .(انث):(ب) يف )١(
 .(ب) نم طقسإ 1]نيبام (؟)

 .(نع) :(ب) يف ()
 . (7410/ /؟) ةباصإلا )5//١١1(« دسألا «( 57ه /#) باعيتسالا (8)

 .(ب) نم طقس (6)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)



 1 د مشت ةباحصلا ةفرعم
 يل

 ءدومحم نع « مصاع نع « ''"[ةيزغ نبل «ةرامع نع «رفعج نب ليعامسإ هاورو *

 .نامعنلا نب ةداتق نع

 انث ءديعس نبا ةبيتق انث .قاحسإ نب دمحم انث هللا دبع نب ميهاربإ انثدح -4

 . دومحم نع «ةداتق نب رمع نب مصاع نع «ورمع يبأ نب ورمع نع ءدمحم نب زيزعلا دبع
 ريخ توملاو «؛توملا هركي :مدآ نبا امهركي نادثا»:لاق ُهَّتِيَي هللا لوسر نأ :ديبل نبا

 .«باسحلل لقأ لاملا ةلقو «لاملا ةلق هركيو ,ةنتفلا نم نمؤملل

 . هلثم ورمع نع « رفعج نب ليعامسإ هآور 2

 تاو 7 3 5 دام عع 5

 ("”لدعس نب ريمع نب دومحم |[ ؟"86ا/]

 يراصنألا ديهش نبا

 نب دمحم نب دمحأ انث :[ب ١189/ /7] "”[لاق] نايح نب دمحموبأ انثئدح 606

 نب ميهاربإ انث «يبأ ينثدح صفح نب دمحأ انث :الاق دينجلا نباو «'"”[ينارعشلا] ةديبع

 ريمع نب دومحم نع « سنأ نب ركب يبأ نع «ةداتق نع ء جاجحلا نب جاجسحلا نع «نامهط

 هللَع هللا لوسر ىلإ لسرأف هني هللا لوسر دهع يف هرصب بيصأ كلام نب نابتع نأ دعس نبا
 نب كلام اوركذف هِّْفَع هللا لوسر هاتأف ءيدجسم يف يعم يلصت نأ بحأ ينإ :لاقف

 ,«؟هلوسرو هدبع ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي سيلأ» : هِلَع ىبنلا لاقف ءمشخدلا

 . «رانلا ىلع مرح الإ توميف هبلق نم اًقداص دبع اهب دهشيال» :لاق «ىلب :اولاق

 ىندعو لجو زع هللا نإ» 7[ : لاق] دازو ل[ هلغم] ةداتق نع « ريشب نب ديعس هاور 2

 .(ب) نم ةدايزلا )١(
 . 0385 /7) ةباصإلا )١١7/0( دسألا (؟)

 .(ب) يف سيل[ ]نيبام (9)
 .(لاقف): (ب) يف (4)
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 هيفكب لاقف «هللا لوسر اي اندز :هنع هللا يضر ركب وبأ لاقف ««ىتمأ نم فلأ ةئامثالث ىف

 . "2[ثيدحلا]. . .امهب اثحو

: : 
5 933 6 20 07 3 

 (”يراصنألا ةذه نب دبعُم | ؟ كم4

 نسحلا انث «يوغبلا دمحم نب هللا دبع انث «فسوي نب دمحم نب دمحأ انئثدح -.617

 ةذوه نب دبعم نب نامعنلا نب نمحرلا دبع نع «يرزجلا تباث نب يلع انث «ةفرع نبا

 ءمونلا دنع حورملا دمثإلاب ِهِلَع هللا لوسر رمأ :لاق هدج نع «هيبأ نع 2 يراصنألا

 .«مئاصلا هقتيل» : لاقو

 . ""[هوحن] نامعنلا نب نمحرلا دبع نع «برح نب بيعش هاور 2

(*[ةياور لثم] تباث نب يلع نع ءميعن يبأ نع« زيزعلا دبع نب ئلع هاور و 2
 

 . ةفرع نبا نسحلا

 نسع ميعن يبأ نع «يملسلا فسوي نب دمحأ نع «نيرخأتملا ضعب هاورو *

 . ””[هوحن] تباث نب ىلع نود نم نامعنلا نب نمحرلا دبع

 2 0104 2 6 2:5 م

 © ىملسسلا دوعسم نب دبعم [ ”588]

 :ليقو «نامثع يبأ نع ء.مصاع ثيدح يف "”[ركذ هل] ءدلاجمو عشاجم وخأ

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام )١(
 )55١7/75(. ةباصإلا ,(577 /0) دسألا 58٠١(. /") باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم طقس ()

 .«ةياورك»:(ب) ىف (4)

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (5)
 .(55 /7) ةباصإلا «(777/0) دسألا 48٠١(« /) باعيتسالا (1)
 . ؟هركذا :(ب) يف (0)



 انث « ””[ىنارحلا] «دلاخ نب ورمع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 017

 ينثدح ©"”[ :لاق] نامثع يبأ نع .لوحألا مصاع "[نع] «ةيواعم نب ريهز انث « يبأ

 يخأب كتئج هللا لوسر اي :تلقف «حتفلا دعب دبعم يخأب هلع يبنلا تيتأ :لاق عشاجم

 :22[تلقف] .«اهيف '”[امب] ةرجهلا لهأ بهذ» : لاقف« ةرجهلا ىلع هعيابتل دبعم

 ناميإلا وأ مالسإلا ىلع هعيابأ»: "لاق ؟هللا لوسر اي هعيابت ءيش يأ ا

 . قدص :لاقف ءامهربكأ ناكو هتلأسف ادبعم تيقلف :(داهجلاو

08 0 

 . دبعم وبأ ىخأ و انأ تيتأ : (0لاقو « مصاع نع «ىتمسلا دلاخ نب فسوي هاور #

 نب دلاخ انث «رازبلا ورمع نب دمحأ انث «دمحم نب هللا دبع ركب وبأ هانثدح] 4

 . "”[مصاع نع « يبأ انث « يتمسلا فسوي

 يام مام عع
 او ماي مناك

 "”يدسألا ةتابن نب دبعمع[/ 8 ]

 . قاحسإ نبا نع اذه هل جرخأو «ةتابن نب ذقنم وه امنإو «نيرخأتملا ضعب هركذ

 انث دمحم نب دمحأ انث' ,ىيحي نب دمحم انث .”[نسحلا نب] بيبح انثدخح 48

 . ًالاسرأ ةنيدملا نومدقي نورجاهملا عباتت :لاق «قاحسإ نبا نع ءدعس نب ميهاربإ

 . ةتابن نب ذقنم : مهنم '”[مالسإ] لهأ «نادوذ نب منغ ونب ””اوناكف

 001 م 00
 تي 7 2

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .[انث1:(ب) يف (5)
 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (*)
 .[امع]:(ب) يف (4)
 .[ىلعفأ] : (لصألا) يف (5)
 .(لاقف):(ب) ىف (3)
 . 08 41 /9) ةباصإلا «(57 /0) دسألا (1)
 . «(ناكف» :(ب) ىف (4)

 .[مالسإلا] :(ب) يف (9)
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 ١١١١-5

 "سيق نب دبعم [؟59131]

 . 1/١90[ /5] .ًاردب دهش ,"” [يجرزخلا] يراصنألا رخص نب بهو نبا : ليقو ص

 نب دمحم] انث « "![ىيحي نب] دمحم انث «"'!”[نسحلا نب] بيبح انثدح

 اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب ''”[دمحم ]نع «"”[دعس نب] ميهاربإ انث « "”[بويأ

 نب مارح نب رخص نب سيق نب دبعم :نانس نب سانخ ينب نم جرزخلا '*”[نم راصنألا] نم .

 . ةملس نب بعك نب منغ نب يدع نب ةعيبر

 عع 2و . هي د

 '”ةضيمح وبأ دبعم [؟5947]

 . *”[[ردب دهش] . ريشق نب دابع نب دبعم : ليقو
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 نب] ميهاربإ انث « '*”[ليلخلا نب] دايز انث « ''”[ىباطخلا] قوراف انثدح
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 : هني هللا لوسر عم ربيخب دهشتساو ادب دهش 0

 نب] ميهاربإ انث « '"[ليلخلا نب] دايز انث « "1 يباطخلا] قوراف انثدح -8

 نم ةيمست يف باهش نبا نع « ''”[ةبقع نب]ىسومانث « '"”[حيلف نب] دمحم انث « ""[رذنملا

 . ةدلخ نب سيق نب دعس نب دوعسم : قيرز ينب نم جرزخلا نم راصنألا نم ردب دهش

 نبأ دمحأانث )2 ©[ ىيحي نبادمحم انث ٠ 29[ نسحلا نب] بيبح انثدح 588

 امهلصف اهدعب يتلاو ةمجرتلا هذه «(5 1١ /) ةباصإلا ١69(« /0) دسألا ,(5505) باعيتسالا )١(

 هريركت ربلا دبع نبا ىلع ركنأو ءادحاو امهربتعاو رجح نبا يناثلا ركذو «ربلا دبع نباو ريثألا نبا

 .امهل

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف (؟)

 .(ب) يف سيل[ ] نيبام (9)
 .6(ب) نم ةدايز (5)

 . هلبق يتلا ةمجرتلا رظنا (4)

 .(ب) يف سيل[ ]نيبام (7)



 ةكحسل ةباحصلا ةفرعم 00
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 دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب ''”[دمحم] ''”نع «'"'[دعس نبذ ميماربإ ان 7[ دمحم

 . ةدلخ نب سيق نب دعس نب دوعسم : قيرز ينب نم راصنألا نم هني هدي هللا لوسر عم ادب

 تاو ا هدم 20

 "”هرصأ نب ديزي نب سوأ نب دوعسم [71706]

 . اردب دهش

 باهش نبا نع ىسوم انث « دمحم انث «ميهاربإ انث دايز انث « قوراف انثدح.

 ديزي نب سوأ نب دوعسم :راجنلا ينب نم جرزخلا نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف
 . مرصأ نبا

  .-0١")دمحم نب] دمحأ انث : "لاق « '7[ىيحي نب] دمحم انث «بيبح انثدح ,

 راصنألا نم ردب دهش نم ةيمست يف قاحسأ نب ؛©"[دمحم] نع ؛ "دعس نبل ميهاربإ ان

 (49[سوأ نب دوعسم منغ نب] ةبلعت نب ديز ينب نم

 كن تاع تنم

 ”رماع نب دعس نب دوعسم [؟705]

 .دعس دبع نب دوعسم :ليقو . اردب دهش ءيسوألا يثراحلا يدع نبا ص

 دمحم انث .''”[رذنملا نب] ميهاربإ انث «""”[ليلخلا نب] دايز انث «قوراف انثدح 17

 نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «''”[ةبقع نب] ىسوم انث «"[حيلف نبا]

 .(ب) يف سيل[ ]نيب ام )١(
 . «انث» :(ب) يف (؟)

 . «سوأ نب دوعسم نب منغ نبا :(ب) يف (5)
 5١١(. /") ةباصإلا )١51/5(« دسألا «(5 149 /") باعيتسالا (6)



 تل
 . لدلعس دبع نب دوعسم « ةثراح ىنب نم «سوأللا نم راصنألا

 انث ءدمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب نب دمحم انث« نسحلا نب بيبح انثدح]- ١

 نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست ىف قاحسإ نب '")[دمحم نع ءدعس نب ميهاريإ

 85 2385 22 هم . ّ
 نب ةعدجم نب مشج نب يدع نب رماع نب [دعس] نب دوعسم : ةثراح ينب نم سوألا

 .ثراحلا نب ةثراح

0 

 "””ىملسألا نانس نب دوعسم [ «"ا/هاو/]

 «قيقحلا يبأ نب مالس ىلإ هلع يبنلا مهثعب نميف ناك «ءيرهزلا ثيدح يف ركذ هل 35

 .هولتقف «عفار يبأ

 *ابنأ . ''”[ميهاربإ نب] قاحسإ انث « '”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 46
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 مهل نذأف قيقحلا يبأ نب '*”[مالس] لتق يف [أ /147 /7] هلي هللا لوسر جرزخلا تنذأتسا

 نب هللا دبعو «موقلا ريمأ ناكو « كيتع نب هللا دبع : مهنم طهر هيلإ جرخف .هلتق يف

 اوجرخف ء«مهل فيلح ملسأ نم دوسأ نب ىعازخو «ةداتق وبأو «نانس نب دوعسمو « سينأ

 .هولتقف ربيخ اوءاج ىتح

 هلع يبنلا نأ عفار يبأ نع «راسي نب ءاطع نع «هيبأ نع «ديز نب ةماسأ هاورو *

 (كولتاقي ىتح مهلتاقت الو ,تفتلت الو ضما» :لاقو ثعب ىلع بلاط يبأ نب يلع ثعب

 . نانس نب دوعسم ىلإ هءاول عفدو

 )١( «قاحسإ نبا نعو» :لاقو :(ب) يف طقس [ 1نيبام . . .

 .(ب) يف ترركت (؟)

 51١(. 7/79 ةباصإلا ١55(« /6) دسألا «(5 59 /7) باعيتسالا (")

 .(ب) يف سيل [ ]نيبام (4)
 .«نعا» :(ب) يف (6)



 نب دمحأ نب دامح انث «يراخبلا هللا دبع نب دمحم رضنلا يبأ نع هانثدح] 06

 . "”[ديز نب ةماسأ انث « ميركلا دبع نب ميركلا دبع انث «يزورملا دلاخ

 0 0 .٠
 تو تي ح3

 "”ىعازخلا دلاخ نب دوعسم [ ؟<١]

 يبأ نب كلام انث «غئاصلا يلع نب دمحم انث , ""[دمحأ نب] ناميلس انثدح -57

 تثعب : لاق دلاخ نب دوعسم هدج نع «ديلولا هيبأ نع .ةرأف وبأ ىبأ ىنثدح «ىعازخلا ةرأف

 ءاهرطش هلع هللا لوسر مهيلإ درف «ةجاح يف تبهذ مث «ةاشب هلع هللا لوسر ىلإ

 اذهام :سانخ مأ اي :تلقف ءمحل اهدنع 2 اذإو ”'“  هتجوز  سانخ مأ ىلإ تعجرف

 مل كلام :لاق هيلإ اهب تثعب يتلا ةاشلا نم كليلخ انيلإ هدر محللا اذه :تلاق ؟محللا

 نوحبذي اوناكو ,تمعطأ دق مهلكو «مهرؤس اذه : تلاق ؟ ''ةودغ ذنم كلايع هيمعطت

0 57 07 

 تن تق 23

 "””شارح نب دوعسم [[[/64]

 هركذ «ةبحص الو ةيؤر هل حصيالو] «ةيلهاجلا كردأ « "”[شارح نب] يعبر وخأ ن

 1 ("”[ةديبع نب ةحلط مالسإ [ةدرب وبأو يعبر هوخأ هنع ىور «نيرخأتملا ضعب

0 
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 .(ب) نم طقس[ ]نيبام )١(

 .(409/5) ةباصإلا )749/١١(« ديناسملا عماج ١55(« /0) ةباغلا دسأ (5)
 .(ب) يف سيل[ ]نيب ام (9)

 .2«يتجوز» :(ب) يف (:)

 . «اذإف» : (ب) يف (5)

 . ؟ودغل :(ب) يف (5)

 53٠١(. /”) ةباصإلا «(551/ /") باعيتسالا )١08/6(« ةباغلا دسأ (0)

 .(ب) نم طقس [ ]نيبام (8)

 .(ب) يف سيل «ةديبع نب ةحلط مالسإ» ةلمجو «ريخأت و ميدقت (ب) يف (9)
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 ةباحصلا ةفرعم * م 5

 ("”لئاو نب دوعسم [[3]

 . اباتك هل بتكو  هلْبَع يبنلا ىلع مدق ل

50 
 10 م

 ريثك انث « "”[يبأ انث] فسوي نب ريمع نب دمحأ 27[ نب نسحلا نع هانربخأ 1-1177

 نب كاحضلا نع « رمع نب ناميلس نع «ةبتع يبأ نب ةبتع انث «ةيقب انث «ديبع نبا
 :لاقف «همالسإ نسحو ملسأف هِي يبنلا ىلع مدق لئاو نب دوعسم نأ دعس نب نامعنلا

 نأ هللا ىسع مالسإلا ىلإ مهوعدي ًالجر يموق ىلإ ثعبت نأ ”بحأل ينإ «هللا لوسر اي
 :لاق ؟هل بتكأ فيك : هللا لوسر اي :لاقف .«(هل بتكا» :ةيواعمل لاقف «كب مهيدهي

 ركذمث .6... هلي هللا لوس ر دمحم نم ,ميحرلا نمحرلا هللا وسب :بتكا»

 . ”ثيدحلا

 "””دجلا نب يدع نب نعم[ ]

 نب كلام عم ًالوسر ُهْنَ# يبنلا هثعب "[يذلا وه] « مصاع وخأ «نالجعلا نبا

 ةبقعلا لهأ نم «ةفيقسلا موي رمعو ركب ابأ يقل «راصنألا يحلاص نم ناكو] مشخدلا

 هجرخم يف ءاحورلا نم هلي هللا لوسر هدر يذلا وه مصاع هوخأو ,0[دهاشملاو ردبو

 .ردب ىلإ

 )١( ةباغلا دسأ )١56 /0(« ةباصإلا )9/ 517(.

 )١( «يقشمدلا فسوي نب ريمع نب دمحأ نع تثدحا : اهيفو «(ب) نم طقس [ ]1 نيبام .

 )*( .(ب) نم طقس [ ]نيب ام

 .«(بحأ» :(ب) ىف (5)

 .4ام١: (ب) يف كلل

 .«باتكلا» :(ب) يف (5)

 .(5 59 /7) ةباصإلا «(7378/0) دسألا «(" /5) باعيتسالا (0)

 .(ب) نم طقس[ ]1 نيبام (8)

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف عقو (9)



 رك ةباحصلا ةفرعم
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 نب] ميهاربإ انث « '”[ليلخلا نب] دايز انث , '7[يباطنخلا] قوراف انئدح.-4
 ةيمست يف باهش نبا نع «2'”[ةبقع نب] ىسوم انث « '''[حيلف نب] دمحم انث «''؟[رذنملا
 : 22[فوع نب] ورمع نب نالجعلا ينب نم [ب ١947/ /71] راصنألا نم ةبقعلا دهش نم

 . اًضيأ اردب دهشو « يدع نب نعم

 انث . 7[ ىيحي نب] دمحم انث « '”[لاق] « '”[نسحلا نب] بيبح انثدح 48

 ةيمست يف قاحسإ نب "”[دمحم ]نع « ''”[دعس نب] ميهاربإ انث « "”[دمحم نب] دمحأ

 نعم :"”[كلام نب] ديز نب ديبع ينب ءافلح نم سوألا نم « راصنألا نم اردب دهش نم
 . "”نالجعلا نب دجلا نب يدع

 نب دمحم نب هللا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 65

 هربخأ هللا دبع نب هللا ديبع نأ يرهزلا نع «كلام نع « "”[ءامسأ نب]«ةريوج انث ءءامسأ
 «ةفيقسلا ثيدح يف ؟*[لاق امهنع هللا يضر رمع نأ] سابع نب هللا دبع '"[هدج] ؟”نع
 نم ينعي  مهنم انوند اذإ ىتح «هنيبو ينيب ىشمف «ةديبع يبأ ديب '””[ ركب وبأ] ذخأف :لاق

 يرهزلا ينربخأ : كلام لاق «موقلا عنص يذلا "”ركذف 'ناحلاص نالجر انيقل  راصنألا
 نعم *”[رخآلا]و «ةدعاس نب ميوع :امهدخأ «نيلجرلا "”[نأ] هربخأ ريبزلا نبا ةورع نأ
 ش . يدع نبا

 0 ملثسلا :خألا نب ديزي نب نعم [؟١71؟]

 رصم ملق «ةبحص هدحلو هيبألو هل «يمرجلا ةيريوجلا يبأ دنع هثيدح « ةبحص هل

 .(ب) يف سيل [ 1نيبام (1)
 .«نالجعا :(ب) يف (1)
 .(ب) نم ةدايزلا (*)
 .(ب) نم تبثأ امو ««نأ» : لصألا يف (:)

 . لصألا يف تسيل (ب) نم ةدايز [ ]نيب ام (0)
 .(ب) نم تبثأ امو ءفيحصت وهو ««ناك ام» : لصألا يف (5)

 . «ركذف :(ب) ىف 0370

 .(450 /6) ةباصإلا «(77 /0) دسألا «(5 /4) باعيتسالا (8)



 هوبأو وه سنخألا نب ديزي نب نعم نأ ءبيبح ىبأ نب ديزي نع : (7ثيللا لاقو

 !!مهريغ اردب اودهش نيملسم هنبا نباو هنباو وه ًالجر ملعأ الو « ردب اودهش هدجو

 نب فسوي نب دمحم انث « '''[دلخم نب يلع نب دمحأ نبدمحم]انثدح 3 516١

 ءديزي نب نعم نع «ةيريوجلا وبأ انث «بيلك نب مصاع نع «ةناوعوبأ انث نافع انث .عابطلا

 يلع بطخو . ينجلفأف هيلإ تمصاخو يدجو يبأو انأ ُهِْكَي هللا لوسر تعياب :لاق

 ةفج :لاق وأ ؛ةدحاو "'' ةفد سانلا ىلع مسقت ىتح ةمينغ لحت ال»:لاقو ينحكنأف

 .(كيطعن نأ انل لح مسق نإ هنإو ؛ةدحاو

 نع «ةيريوجلا يبأ نع «يركسلا ةزمح وبأو «ليئارسإو «عيكو وبأ : حارجلا هاور 2

 . ديزي نب نعم

 نع « *”[ةيريوجلا يبأ نع] بيلك نب مصاع نع « ('[ةناوع يبأ] نع ىورو *

 .«ارحس نايبلا نم نإو» :[هيف] دازو ءهوحن نعم نع « ""”عارد نب ليهس

 5 3 0 7 مخ

 "”ىجافخلا ديزي نب نعم [؟1*]

 . ةبحص هل ليقع نم : ةجافخو ه0
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 انث « ىيحي نب ةلمرح انث « ةبيتق نب نسما نب دمحم انث « ىلع نب دمحم انثدح 5

 «ةسينأ يبأ نب ديز نع ديزي نب ىيحي ىنثدح « شايع نب ليعامسإ انث «حلاص نب هللا دبع

 )١( «دعس نب ثيللا لاق » :(ب) يف .

 . ؟دلخم نب دمحأ نب يلع نب دمحم :(ب) يفو «لصألا يف اذك (7)

 ْ .«ةفج) :(ب) يفو «لصألا يف اذك (؟)

 .(ب) نم طقس[ ]1 نيبام (8)

 .(ب) نم ةدايزلا (4)

 .لاذلاب «عارذ» :(ب) يفو «لادلاب لصألا يف اذك (7)

 . (074/5) ةباصإلا «(7/5 04 )١1/ ديناسملا عماج «(779 /0) ةباغلا دسأ (0)



 يجافخلا ديزي نب نعم انعمو ةفئاصلا رمع عم توزغ :لاق « يراصنألا عفار نب ةبقع نع
 سانلا يف ماقف ءودعلا ضرأ ىلع انيفشأ نيح ًالزنم انلزنف « ُهّْنيَي يبنلا باحصأ نم

 فلعلاو ماعطلاو منغل ١ مسقن نأ ديرنال انإ سانلا اهيأ اي :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف

 . "”مكل هانللحأ دقف متببحأ ام هنم اوذخف كلذ هابشأو

24 17 0 
 تن مني د

 )١( «لصألا ةخسن نم نيرشعلا ءزجلا رخآ غلب» :(ب) شماه يف .



 [ عمجم :همسا نم ] ف

 [ ةيراج نب ديزي نبا : ليقو ] ةيراج نب عمجم |(1]

 ذختا نمت '"![ةيراج] هوبأ ناكو «نآرقلا عمج «يراصنألا فاطعلا نب رماع نبا ح

 فرض فق

 نب بوقعيو « *'”ةيراج نب ديزي نب نمحرلا دبع هيخأ نبا دنع هثيدح «رارضلا دجسم
 . ةملس نب ةمركعو « عمجم

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث .نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 5167

 نع ثدحي ةبلعت نب هللا دبع عمس هنأ يرهزلا نع ءدعس نب ثيللا انث «ءسنوي نب دمحأ

 هَ يبنلا تعمس :لوقي ةيراج نب عمجم يمع تعمس ("7[لاق] ديزي نب نمحرلا دبع

 .(دل بابب لاجدلا ميرم نبا لعقي» [أ *١917/ /11:لوقي

 «قاحسإ نب نمحرلا دبعو «ليقعو «يعازوألاو *[ةنييع نباو رمعم هاور] *

 هللا دبع : لاق نم مهنمف «ةبلعث نبا يف اوفلتخاو (”[يرهزلا نع] «حلاص نب ةعمز "نع

 نب هللا دبع نب هللا ديبع :لاق نم مهنمو «ةبلعث نب هللا ديبع : لاق نم مهنمو «ةبلعث نبا

 انث «ىبلحلا ديلخ نب دمحأ انث « ىصيصملا ("”[ ىلع نب] دمحأ نب ىلع انثدح 4

 ثدحي يبأ تعمس :لاق يراصنألا بوقعي نب "”عمجم انث « عابطلا نب ىسيع نب دمحم

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(ب) يف سيل [ 1نيبام (؟)
 . (355/7) ةباصإلا «.(77/0) دسألا «(5 1١8 /9) باعيتسالا (9)

 . (ب) نم هانتبثأ امو ««رباج» : لصألا يف (4)

 .ريخأتو ميدقت :(ب) يفو « لصألا يف اذك (5)

 .«حلاص نب ةعمزول :(ب) يفو «لصألا يف اذك (7)

 .(ب) يف سيل [ ]نيب ام (0)

 . «يراصنألا بوقعي نب دمحم ١ :(ب) يفو «لصألا يفاذك ()



 رفنلا دحأ ناكو «ةيراج نب عمجم همع نع «يراصنألا ديزي نب نمحرلا دبع همع نع

 نوؤهي سانلا اذإ انفرصنا املف ٠ هَّلْكَي هللا لوسر عم ةيبيدحلا اندهش :لاق نآرقلا اوءرق نيذلا

 عم انجرخف ٠ هني هللا لوسر ىلإ يحوأ :لاق ؟سانلل ام :ضعبل مهضعب لاقف « رعابألا

 انحتف ان 8 : مهيلع أرقف ميمغلا عارك دنع هتلحار ىلع فقاو وه اذإف هلع يبنلا انيتأف سانلا

 يذلاو يإ»:لاق ؟هللا لوسر ايوه حتفأ : ضعبل مهضعب :لاقف 4 انسيبم احتف كل
 7 [ادحأ لخدي ملو] «ةيبيدحلا لهأ ىلع ربيخ مسقف : لاق ««حتفل هنإ هديب ''"[ يسفن]

 « ةئامسمخو فلأ شيجلا ناكو « اهمس رشع ةينامث هني يبنلا همسقف ةيبيدحلا دهش نم الإ

 . امهس لجارلاو «نيمهس سرافلا ىطعأف «سراف ةئامثالث مهيف

 جام خاج دا
 اا ميار 03

 "””ديزي نب عّمجم [؟716١]

 . ثيدحلا اذه هل جرخأو «دحاو امهو «مدقتملا نع نيرخأتملا ضعب هدرفأ ؛ةملس

 انث «يمرضحلا (؟9[هّللا دبع نب دمحمأ] انث :لاق دمحم نب دمحم انثدح 060

 ىيحي نب ماشه نأ رانيد نب ورمع ينربخأ «جيرج نبا انث «دمحم نب جاجح انث «ةدئاز وبأ

 ال نأ امهدحأ فلح ةريغملا ينب نم نيوخأ نأ هربخأ ةعيبر نب ةملس نب ةمركع نع «هربخأ

 راصنألا نم '”نيلجرو ''[يراصنألا] ديزي نب عمجم ايقلف « هرادج يف اًبشخ رخآلا زرغي

 لاقف .هرادج يف ةبشخ زرغي نأ هراج راج عنمي ال نأ رمأ هنلَع هللا لوسر نأ دهشن :اولاقف

 نود ةناوطسأ لعجاف تفلح دقو «يلع كل ىضقم كنأ تملع دق يخأ يأ :فلاحلا

 .(ب) نم ةدايز[ 1نيبام )١(

 . (دحأ هعم لخدي ملو» :(ب) يفو «لصألا يفاذك (؟)
 .(9//355) ةباصإلا «.(58/0) دسألا «(518/5) باعيتسالا (9)

 .(ب) يف تسيل (4)

 . الجرو :(ب) يف (0)



 0 ب
 مام دا

 تي

 ("”بيهأ نب لفون نب ةمرخَم [[!]

 0 ةماعلا 6 11 5 ع 5 3 4

 يبأ تنب ةقيقر همأ . يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب ةرهز نب فانم دبع نبا ص

 ب

 هناسل يف ناكو «حتفلا ماع ملسأ « ةفلؤملا نم ناك «فانم دبع نب "” مشاه نب يفيص

 نباوهو :ليقو «ةنس نوعست هلو ,نيسمخو عبرأ ةنس يفوت « روسملا ابأ ىنكي «ةظاظف

 . ةمرخم نب روسملا هنبا هنع ىور « "*[ةنس] ةئامو ةرشع سمخ

 «نادرو نب متاح نب حلاص انث ,«يشكلا ملسموبأ انث . يباطخلا قوراف انثدح -157

 ىلع تمدق :لاق «ةمرخم نب روسملا نع «ةكيلم يبأ نب هللا دبع نع «بويأ انث « يبأ انث

 اهنم انيطعي نأ هلعل هيلإ انب قلطنا : ةمرخم يبأ لاقف «هباحصأ نيب اهمسقف ةيبقأب هلع يبنلا

 هلع يبنلا عمسف :لاق وه انهاه :لاقف بابلا ىلإ يبأ ءاجف :لاق [ب /197 /؟] اًئيش

 كل تأبخ : ”لوقيو ءابقلا ”نساحم يبأ ىرُي هيلإ رظنأ ينأك ءابقب هيلإ جرخف هتوص
 .اذه كل تأبخ ءاذه

 ةعيهل نبا انث «ريكب نب ىيحي انث «عابنزلاوبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 617

 رهظأ امل :لاق «هيبأ نع «ةمرخم نب روسملا نع « '"[ريبزلا نب] ةورع نع ءدوسألا يبأ نع
 ناك هنإ ىتح «ةالصلا ضرفي نأ لبق كلذو «مهلك ةكم لهأ ملسأ مالسإلا هلي هللا لوسر

 ءاسؤر مدق ىتح «ماحزلا نم دجسي نأ مهضعب عيطتسي ام نودجسيف ةدجسلا أرقيل

 )١( دسألا ,( 575 /7) باعيتسالا )١76 /6( ةباصإلا )9/ 7949(.

 .«ماشهلا :(ب) يف (؟)

 .(ب) ىف سيل[ 1نيبام ("”)
 . «هنساحم# : (ب) ىف عج

 .«لوقيف» :(ب) يف ()
 .(ب) يف سيل[ ]1نيبام (5)



 «مهيضرأ يف فئاطلاب اوناكو ءامهريغو ماشه نب لهج وبأو «ةريغملا نب ديلولا : شيرق

 .اورفكف «مكئابآ نيد نوعدت : ''"اولاقف

 .: 0 ل
 اني دي ندد

 "”*حيرش نب ةمرخم [7]

 .ديزي نب بئاسلا ثيدح ىف ركذ هل تح

 نب دمحم '”ىنثدح . لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 (47[ثدحي] دشار نب نامعنلا تعمس : لاق يبأ انث «ريرج نب بهو انث « يمدقملا ركب يبأ

 يمرضحلا حيرش نب ةمرخم هدنع ركذ « ُهّليَي يبنلا نأ ديزي نب بئاسلا نع «يرهزلا نع
 ش .(نآرقلا دسوتي ال لجر كاذ» :لاقف

 حيرش هركذ '*'[ :لاق] سنوي نع «كرابملا نبا هاور ام : هباوصو «نامعنلا هاور اذك *#

 . 19[ ِهَلْلَع ىبنلا دنع] ىمرضحلا

 نب هللا دبع انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع هانثدح] -48

 ةمرخم نأ بئاسلا ينربخأ :لاق باهش نبا نع « سنوي ينثدح « ثيللا ينثدح « حلاص

 . ”.[«نآرقلا دسوتي ال لجر كاذ» :لاقف ُهَلْيَع يبنلا دنع ركذ يمرضحلا حيرش نبا

 "”لفؤن نب ةمرخم نب روُسم [71]
 ءعافشلا :اهل لاقي «فوع نب نمحرلا دبع تخأ همأ «نمحرلا دبع ابأ : ىنكي 0

 .«اولاقو» :(ب) يف )١(

 . 38٠( /") ةباصإلا .(7575 /0) دسألا «(575/) باعيتسالا (؟)

 . «انث) :(ب) يف قرف

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(ب) نم طقس [ 1نيبام (0)

 .(519 /9) ةباصإلا ١07/5(« /0) دسألا .(500 /") باعيتسالا ()



 ااا يي ةباحصلا ةفرعم "58 6
 تس نباوهو حتفلا دهشو «نيتنسب ةرجهلا دعب دلو «ةكتاع :'"ليقو «ةلمر :'"ليقو

 نبا ىلإ ةيواعم نب ديزي يعن ءاج موي يفوت «نينس ينامث نباوهو هّتْيَ# يبنلا يفوتو «نينس

 نب ةمامأ يبأ دنع هثيدح ؛نوجحلاب ريبزلا نب هللا دبع هيلع ىلصو «نيتسو عبرأ ةنس ريبزلا

 نب فوعو «نيسحلا نب يلعو «ريبزلا نب ةورعو «ةكيلم يبأ نباو «فينح نب لهس

 . ةمرخم نب روسملا تنب ركب مأو « عفار يبأ نب هللا ديبعو «ليفطلا نب ثراحلا

 عبرا ةنس ريبزلا نبا ىلإ ةيواعم نب ديزي يعن ءاج موي ةمرخم نب روسملا يفوت :لاق ءريكب

 رجحلا يف يلصي وهو قينجنملا رجح هباصأ «نوجحلاب ريبزلا نيا هيلع ىلصو «نيتسو

 ةرجمهلا دعب دلو «نيتسو عبرأ ةنس ""[نم لوألا عيبر رهش يف] يفوتو «مايأ ةسمخ ماقأف

 لاش نباص هسا(
 . نيئس ينامث نبا وهو هليَع يبنلا يفوتو «'*!نينس

 «دايز نب ميهأربإ انث « مشاه نب ميهاربإ انث .نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدلح ١

 نب لهس نب ةمامأ وبأ ينثدح «يراصنألا ميكح نب نامثع انث «يومألا ديعس نب ىيحي انث

 .«ةارع اوشمت ال :٠ ُهْتلَع هللا لوسر لاق :لاق ةمرخم نب روسملا نع «فينح

 . [هلثم] هيبأ نع ىيحي نب ديعس هاور *

 .[أ/95١ ]١/ . ميكح نب نامثع نع «يلجعلا دقاو نب بويأ هاورو *

 ثيللا انث «ديعس نب ةبيتق انث «نوراه نب ىسوم انث «رمعم نب دمحم انثدح .-5

 وهو : ُهليَي هللا لوسر تعمس : لاق ةمرخم نب روسملا نع « ةكيلم يبأ نبا نع ءدعس نبا

 .«لاقيو» : (ب) يف )١(
 .(ب) يف سيل [ ]نيبام (؟)
 .(ب) نم طقس [ 1نيبام (*)

 . فيحصت وهو (نيئنسو تسا :(ب) يف (5)

 .(ب) نم طقس [ ] نيبام (0)



 نب يلع مهنبا اوحكني نأ يف اونذاتسا ةريغملا نب ''ماشه يسب نإ»:لوقي ربنملا ىلع

 هيا ا نبال «بلاط يبأ
 .«(اهاذآ ام ينيذؤيو ءاهبار ام ينبيري «ينم ةعضب يه امنإف مهتنبا حكنيو يتنبا قلطي نأ

 .روسملا نع «نيسحلا نب يلع نع «يرهزلا هاور

 نع بيعش انث «ناميلا وبأ "”'ابنأ «ةعرز وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح *١7 

 نب يلع نأ : ”*”[هربخأ] ةمرخم نب روسملا نع «'”نيسحلا نب يلع ينربخأ :لاق «يرهزلا
 املف « هَ يبنلا "”تنب ةمطاف هدنعو لهج يبأ ةنبا بطخ هنع هللا يضر بلاط يبأ
 كنأ نوثدحتي كموق نإ :تلاقف هت يبنلا تتأ '”[ هلي يبنلا تنب] ةمطاف كلذب تعمس
 هلع يبنلا ماقف :روسملا لاق , لهج يبأ "تنب احكان يلع اذهو «كتانبل بضغت ال
 ,ينقدصو ينثدحف ,عيبرلا نب صاعلا ابأ تحكنأ ينإف دعب امأ» : لاق مث دهشتي هتعمسف

 تنب عمتجت ال هللاو "”اهنإو ءاهونتفي نأ هركأ انأو «ينم ةعضب دمحم تنب ةمطاف امنإو
 . ةبطخلا يلع كرتف :لاق ««دحاو لجر دنع هللا ودع تدبو هللا يبن

 يبأ نب هللا ديبعو «دشار نب نامعنلاو «يديبزلاو «ةلحلح نب ورمع نب دمحم هاور *

 . يرهزلا نع« مهريغو ءدايز
 ديلولا نب يلع نب نسحلا انث :''[لاق] نسحلا نب دمحأ نب دمحم انئدح -5

 نع «ةورع نب ماشه نع شيرق ىلوم ديزي نب دمحم انث «تخرد عفان نب نمحرلا دبع ان
 مهلك سانلاب يهابي ئلاعت هللا نإ : هلي هللا لوسر لاق :لاق ةمرخم نبا روسملا نع هيبأ
 قرع ةمشع ةصاخ باطقلا نب رمعب يضل ل إو «ةماع

 )١( فيحصت وهو ««مشاه» : لصألا يف ..
 .(ب)نم طقس [ ]نيبام (؟)
 ' .(انث» :(ب) ىفو . لصألا يف اذك ةرفز

 1 .«نأ» :(ب) يف (8)

 .(ب) نم ةدايز [ ]نيب ام (0)
 )١0( .«تنبا7 :(ب) ىف .

 ... اهللاو ةنإو» :(ب) يف 20



 '”ىلهاكلا ديزي نب روّسُم [[]

 ريثك نب ىيحي هنع ىور .هتءارقو ُهّلِيَع يبنلا ةالص دهش «نييفوكلا يف دعي 3

 : ىلهابلا
7 

 . ح . ريبزلا نب هللا دبع انث هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 60

بع انث  "!”[برح نب] بلاغ نب دمحم انث« نسحلا نب دمحم رجب وبأ انثدحو
 نب هللا د

 قلل ح] باهولا دبع

 ورمع نب ديعس انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «يحلطلا ركب وبأ انثدحو

 ديزي نب روسم انث «'"”يلهاكلا ريثك نب ىيحي انث «ةيواعم نب ناورم ان : اولاق «يثعشألا

 !هللا لوسر اي : لجر لاقف ةيآ كرتف ةالصلا يف أرق هلي هللا لوسر تدهش :لاق يلهاكلا

 تخسن ؟اهيرأ تنك : لاق ««اذإ اهينتركذأ الهف» : هني يبنلا لاقف اذكو اذك ةيآ تكرت

 .«خسست مل» : ُهْنْيَع يبنلا لاقف

 . 1 ليعامسإل ثيدحلا قايس]

 6 د

 "هللا دبع وبأ روُسم ]

 .زيريحم نبأ هثيلح ىور

 ام لعلو «يكلاملا اعيمج مهدنعو 47١(. /5) ةباصإلا «(175/0) دسألا «(508/8) باعيتسالا )١(

 . خسانلا نم فيحصت فنصملا دنع

 .(ب) ىف سيل[ ]نيب ام (0)
 . «يلهابلا» : (ب) ىفو لصألا ىف اذك ()
 . .«ركذ اذك ةيآ تكرت» :(ب) ىف (4)
 . «اهارأ» :(ب) يفو « لصألا يفاذك (5)
 .«هيومس» :(ب) يف (5)
 47١(. /9) ةباصإلا «017/10) ديناسملا عماج «(110/8 /0) ةباغلا دسأ (0)



 رك 010١ ةباحصلا ةفرعم

0 
 نب ديز انث يجاسلا ايركز انث «هباتك يف قاحسإ نب دمحم نب دمحأ (17هانربخأ 6-57

 «زيريحم نبا نع «ةعيهل نبا انث ءزيزعلا دبع نب بهشأ انث «ديعسوبأ "'[ورمع نب] فسوي
 فورعملاب رمألا مكيلع بجو» : هنلَع هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع ءروسملا نب هللا دبع نع

 دقف متفخ اذإف ,هنع متيهن يذلا لثم مكيلإ ىتؤي نأ اوفاخت مل ام , ركنملا نع يهنلاو

 .(تمصلا مكل لح

 "”'يماذجلا ديزي نب روسم 071

 ريفع نب ديعس نع نيرخأتملا ضعب هركذ «ةياور هل فرعيالو «رصم حتف دهش ل

 .[ب/95/5١؟] "”[ةاورلا نود نم اركذ هل نأو]

 دنع داع دع 9 7

 ١( .«انثدح» :(ب) يفو «لصألا يفاذك .
 .(ب) نم طقس [ ]نيبام (؟)

 9( ةباصإلا )7/ 595(.



 ةباحصلا ةفرعم 3000

 0 ع

©”يدبكلا دوسألا نب دادقملا [ ؟77؟؟]
 

 ,"”ورمع ابأ : ليقو «دبعم ابأ ىنكي «يردب ىلوأ يرجاهم «ةرهز ينبل فيلح

 تام «.ًاليوط ىنقأ ةيحللا رفصأ "”نطبأ مدآ ناك] ةبلعث نب ورمع نب دادقملا وهو

 ثالث ةنس نافع نب نامثع هيلع ىلصو « ةنس نيعبس نيباوهو «ةنيدملاب نفدو ,؟”فورجلاب

 ناك ("”[هانبتو هفلاح ثوغي دبع نب دوسألا نأل دوسألا نب (”دادقم ىمسو «نيثالثو

 ىلإ برهف ءامد مهيف باصأ مث «مهفلاحف ةدنك ىلإ برهف ءاّمد مهيف باصأف ءارهب نم

 ءدوسألا نب دادقملا نيب هِي يبنلا ىخآ] «يرهزلا ثوغي دبع نب دوسألا فلاحف «ةكم

 . "”[ةحاور نب هللا دبعو

 نب قراطو «دادش نيدروتسملاو « سابع نباو يلع : ةباحصلا نم هنع ىور 3

 «رمعموبأو؛« ثراحلا نب مامهو «بيبش يبأ نب نوميمو «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع

 .رماع نب ميلسو «ريفن نب ريبجو «رايخلا نب يدع نب هللا ديبعو

 نب] دمحأ انث 2"[ىيحي نب] دمحم انث 0[ نسحلا نب] بيبح انئدح 17

 نم] رجاه نم ةيمست يف قاحسإ نب "”[دمحم] نع "[دعس نب] ميهاربإ انث 0[ دمحم

 نب ورمع نب دادقملا :ةرهز ينب ءافلح نم رفعج عم ةشبحلا 2[ ضرأ] ىلإ "”[نيملسملا

 نا م و 03 6 2
5 )2 0-7 . 

 ةبلعث نب ىؤل نب ٠ ريهز نب دعس نب ورمع نب دورطم نب ةمامث نب ةعيبر نب كلام نب ةبلعث

 )١( دسألا «(57 /5) باعيتسالا )9/  »)50١دادقم» : لصألا يفو .(504 /) ةباصإلا .
 .(ورمع وبأل : لصألا يف 00

 .«نطبلا» :(ب)ىف (9)

 . (70 5 /4) «ةباغلا دسأ» ىف امل قفاوملا وهو . «فرجلاب» : (ب) ىف 2

 ١ .(ب) نم ةدايز «اًدادقم» (0)

 .ريخأتو ميدقت (ب) يفو «لصألا يف اذك )00

هل يبنلا ىخ :» : اهيفو «مهئامسأ يتآلا ةاورلا ركذ دعب (ب) يف رخأت [ ]نيب ام (0)
 هللا دبع نيبو هنيب 

 .«ةحاور نبا

 .(ب) نم طقس[ ]نيبام (8)

أ يف اذك «ريهذ» :دسألا يف ءاجو لصألا يف اذك كف
 .[0171 /0] ةباغلا دس
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 نب ورمع نب ءارهب نب دوهأ نب نيقلا نب منرأ نب ' "سئاب نب لره نب ديرشلا نب كلام نبا : 50 5-0 (0) ع 9 0
 نب بهو نب ثوغي '"”[دبع] نب دوسألا نب دادقملا :هل لاقي ناكو «ةعاضق نب فاحملا
 .هفلاحو ةيلهاجلا يف هانبت ناك هنأ كلذو «ةرهز نب فانم دبع

 نع« ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث . رفعج نب هللا دبع انثدح -6

 الإ سراف انيف ناك امو ءوعديو يلصي ناك هنإف لَ هللا لوسر الإ مئان الإ دحأ انيف امو

 . "”[ورمع نب] دادقملا

 أبنأ .نوراه نب ديزي انث .ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح .-.69

 يبأ نب يلع يل لاق :لاق دادقملا نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «قاحسإ نب دمحم

 نم ىذملا هنم جرخيف هلهأ بعالي لجرلا نع هلي هللا لوسر لس : هنع هللا يضر بلاط

 هلهأ بعالي لجرلا! هللا لوسر اي :تلقف ءهتلأسل يتحت هتنبا نأ الولف ؟ةايحلا ءام ريغ
 .(«ةالصلل هءوضو أضوتيو هجرف لسغي» : لاق ؟ةايحلا ءام ريغ نم يذملا هنم جرخيف

0 : .2 0 ٠: 
 . [ةورع نب] ماشه نع« نيرخآ يف ديز نب دامحو .«جيرج نباو ءرمعم هأور **

 نيصح نع «عيبرلا نب ''””نيكرلا هاورو «هوحن يلع نع «ةيفنحلا نب دمحم هاورو *  1م ٠ ١ .٠

 . هل هللا لوسر يل لس :دادقملل لاق اًيلع نأ اوقفتاف «هوحن يلع نع ةصيبق نبا

 اًيلع نأ يلع نع «سنأ يبأ نب شئاع نع « ءاطع نع «رانيد نب ورمع هاورو] *

 . اءاذم ًالجر تنك : لاق

 . "[يل لس : دادقملل تلق :لاق ورمع نع رمعم ىورف *

 يل لس :رساي نب نامعل تلق : "”لاق ورمع نع «ةنيبع نب نايفس (0) ىورو #

 . «شئاب نبا» :(ب) يف )١(

 .(ب) نم ةدايز [ ]نيبام (6)

 .(ب) يف سيل [ 1نيبام (؟)
 . (نيكرل : (ب) يف (4)

 . (ب) نم ةدايزلا 2(

 .«. . ةنييع نبا هفلاخو» :(ب) يف (5)

 .؟لاقف» : (ب) يف (0)



 ةباحصلا ةفرعم :١55 _ رعد

 . ُهلِلَي هللا لوسر

 دادقملاو يلع يذملا اوركاذت :لاق شئاع نع ؛ءاطع نع «جيرج نبا '"ىورو

 .لأسف امهدحأ رمأف '' يحتسأل ينإ : يلع لاقف ءرامعو

 يلع نأ دادقملا نع راسي نب ناميلس نع «رضنلا يبأ نع« سنأ نب كلام هاورو #

 .[أ/90١ /؟] .لأسي نأ هرمأ امهنع هللا ىضر

 نع «ءاقروانث «دوادوبأ انث « بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح .6

 هلع هللا "” لوسر دجسم ىف اًسولج انك : لاق .ثراحلا نب مامه نع « ميهأربإ نع «روصنم

 هنوحدمي مهعمس املف «دجسملا ةيحان ىف دادقملاو «هنوحدميو نامثع ىلع نونثي موق ءاجف

 تعمس :لاّقف .؟اذهام :نامثع لاقف ء«مههوجو يف هب وثحي لعجف ىصحلا لوانتف ماق

 مههاوفأ يف» :لاق وأ .«مههوجو يف اوثحاف نيحأدملا متيأر اذإ) :لوقي هنو هللا لوسر

 .«(ىصحخلا» :لاق وأ ,.«بارتلا

 ةريغمو « شمعألا هاورو « سيقو «كيرشو « ةبعشو «يروثلا :روصنم نع هاور 4

 .روصنم ةياورك ميهاربإ نع '*” [ضيأ]

 . دادقملا نع «هيبأ نع «يميتلا ديزي نب ميهاربإ نع اضيأ شمعألا هاورو #

 هاورو .دادقملا نع ديزي نب هللا دبع نب ىسوم نع  "[ًضيأ] شمعألا هاورو 2#

 .دادقملا نع «بيبش يبأ نب نوميم نع «مكحلا نع «ةبعش

 نع « دهاجم نع « *[تباث يبأ نب] بيبح نع «تايزلا ةزمحو« يروثلا هاورو 2

 ش .دادقملا نع «رمعم ىبأ

 .(هآوروا:(ب) ىف )١(

 .«يبحتسأل) :(ب) يف مف

 . ؛ هَ يبنلا »:(ب) ىف (7)
 .(ب) نم طقس [ ]نيبام (:)
 .(ب) نم ةدايزلا (5)



 . دادقملا نع «ىهبلا هللا دبع نع « دواد نب لئاو هاورو

 انث ,يميدكلا سنوي نب دمحم انث « يلع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح ١

 «هيبأ نع « سابع نب شايع نب هللا دبع نع .يملسألا ىلعي نب ىيحي انث «نسحلا نب مناغ
 رانيد ةئام الجر تفلسأ :لاق دوسألا نب دادقملا نع «ديعس نب رسب نع ءرضنلا يبأ نع

 ريناند ةرشع ""ططحأ :هل تلقف ليَ يبنلا هثعب ثعب يف يمسا جرخف لجأ ىلإ

 ايابرلا تلكأ»:لاقف هلي يببلل كلذ تركذف ءمعن :لاقف «ارانيد نيعست يل لعجتو

 .(هتمعطأو دادقم

 نين سن حد .: 2 9

 "برك ("'يدعم نب دادقملا[ ؟/ ؟ " ]

 عبس ةنس صمحب تامو «ماشلا نكس « ىيحي وبأ :ليقو «يدنكلا ةيركوبأ

 دلاخو .ينزوهلا رماع وبأو «يبعشلا هنع ىور «ةنس نيعستو ىدحإ نبا وهو «نينامثو
 «يمرضحلا ديبع نب حيرشو « يئاطلارباج نب ىيحيو «رباج نب نسحلاو «نادعم نبا

 .رماع نب ميلسو «ديبع نب بيبحو «ةرسيم نب نمحرلا دبعو

 ال

 انث «عيبرلا نب ديعس انث ؛ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ,دالخ نب ركب وبأ انثدح 77

 هلع يبنلا عمس ؟؟”[هنأ] ةيرك يبأ مادقملا نع «يبعشلا تعمس :لاق ءروصنم نع ةبعش
 .هاضتقا ءاش نإ ؛هل قحف هئانفب حبصأ نمو .ملسم لك ىلع ةبجاو فيضلا ةليل» :لوقي

 ْ .(كرت ءاش نإو

 .صوحألا وبأو « سيقو «ريرجو «ةناوعوبأو .يروثلا :روصنم نع هاور كا

 .«تططحأ» :(ب) يف )١(

 .دحاو امهو (؟04 /0) «بركي دعم» :ةباغلا دسأ يفو «لصألا يف اذك (1)
 ,(4080 /") ةباصإلا ,(804 /5) دسألا «(5 4 /5) باعيتسالا (6)
 .(ب) نم ةدايزلا (5)



 .هوحن مادقملا نع« رجاهملا نب ديعس نع «يماشلا يدوجلا يبأ نع ةبعش هاورو 3
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 "” يردبعلا يشرقلا ريمع نب بعصم [؟774]

0١ 
1 15 00 0١ 0 

 موي دهشتساو ءاردب دهش «نيلوألا نيرجاهملا نم «يصق نب رادلا دبع ينب نم ت

 ىلإ لَم يبنلا هثعب ءرادلا دبع نب فانم دبع نب مشاه نب ريمع نب بعصم :وهو دحأ

 هللا ديحوت ىلإ مهوعديو «نآرقلا مهملعيل «ىلوألا ةعيبلا راصنألا عياب نأ دعب ةنيدلل
 هتعدف ءاّسابل مهنيلأو شيع شيرق نايتف معنأ نم "'ناكو «ئرقملا ىعدي ناكو «هئيدو

 مث « ةيحلا فشحت هدلج فشحتف . "'اهتاذلو ايندلا ةقرافم ىلإ لجو زع هللا ةبحم

 .[ب ١96/ /؟] .دحأ موي ةداهشلاب هللا همركأ

 ةبعش انث «دواد وبأ انث « *[بيبح نب] سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 510

  ةنيدملا انيلع مدق نم لوأ : ؟*لاق بزاع نب ءاربلا تعمس :'7[لاق] قاحسإ وبأ ينربخأ

 مدق مث «نآرقلا نائرقي اناكف «موتكم مأ نباو «ريمع نب بعصم  ةرجهلا يف '"”[ينعي]

 مدق مث ءابكار نيرشع يف باطنخلا نب رمع مدق مش ,[رامعو] "”لالبو دعس]

 . هلي هللا لوسر

 انث «ءاجر نب هللا دبع انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5

 :نيرجاهملا نم انيلع مدق نم لوأ ناكو :لاق ءاربلا نع « قاحسإ يبأ نع ليئارسإ

 :لاقف « ُهنْلَع هللا لوسر لعفام :هل تلقف ء ىصق نب رادلا دبع ينب دحأ ريمع نب بعصم

 )١( ةباغلا دسأ )١181 /6(« ةباصإلا «(77 /54) باعيتسالا )/151(.
 .واولا فذحب «ناك» :(ب) ىف (؟)

 . «اهتذلو»:(ب) يف فرفإ

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .2لوقي» :(ب) يف (5)

 .(ب) نم طقس[ ]نيبام (5)

 .ريخأتو ميدقت (ب) يفو «لصألا يف اذك 4



 م ؟ةها/ ةباحصلا ةفرعم

 د
 ش . يرثأ ىلع هباحصأو «هناكم وه

0 05 6 
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 - وق ل ذل

 (”يبَجَحْلا ةبيش نب بعصم |[ 1

 ناسغ وبأ "7 ىنثدح « ىبسارلا دلاخ نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح 0

 «ريمع نب كلملا دبع ؟”نع «نابيش انث «ريكب يبأ نب ىيحي انث « سلغملا 7[ نب] ناوفص

 نإف مهدعاقم موقلا ذخأ اذإ»: هلع هللا لوسر لاق :لاق تيبلا نزاخ ةبيش نب بعصم نع

 اهب هللا همركأ ةمارك ىه امنإف ,. سلجيلف هتأيلف هسلجم يف هل عسوأو هاخأ لجر اعد
 .«هناكم ةعقبلا عسوأ رظنيلف هل عسوي مل نإف .ةرجأو

 نع «يبجحلا ةبيش نع ؛هيبأ نع «ريمع نب كلملا دبع نب ىسوم 2 ىورو #*  0 2.) 00ا ٠ ُ
 اذإ هيلع ملستو ,سلجملا يف هل عسوت نأ]: كيخأ دو كل نيفصي ثالث» :لاق هني ىبنلا

 . 9"2[(هيلإ هئامسأ بحأب هوعدتو ,هتيقل

 نب ل ل تيذن 6-3 4 2 7

 00” يملسألا بعصم [|13]

 . يملسألا بعصموبأ هنإ : ليقو «يعينملا كلذكو .«نادحولا» يف يناربطلا هركذ

 مزاح نب ريرج انث «نابيش انث .ناذبعانث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5

 .(5371/7) ةباصإلا ,(777 )1١1/ ديناسملا عماج ١8٠(« /6) ةباغلا دسأ 000(
 . «انث» :(ب) يفو «لصألا يف اذك (؟)
 .(ب) نم ةدايز [ ]نيب ام (؟)

 .«هاور»:(ب) يف (0)

 . ثيدحلا 2. . . كيخأ دو كل نيفصي ثالث" :(ب) يف يذلاو «(ب) نم طقس [ ]1 نيبام (5)
 . طوطخملا نم رطسأ ةثالث يف عضاوملا ضعب يف ضايب (ب) يف (10)
 . )53714/١11( ديناسملا عماج 47١(: /؟) ةباصإلا 2(١ا/4 /0) ةباغلا دسأ (8)



 انم مالغ قلطنا :لاق «يملسألا بعصم نع «ريمع نب كلملا دبع تعمس :2)[لاق]

 :وأ («كرمأ نم»]: لاق ةمايقلا موي هل عفشت نمم ينلعجت نأ كلأسأ :لاقف هلع يبنلا ىتأف

 مث .(كل عفشأ 2'[ينإ] :لاق ءيسفن الإ اهب ينرمأ ام :لاق «''”[«كلد» وأ .«كملع»

 .«دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع ينعأ» : لاقف هدر

 . يملسألا بعصم ىبأ نع :لاقف هيبأ نع «ريرج نب بيهو هاور 3

 ©سّالُج مأ نب بعصم [ 7777]

 .اذه هل جرخأو هلع يبنلا بحص :لاقو « نيرخأتملا ضعب هركذ ت

 2'*[يدراطعلا] «رابجلا دبع نب دمحأ انث : [لاق يبارعألا نبا نع هانثدح] 7

 يف ةيآلا هذه تلزن :لاق '"'[هيبأ نع] ةورع نب ماشه نع *”[ريرضلا] ةيواعم وبأ انث

 بعصم هتأرما نباو وه لبقأ :لاق . 4 . . .اوُناَق ام هّللاب َنوُفلْحَي ه :ديوس نب سالج

 ©[هل] لاقف ءهذه 'انرمح نم رش نحنل اًقح دمحم هب ءاج ام ناك نعل :لاقف

 لاقف] :”[هيف لاقو ثيدحلا] هربخأف هاتأف « هلل هللا لوسر نربخأل هللا ودع اي : بعصم

 . ""”[هتبوت] هلك هللا لوسر لبقف هللا ىلإ بوتأ انأف : "©”[سالج

 عع 0
 97 2 94 ا نر 0 2

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 . ريخأتو ميدقت (ب) يف قفز

ماللاو فلألاب اذكه «سالجلا مأ» :(ب) يفو .(577 /7) ةباصإلا ١8٠(« /4) ةباغلا دسأ فرقز
 . 

 . «رابجلا دبع نب دمحأ نع ثدح ام اذه هل جرخأو ١ :(ب) يف )0

 .(ب) يف سيل [ ]1نيبام (5)

 .(ب) نم ةدايز [ 1نيبام )١(
 . «انريمح» :(ب) ىف (0

 .2. . .بوتأ : لاقف هلل يبا سالج ىنأف»:(ب) يف (4)
 . (ب) يف ضايب (9)
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 "”ثراحلا نب ةعيبر نب بلطملا 5<57]

 ؛ قشمد نكس «ةعيبر ''[نب بلطملا دبع]: ليقو «فانم دبع نب بلطلا دبع نبا
 عسب '1[ةنس ةيقيرفأ ىلإ ايزاغرصم موق :ل ليقو ٠ .نيتسو ىدح] ةنس اهب يفوتو

 نب حورانث « ةماسأ يبأ نب “' ”(ثراحلا] انث «دالخ نبركب وبأ انثدح.-.
 .ح.ةدابع

 أنث : الاق «دواد وبأ انث  بيبح نب سنوي انث : 229[لاق] رفعج نب هللا دبع انثدحو

 .ءايمعلا نب عفان نبل دبع نع «سنأ يب نب سنأ نع ءديعس نب هبر دبع نع «١اةبعش

 يف دهشت ؛ ,ىنثم ىننم ةالصلا» : لاق هلع يع يبنلا نع « بلطملا نع ثراحلا نب هللا دبع نع

 كلذ لعفي مل نمف ,مهللا مهللا : لوقت 3 و كيدي عنقتو نكسدو سئابتو ,نيتعكر لك

 .(جادخ يهف

 نب هللا دبع نع «سنأ يبأ نب نارمع نع «هبر دبع نع « '*”[دعس نب] ثيللا هاور 2

 . "بلطملا نع «ثراحلا نب ةعيبر نع « عفان

 نع «ءايمعلا نب عفان نع «سنأ يبأ نب نارمع نع «ضايع نب ديزي هاوروأ
 . هلع ىبنلا نع «ةعيبر نب بلطملا

 «تباث نب رمع انث « ناورم نب مكحلا انث .يشكلا ملسموبأ انث « قوراف انثدح -89
 لخد : لاق ةعيبر نب بلطملا نع « «لفون نب ثراحلا نب هللا دبع نع دايز يبأ نب د ديزي نع

 )١( ةباصإلا «(189 /5) دسألا «.(508/5) باعيتسالا )*/ 876( ,

 .(ب) يف ضايب ()
 .«نيتسو نيتنثا ةنسا : (ب) يف رف

 .(ب) يف ضايب )2(

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (6)

 .(ب) يف حضتت مل (0

 كلذو «تاملكلا ضعب اهعم تسمط ةبوطرو ضايب دعب امو «سابعلا نب لضفلا نع :(ب) يف (0)
 . طوطخملا نم ةلماك ةحفص ردق



 هوجوب اوقالت اوقالت اذإ اًثيرق نإ ! هَلَع هللا لوسر اي : لاقف هلي #8 يبنلا ىلع سابعلا

 مث «هينيع نيب قرعلا رد ىتح ِهَنلَ هللا لوسر بضغف «كلذ فالخب اناقلتو «ةقرشم

 .«هلوسرلو هلل مكبحي ىتح ناميإلا معط دبع قوذي الد :لاق

 نع «نيرخآ يف مصاع نب يلعو « ليضف نباو .دلاخو ءريرجو « يروثلا هاور 4

 .هوحن دايز يبأ نب ديزي

 "”ىمهّتسلا ةعادو ىبأ نب بلطلملا[ "107/4 ]

 مهس نب دعس نب ديعس نب ةريبص نب ثراحلا :ةعادو يبأ مساو .حتفلا ةملسم نم هم

 رسأ امل هيبأل اًبراه ردب دعب ةنيدملا مدق «بلاغ نب ىؤل نب بعك نب صيصه ني ورمع نبأ

 . (اًسيك ائبا هل نإف ةعادو يبأب اوكسمت» : هلع يبنلا هيف لاق يذلا وهو ء«ردب موي

 نب ةمركعو « : رهعجو « ريثك : هانباو «ديزي نب بئاسلاو ريبزلا نب هللا دبع هنع ىور *

 .حلاصوبأو «دلاخ

 «ىسوم نب هللا ديبع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح.-

 ىقستسا :لاق بلطملا هارأ ةعادو لآ نم لجر نع «دلاخ نب ةمركع نع « ىليل يبأ نبا نع

 ؟هعنصن بارش نم كيتآ الأ :مهنم لجر لاقف « تيبلاب فوطي وهو هِي هللا لوسر

 هيلع تضرع وأ ءانإ هيلع تأفك الهف» : لاقف ذيبن هيف ءانإب ىتأف :لاق «(ىلب»:لاق

 . يقسو برش مث «هيلع هبصف ءامب اعدف بطقف هنم برشف :لاق ؛(ادوع

 «سواط نبا نع «'”نعم نع «يدقاولاو «©"0[قازرلا دبعو «كرابملا نبا '”هاور *

 .دجسف مجنلا أرق هتيَع يبنلا نأ *'[ةعادو يبأ نب] بلطملا نع « "”[دلاخخ نب] ةمركع نع

 )١( دسألا .(559 /") باعيتسالا )١90(« ةباصإلا )9/ 570(.

 . اهلبق امب ال اهدعب امب طبترت ةرقفلا هذهف «ىورو» :هباوص لعلو «لصألاب اذكه (؟)

 يف ةحفص رادقم عضوملا اذه ىلإ ةقباسلا ةحفصلا يف ضايع نب ديزي هاورو هلوق دنع نم [ ]نيب ام ()

 . سمطو ضايب اهب عضوملا اذه لبق (ب)
 . (رمعم : (ب) يف 2

 .(ب) يف سيل[ ]نيبام (5)



 ع 5” ةباحصلا ةفرعم

0 
 نع «قازرلا دبع نع «ميهاربإ نب قاحسإ انث , دمحأ نب ناميلس انثدح 0١

 تيأر :لاق 2”ةعادو يبأ نب بلطملا نع دلاخ نب ةمركع نع « سواط نبا نع ءرمعم

 دجسأ ملو :"”[بلطملا لاق] «هعم سانلا دجسف «مجنلا ("7[و]» يف دجس هع يبنلا

 . ادبأ اهيف دجسأ نأ عدأ الف :بلطملا لاق .كرشم ذئموي وهو «مهعم

 . هلثمرمعم نع «حابر نع «دلاخ نب ميهاربإ هآاور *#

 نب ديعس انث : "”[لاق] بلاغ نب دمحم انث «نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح .-.65

 نب بئاسلا نع ؛يرهزلا نع .رضخألا يبأ نب حلاص نع ءرمع نب حلاص انث «ناميلس
 ىلع دعاقلا ةالص»: لاق هيَ يبنلا نع ءيمهسلا '*”ةعادو يبأ نب بلطملا نع ديزي

 . مايقلا سانلا مشجتف ؛(مئاقلا ةالص نم فصنلا

 ليعامسإ نب دمحم انث «ريرج نب دمحم انث ؛ديمح نب دمحم انثدح 1187

 «ريمع نب ديبع نع «ءاطع نع . جيرج نبا نع «داور يبأ نب ديجملا دبع انث ,يسواسولا

 :لاق «؟كنم كموق ديري ام : هلل هللا لوسرل لاق بلاط ابأ نأ ةعادو يبأ نب بلطملا نع

 كربخ نم :لاق «(ينوجرخي وأ يننونجسي وأ ينولتقي نأ نوديريه[س /7/5]

 انأ» : هلم يبنلا لاقف] ًاريخ هب صوتساف كبر برلا معن :لاق ««يسبر» :لاق ؟””[اذه]

 نيذلا كب ركمي ذإو» : تلزنف .«اريخ '''[يب] يصوتسي وه لب لك[ ؟دب يصوتسأ

 . ةيآلا 4 . . . هلوجرخي وأ كوُلتقَي وأ كوتبثيل اورفك

1 . 
0 1 

 5 ع 525 9 ل

 )١( «ةعادو نب بلطملا» :(ب) ىف .

 .(ب) نم ةدايز [ ]نيبام (9)
 .(ب) نم طقس [ ]1نيبام (")
 . «ىمهسلا ةعادو نب بلطملا»(ب) ىف (:)

 000 .(ب) نم طقس[ ]نيبام (5)
 . ؟هبلا :(ب) يف 003(



 "”يونغلا دثرم ىبأ نب دئرَم [[0]

 عم عيجرلا موي دثرم دهشتساو ءاردب هوبأو وه دهش «بلطملا دبع نب ةزمح فيلح 0

 نم ىراسألا '"”لمحي اديدش] ًالجر ناكو «ةيرسلا ريمأ ناكو «حلقألا يبأ نب مصاع

 . ةئيدملا ىلإ ةكم

 دمحم انث «رذنملا نب ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث .يباطخلا قوراف انئدح 64

 تباث نب مصاع ُهّتيَع هللا لوسر ثعب :لاق «باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا

 . دثرم يبأ نب ذئموي ""لتقو ءامهل باحصأ يف دئرم يبأ نب دئرمو « حلقألا يبأ نبا

 نب ميهاربإ انث « نيساي نب دمحم نب هللا دبع انث ءرفعج نب دلخم انثدح .-.6

 نع «بيعش نب ورمع نع «سنخألا نب هللا ديبع نع «ديعس نب ىيحي انث «يميتلا دمحم

 لمحي ناكو ءاًديدش ًالجر ناك « “'7[يونغلا] دثرم يبأ نب دثرم نأ :هدج نع «هيبأ

 قانع :اهل لاقي '*”يغب ةكمب ناكو هلمحيل ًالجر اعدف :لاق «ةنيدملا ىلإ ةكم نم ىراسألا

 . "[ثيدحلا] . . . هتقيدص تناكو

 ء يضاقلا دمحم نب ميهاربإ انث « ىسيع نب دمحم نب دمحأ انث «يبأ انثدح-] 7

 . ©[ هلثم ديعس نب ىيحي انث

 انث ء مصاع يبأ نب "”[ركبوبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع : "”[ركبوبأ] انثدح -17

 . ح ميهاربإ نب دمحم نب مساقلا

 دواد نب ناميلس انث .ةتسر نب هللا دبع نب دمحم انث .نايح نب دمحموبأ انثدحو

 )١( باعيتسالا )"/ 5 4٠(« ةباصإلا «(١ا/ /6) دسألا )194/8(.

 ) )9.«لمحلا ديدش» :(ب) ىف

 . «لتقف) :(ب) ىفو «لصألا ىف اذك ةرفإ

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام (4)
 .(ب) نم تبثأ امو ««ىقل» : لصألا ىف (5)

 . «ةصقلا ركذف» :(بن) يفو .ءلصألا يف اذك ©

 .(ب) نم طقس [ ]نيبام (0)



 ركعيتو_5١* ةباحصلا ةفرعم
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 نأ "”[مكرس]] نإ: هلع هللا لوسر لاق :لاق ءاّيردب ناكو « يونغلا دئرم يبأ نب دئرم

 .(مكبر نيبو مكنيب اميف مكدوفو مهنإف ,مكرايخ مكمؤيلف مكتالص لبقت

 توف ني ع ع 0

 "”يسودّسلا نايبظ نب دثرم ©7]

 ركب "”[ينب ضعب] ىلإ اًباتك هعم بتكو ه هِي يبنلا ىلإ رجاهو «ةرصبلا نكس
 . اًئينح هعم دهش "”[دقو] : نيرخأتملا ضعب لاقو « لئاو نبا

 نسحلا نب قاحسإ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم "”يلع وبأ] انثدح 4

 نب دئثرم ثدحو :لاق ةداتق نع «نابيش انث : لاق «يزورملا دمحم نب نيسح انث «ىبرحلا

 هأرق ىتح انيلع هؤرقي اًبتاك هل اندجو امف هلي هللا لوسر نم باتك انءاج :لاق « نايبظ
 لاق .«اوملست اوملسأ : لئاو نب ركب ىلإ هلي هللا لوسر نم» : ةعيبض ينب نم لجر انيلع

 مهنإف مهل هأرقف .ةعيبر نب ةعيبض ينب نم لجر مهءاج ىتح هؤرقي نم اودجو امف : ةداتق

 نع « ةداتق] نع «ةرق نع .عءاوس نب دمحم 7[ نع «طايخ نب ةفيلخ] هاور 2

 . 17[ براضم

 نب ةرق نع « قاحسإ نب دمحم نع « لضفلا نب ةملس نع «ديمح نب دمحم هاورو *:

 . "] هلي يبنلا ىلع مدق نايبظ نب دئرم نأ نزح نب] براضم نع «دلاخ

 .(ب) نم ةدايز [ ]نيبام )١(

 . (9//7910) ةباصإلا 75١١(« /11) ديناسملا عماج ١75(2 /60) ةباغلا دسأ (؟)

 .(ب) يف سيل[ ]نيبام (*)
 . ؛هوحن ةداتق نع» :(ب) يفو «لصألا يفاذك (5)

 «هوحن براضم نعا :اهيفو .(ب) نم طقس[ ] نيبام (45)



 ةباحصلا ةفرعم "<55 5

 رك

 ءدامح نب فسوي انث ءمصاع يبأ نبا انث "”[دمحم نب هللا دبع] ''”[ ركب وبأ] انئدح

2 

 .هوحن ركلف نايبظ نب دئرم ثدح دفل :لاق .ةداتق نع « ديعس نع «ىلعألا دبع انث

 . ةداتق نع دلاخ نب ةرق هاور] *

 انث ءفسوي نب جاجح انث «ميكح نب قاحسإ انث ءنايح نب دمحموبأ هانثدح 86

 برح نبا : ينعي - براضم نع« ةداتق نع «دلاخ نب ةرق يبأ ينثدح «ةرق نب رفز ةيمأوبأ

 8 "”0[(اوملست اوملسأ نأ» : اًباتك هعم بتكو « لئاو نبا

 انث «ةتسر نبا ””ابنأ "”[ينابيشلا] بوقعي نب دمحأ نب دمحم '” انئدح -

 نع ء«دلاخ نب ةرق نع «قاحسإ نب دمحم نع « لضفلا نب ةملس انث «ديمح نب دمحم

 نب ركب يبس ُهْنيَت يبنلا هل بهوف ُهَلكَع يبنلا ىلع مدق نايبظ نب دئرم نأ نزح نب براضم
 .[أ/1//1917] .""«اوملست اولمسأ نأ» : ًباتك هعم مهيلإ بتكو لئاو

 "”يدبعلا ةعيبر نب دثرم [ 7777]

 ا . «نادحولا» يف يعينملا هركذ ت

 ("” انث :لاق « '”[ىعينملا دمحم نب هللا دبع انث ءدمحم نب دمحأ] 7 انثدح 0

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام )١(
 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 .(ب) نم تبثأو « لصألا نم طقس [ ]نيبام (9)

 . (هانثدح» :(ب) ىف (:)

 . «انث» : (ب) يفو« لصألا يفاذك (0)
 .(ب) يف ريخأتو ميدقت نايبظ نب دئرم ةمجرت يف ديناسألل ثدح (7)
 . (7917 /7) ةباصإلا )7١8/١1(« ديناسملا عماج «(17” /0) ةباغلا دسأ (10)

 . «هانربخألا :(ب) يفو لصألا يف اذك (8)

 .(ب) نم تبثأو «لصألاب ضايب [ 1نيب ام (9)
 )٠١( ناميلس نع يتغلب” :(ب)َيفو «لصألا يفاذك . . .2 .



 نب دئرم نبركب نع «ديزي نب يلعملا نع «ةبيتق وبأ انث « '"”[ىنوكذاشلا] دواد نب ناميلس

 «؟ءيش اهيف ليخلا نع هِّْلَي هللا لوسر تلأس :لوقي "”[ادئرم] تعمس :لاق «ةعيبر

 .(ةراجتلل 7اهمم] ناك ام الإ الد: لاق

 . "''[هجولا اذه نم الإ ينغلبي ملو «دواد نب ناميلس نع ينغلب : يعينملا لاق]
 مام عع 001
 الان مي قي

 (”تلصلا نب دثرم [ 737 ]

 .«نادحولا» ىف ىعينملا هركذ

 ينثدح «ئرقملا فلخ نب دمحم انث « '*”[يعينملا انث ءيرصرصلا هانثدح] 405

أ نع ثدحي يفعجلا دئرم
لاق ”لصلا نب دئرم هيب

لع 9 يلا ىلع تدفو :
 دع هتلأسف 

 .(كنم ةعضب وه امنإ» :لاقف ركذلا سم

 ال

 . ©[ ثيدحلا فيعض ةلبج نبا :وه ورمع نب نمحرلا دبعو : يعينملا لاق] *

07 . 0 
 تنين دي 3

 "يصمحلا ةليتق وبأ ةعادو نب دثرم [ 774 ]
02 

 1 س

 . ِهنَع هللا لوسر بحاصوه :لاق هنأ يراخبلا نع نيرخأتملا ضعب ىكح 0

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام )١(
 . «دئرم» : لصألا يف )00

 .(ب) ىف سيل [ ]نيب ام (")
 . ("10/ /) ةباصإلا «(5/0*17) دسألا «(5 50 /**)باعيتسالا (4)
 «. . .دمحم نب هللا دبع انث ءدمحم نب دمحأ انربخأ» :(ب) يفو «لصألا يف اذك (5)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 « هلع هللا لوسر# :(ب) يف 00

 .(ب) نم طقس [ 1نيبام (4)
 . 0594 /65) ةباصإلا «(174/6) دسألا «(5 47 /7) باعيتسالا (9)



 انث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث : (07[لاق] دمحم نب دمحم انثدح ١5

 نأ ةليتق ىبأ نع «نادعم نب دلاخ نع ءدعس نب ريحب نعع«ةيقب انث ءمصاع نب رابجلا دبع

 .«مكدعب ةمأ الو يدعب يبن ال٠: عادولا ةجح يف سانلل لاق هلي هللا لوسر

 د

 "”ىيملسألا سادرم [ 70775

 يبأ نب سيق دنع هثيدح «ةفوكلا نكس ءةرجشلا تحت عياب «؛كلام نباوه : ليق ت

 .مزاح

 نب ديمحلا دبع انث .تاتقلا رفعج نب "”نسحلا انث ءيحلطلا ركب وبأ انثدح 4

 سادرم نع ؛سيق نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع «؛ثايغ نب صفح انث .حلاص
 الإ ىقبي ال ىتح .لوألاف لوألا نوحلاصلا بهذي» : كي هللا لوسر لاق :لاق «يملسألا
 .«مهب هللا أبعي ال ءريعشلاو «'”رمتلا ةلاثح لغم ةلاثح

 .سيق نع نايب نع « هريغو «دلاخ هاورو . ليعامسإ نع «سانلاو «ميشه هاور

020 
 ل 1 0 5 0 "ا خان

 «ةورغ نب سادرم ["]

 ال . ةقالع نب دايز هنع ىور «نييفوكلا يف دعي

 نب دمحم انث ء ددسم انث ءيشكلا ملسم وبأ انث ٠ "''[يباطخلا] قوراف انثدح 06

 .ح رباج

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام )١(

 .(5 ١1 //9) ةباصإلا ١57(« /6) دسألا «(5 577 /7) باعيتسالا (؟)
 . «نيسحلا» :(ب) ىفو «ءلصألا يف اذك (7)
 1 .2وأ):(ب) ىف (4)

 .(447/6) باعيتسالا .(48 /7) ةباصإلا ١50( /0) دسألا (0)
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 الجر ىمر ًالجر نأ ةورع نب سادرم نع «ةقالع نب دايز نع : الاق روث يبأ نب ديلولا

 . هنم داقأف هِيَ هلع يبنلا هب ىتأف ءرجحب

 200 . 5 ةئاسإ
 "همسي ملو لجر نع« دايز نع «ىروثلا هاورو .ددسم ظفل *

101 
 مام د 3 تا

 5 هنا

 "””سادرم [ 7077" 1/]

 ب صا : يبلكلا لاقو ء يكدقلا ورمع نبا هنإ : ليقو :

 "كلا 0

 نب ديبع انث «ثراحلا نب دمحم نب ميهاربإ انث ,قاحسإ نب دمحأ انئدح .5

 ثعب :لاق «ديعس يبأ نع «ةيطع نع ؛هيبأ نع. ناميلس نب ”رمتعم انث «رامتلا ةديبع
 :هل لاقي ًالجر اوقلف «ةرمض ينب نم سانأ ىلإ ديز نب ةماسأ ةيرس هيي هللا وسر

 «لبج فهك ىلإ هعم امب ىوأ مهآر '”[املف] ءرمحأ لمجو هل ةمينغ هعمو «سادرم

 « مكيلع مالسلا :لاقف «مهيلإ لبقأ سادرم كلذ ىأر املف « "”[ديز نب] ةماسأ هعبتاو

 عفرف «ةماسأ هلتقف « .هلوسوو هدبع هللا لوسر دمحم نأ دهشأو هللا لإ هلإ ل نأ دهشأ

 اي :لاق .«؟هللا الإ هلإ الو تنأ فيك : هللَع هللا لوسر لاقف هيَ هللا لوسر ىلإ كلذ

 ترظنف هبلق نع تققش الهف»: ُهّنَِع هللا لوسر لاقف ءاّدوعتم اهلاق امنإ !هللا لوسر

 . ةيآلا © . . . اهندلا ةاّيحْلا ضرع نوغتبت ل : هيف ىلاعت هللا لزنأف ««؟اهيف

 .«مسي ملو»:(ب) يف )١(

 )١( دسألا 5(2 57 /”) باعيتسالا )0/ ١5 23141١ ةباصإلا )"/ 5٠(.
 )*( ؟اوتبثتف» : (ب) يف .

 .(ب) نم ةدايز (4)

 . ؟رمتعملا» : (ب) يف (5)

 . لصألا يف ترركت [ ]1 نيب ام (7)

 .(ب)يف تسيل )372

 . «هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو) :(ب) يفو «لصألا يف اذك (8)



 ةباحصلا ةفرعم 1 هت4 رك
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 .هوحن ريبج نب ديعس نع «رانئيد نب ءاطع نع «ةعيهل نبا هاورو *

 «ئرقملا ورمعوبأ انث «جرف نب دمحأ انث ""[ئرقملا] دمحأ نب ميهاربإ انثدح -17

 اونمآ نسيذا اهيأ ايإ» : سابع نبا نع «حلاص يبأ نع «يبلكلا نع «ناورم نب دمحم انث
00 0 . . 8 : 

 نب دعس نب فوع نب ةرم ينب نم لجر يف تلزن © . . .؟'”اونيبتف هللا ليبس يف متبرض اذإ
 هموق نم ملسي مل اًملسم ناكو ,«كدف لهأ نم ناكو «؛كيهن نب سادرم : هل لاقي «رانيد

 دمحم هللا الإ هلإ ال :لوقي لبحلا نم لزنف ”بهديرت هلع هللا لوسر ةيرسب اوعمسف «هريغ

 . *[هيف] ةيآلا هذه تلزنف «همنغ قاتساو «هلتقف ةماسأ '*”؛هاشغتف للا لوسر

2 8 

 "”ةرجشلا لهأ نم سادرم نبا : ليقو "'”سادرم [ ؟ 4*7

 . ثيدح ىف ركذ هل 5

 ا 31
0 

3 

 انث «بلاط يبأ نب ىيحي انث «هباتك يف بوقعي نب دمحم (*”هانربخأ 4

 ءراسي نب دشار نع « نمحرلا دبع نب ناميلس نع «ةبعش انث «ءاطع نب باهولا دبع
 مهنأ سادرم نبا وأ «سادرم مهنم ةرجشلا تحت عياب نمم ''”رفن ةسمخ ىلع دهشأ : لاق

 . برغملا لبق نولصي اوناك

 .(ب) نم ةدايزلا )١(
 . (اوتبثتف» :(س) ىف (؟)

 .«مهديريا :(ب)يف (؟)
 .(ب) نم تبثأ امو هاشغتو لصألا يف اذك (:)
 .(ب) نم ةدايزلا (6)

 . «سادرم» :(ب) ىفو « لصألا ىف (5)

 .(4 01 /9) ةباصإلا ١(« 57 /0) ةباغلا دسأ (0)
 .«انربخأ» :(ب) يف (4)
 .«سفنا :(ب) يف 69



 «”يميمتلا زعام 4

 .ةرصبلا نكس «بوسنم ريغ ل

 نب دمحأ نب هللا دبع انث ,يرصبلا نادمح نب رفعج نب دمحأ ركب وبأ انثدح 8

 ريمع نب نايح نع «يريرجلا انث «دلاخ نب بهو انث «دلاخ نب ةبده انث .يقرودلا ميهاربإ
 هللاب ناميإد :لاق ؟لضفأ لامعألا يأ : هّلَط يبنلا لأس ًالجر نأ زعام ينثدح : "لاق

 وه لمع مث»: لاق ؟هم مث هم مث :لاق مث « "”لئاسلا ذخف تدعرأ مث ««(هليبس يف داهجو

 .(ةراب ةجح: هلثمك الإ لامعألا رئاس نم لضفأ

 نع « يريرجلا نع :ةبعش لاقو «هوحن يريرخج ا "” [نعريرجلا] نع دلاخ هاؤر 03

 . زعام نع « ريخشلا ©9[نب] هللا دبع نب ديزي

 ني نو 3 دام عامي دع

عام نب هللا دبع وبأ زعام [؟1740]
 9) 

 . "لوألا هنإ :ليقو ه

 ليعامسإ نب ىسوم انث ءروصنم نب دمحأ انث «ىعينملا انث .يرصرصلا انثدح]

 نأ نمحرلا دبع نب دعجلا تعمس :لاق زعام نب نمحرلا دبع نب مساقلا نب دينهلا « "”[انث

 اًرعام نأ [أ ]١48/7/ اًياتك هل بتكف هِي ىبنلا ىتأ "[اًرعام نأ هثدح] زعام نب هللا دبع

 «بسن ىلع هل فقأ مل : لاقو )40١/1(« باعيتسالا ,(737/ /7) ةباصإلا « (9 /0) ةباغلا دسأ )١(
 .ثيدحلا ركذو

 .(ب) نم طقس (؟)

 .«قاسلا» :(ب) ىف (7)

 . ("000 /) ةباصإلا )1١1/ ٠١(« ديناسملا عماج «(8/0) ةباغلا دسأ ()
 . «مدقتملا هنإ) :(ب) يفو لصألا يفاذك (0)
 . «دينهلا دنع هثيدح» :(ب) ىف يذلاو «(ب) نم طقس [ ] نيبام (5)

 1 .(ب) نم ةدايزلا (0)



 "”ىملسألا كلام نب زعام[74]

 : هلع لاق مث همجرف «ينرهط :لاقف بنذلا باصأ مل هلع يبنلا ىتأ يذلا وه ح

 .«ةنجلا راهنأ يف ضخضختي هتيأر»

 ركب يبأ ثيدح يف هركذ ««كلام نب زعاملاورفغتسا» :لاقف هباحصأ رمأو *

 هللا يضر] يملسألا لازهو «سابع نباو «ةرمس نب رباجو ءديعس يبأو «ةريره يبأو
 ادللا .

 نب دمحم انث . يضاقلا فسوي انث .ناسيك نب دمحم نب نسحلا انثدح_-١

 مجرامل هلع يبنلا نأر باج نع «ريبزلا يبأ نع «بويأ نع «ديز نب دامح انث ءركب يبأ

 .(ةنجلا راهنأ يف ضخضختتي هتيأر "”[دقل1» : لاق كلام نب زعام

 0 اد .
 . 3 ب 7”

 0 و -

 (“”يراصنألا عيبرلا نب ةرارم [77]

 . "[مهيلع هللا بات 7 نيذلا ةثالثلا نيفلخملا] دحأ

 ' ,ديعس نب ينغلا دبع انث : '"”[لاق] لهس نب ركب انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .-

 نع «لتاقمو « سابع نبا نع «ءاطع نع « جيرج نبا انث «نمحرلا دبع نب ىسوم انث

 « ةملس ينب نم كلام نب بعك : © اوفلخ نيذلا ةثالثلا ىلعو 9 : سابع نبا نع «؛كاحضلا

 . فقاو ينب دحأ ةيمأ نب لالهو "”[فوع نب] ورمع ينب دحأ عيبرلا نب ةرارمو

 .«؛هيلع» :(ب) ىف )١(

 . "0 /9) ةباصإلا «(8/0) دسألا «(5 01 /) باعيتسالا (؟)
 :(ب) نم ةدايزلا (9

 . (7945/7) ةباصإلا ١7(« 5 /0) دسألا .(574 /7) باعيتسالا (4)
 . (ب) يف « نيذلا ةثالثلا» : هلوق رركت (6)

 . «نيفلخملا نم مهيلع هللا بات نيذلا ةثالثلا» :(ب) يفو « لصألا يف اذلك (3)
 . (ب) نم طقس (0)



 0 . لذ ا هاك 5
 . هوحن رباج نع «نايفس يبأ نع « شمعألا هاور *

 تي 0 حو

 قفز
 يليدلا نجحم يبأ نب نجحم [ 747 ]

 : ليقو «ريسُب : ليقف ءرسُب هنبا مسا يف فلتخاو] ءرسب هنبا دنع هثيدح "سي وبأ ص
 00 . . م

 . رسي : ليقو «ريشب

 «ىبنعقلا انث ءبرح نب بلاغ نب دمحم انث « ””[دالخ نب] ركب وبأ انثدح 7٠1
 سلجم يف ناك هنأ يليدلا نجحم نب رسب نع «ملسأ نب ديز نع « ''”[سنأ نب] كلام نع
 يف نجحمو عجر مث «ىلصف هلي هللا لوسر ''"ماقف ةالصلاب نذأف 3 هلع هللا لوسر عم

 لجرب تسلأ ,سانلا عم يلصت نأ كعنم ام» : هلِلَع هللا لوسر ؟”[هل] لاقف «هسلجم

 هل لاقف «ىلهأ ىف تيلص دق تنك 0 ينكلو هللا لوسر اي ىلب :لاق .(؟ملسم

 .(«تيلص دق تنك نإو ,سانلا عم لصف تئج اذإ» : هني هللا لوسر

 «يدرواردلاو ,[لالب نب ناميلسو] «رمعمو «جيرج نباو «يروثلا] هاور 0ك

 نب ليعامسإو « ةرسيم نب صفحو .دعس نب ماشهو ءرفعج نب دمحمو « سيق نب دوادو

 . ملسأ نب ديز نع ' ”[نيرخآ يف ربجم نب نمحرلا دبع نب دمحمو « شايع 1 . فق ه1 5
 مم عامي عملع
 دو مي مع

 "”يملسألا عردألا نب نجحم [؟744]

 ال ءاجر يبأ نب ءاجرو «ىليقعلا قيقش نب هللا دبع دنع هثيدح «نييرصبلا ىف دعي

 )١( (هلثم) :(ب) ىف .

 )١؟( ةباصإلا ؛١07 /0) دسألا «.(519/9) باعيتسالا )6/ /510"( ,
 ) )9؟رشب» :(ب) يف .

 ):( «ريشب : ليقو ءرسب : ليقو ءرسي : ليقف «هنبا مسا يف فلتخاو» :(ب) يف .

 ) )0.(ب)نم طقس
 .«ماقو» : (ب) يف (5)

 .(ب) نم ةدايزلا (0)
 .«نكلو» :(ب) يف (8)

 .(ب) يف ريخأتو ميدقت هيف [ ]نيب ام (9)
 . 755/5 ةباصإلا «(59 /5) دسألا «(419 /5) باعيتسالا )٠١(



2 
- 00 

 ةباحصلا ةفرعم سا 0

 نم يملسألا نجحم : يدقاولا دعس نب دمحم لاقو «ةيواعم ةفالخ يف يفوت «يلهابلا

 «ةنيدملا ىلإ عجر مث «ةرصبلا لهأ دجسم طخ يذلا وهو «مالسإلا يدق ءمهس ينب

 . ةيواعم ''![ةفالخ يف] اهب ''”تامف

 انث [ب /191/11:1[لاق] بيبح نب سنوي انث «رفعج نبل دبع انئدح 4

 . حرشب يبأ نع «ةناوعوبأ انث «دواد وبأ

 نب دحاولا دبع انث «يمرضحلا (؟”[هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحم نب دمحم انثدحو

 ذخأ :لاق «يلهابلا ءاجر نع «قيقش نب هللا دبع نع «رشب يبأ نع «ةناوعوبأ انث ثايغ

 نم باب ىلع ادعاق يملسألا ةديرب اذإف «ةرصبلا دجسم ىلإ انيهتنا ىتح يديب نجحم

 ةحازم ةديرب يف ناكو «ةالصلا ليطي «ةبكس : هل لاقي لجر دجسملا يفو ءدجسملا باوبأ

 /””[يل] لاقو «نجحم هيلع دري ملف ؟ةبكس يلصي امك يلصتالأ «نجحم اي :ةديرب لاقف

 ليو» : لاقو ةنيدملا ىلع فرشأف ادحأ اندعص ىتح هلي هللا لوسر يديب ذخأ : نجحم

 اهنم باب لك ىلع دجيف ,لاجدلا ءيجي «تناك ام رمعأ اهلهأ اهعدي « ةيرق نم اهمأل

 ءدجسملا ةدس ىلإ انيهتنا ىتح يديب هِيَ هللا لوسر ذخأ مث .«اهلخدي الو اًنلصُم اًكلم

 نالف اذه :تلقف « '''«؟اذه نم» :يل لاقف ءدجسيو عكريو ءدجسيو عكري لجر اذإف

 مث .(هكلهتف هعمست ال»: ُهِّلَع هللا لوسر يل لاقف ءاذه اذه :لوقأو «هيرطأ تلعجف

 مكنيد ريخ» : هيَ هللا لوسر لاقف « هدي نم يدي لسرأ مث «ةرجحلا باب غلب ىتح قلطنا

 .(ةرسيأ

 .هوحن نجحم نع « ءاجر نع هللا دبع نع « رشب يبأ نع ؛ ةبعش هاور

 . «تامو) : (ب) يف )00

 . «نمز يف :(ب) يف ةفز

 .(ب) يف سيل [ ]نيب ام (9)

 .(ب) نم طقس (:)

 .(ب) نم ةدايز (6)

 . «اذه نم :تلقف ؟اذه نم : يل لاقف» :(ب) يفو لصألاب اذك (7)



 .هب ةبعش انث « ةبابش انث ءدوعسموبأ انث «رفعج نب هللا دبع هانثدح -6

 نمحرلا دبع انث « ''7[يشكلا] ملسموبأ انث « ''”[نسحلا نب] بيبح انثدلح 7

 نب نجحم نع «قيفش نب هللا دبع نع ءنسحلا نب سمهك انث ؛يثيعشلا دامح نبا
 ةنيدملا قيرط نم جراخ انأو يل ضرع مث «ةجاحل هلع هللا لوسر ينثعب :لاق «عردألا

 اميف ناك ًالوق اهل لاقف ةنيدملا ىلع لبقأف « ادحأ اندعص ىتح انقلطناف يديب ذخأف :لاق

 نم هللا لوسر اي :تلق :لاق ؛«نوكي ام عبنأك اهلهأ اهعدي موي ةيرق اهمأ ليو»:لاق

 اهلخدي نأ دارأ املك ,لاجدلا اهلخدي ال ,عابسلاو ريطلا ةيفاع» :لاق ؟اهرمث لكأي

 «يلصي لجر اذإ دجسملا بابب انك اذإ ىتح لبقأ مث «""تلصم كلم بقن لكب هاقلت

 وأ «ةالص ةنيدملا لهأر ثكأ اذه «نالف اذه !هللا يبن اي :تلق :لاق «اًقداص هلوقت»:لاقف

 .«(كلهيف هعمستال , كلهيف هعمست ال»:لاقف «ةالص ةنيدملا لهأ رثكأ نم

 . "7[هوحن] قيقش نب هللا دبع نع «يريرجلا نع ةملس نب دامح هاور #

 نع «قيقش نب هللا دبع نع «رشب يبأ نع ءشمعألا نع« شايع نب ركبوبأ هاورو
 . "”[مدقت ام باوصلاو] ءمهو ””[وهو] «نيصح نب نارمع

 «دعقملا رمعم وبأ انث زيزعلا دبع نب يلع انث « ''”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 7

 نب ةلظنح ينثدح :27[لاق] ةديرب نب هللا دبع نع «ملعملا نيسح انث « ثراولا دبع انث

 دق لجرب وه اذإف ءدجسملا لخد هلع هللا لوسر نأ ءانثدح عردألا نب ب نجحم نأ «يلع

 دلي مل يذلا دمصلا دحألا هللا اي كلأسأ ينإ مهللا :لوقي وهو دهشتي وهو « هتالص ىضق

 لاقف «!ميحرلا روفغلا تنأ كنإ ؛يبونذ يل رفغت نأ ءدحأ ًاوفك هل نكي ملو «دلوي ملو

 : . هل رفغ دق ,هل رفغ دق ,هل رفغ دق»: هِي هللا لوسر

 .(ب) ىف سيل[ ]نيبام )١(
 . «طلسم» :(ب) ىف 4

 .(ب) نم تبثأو لصألا نم طقاس [ ]نيب ام ()
 .(ب) نم طقس[ ]1نيبام (5)



 8 ")[هببأ نع] ثراولا دبع نبا دمصلا دبع هاور 0

 . . ل
 تي حي -3

000 
 نارهم وأ نوميم [ ؟756]

 . اضيأ ءناسيك : ليقو ؛ هلِفَي هللا لوسر ىلوم ح

 نب دالخ انث «ىسوم نب رشب انث « "7[نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدح.- 4

 يعم اهيلإ ثعبو يلع تنب موثلك مأ تيتأ :لاق «بئاسلا نب ءاطع نع « نايفس انث «ىيحي

 ءانربخأ ع يبنلا ىلوم نارهم وأ نوميم نإف ءانبابش رذحا : تلاقف « [1/148/1] ئشب

 الو ءانسفنأ نم انيلاوم نإو ,ةقدصلا نع انيهن تيب لهأ انإ):لاق هيي هلي هللا لوسر نأ

 .(ةقدصلا نولكأي

 .هوحن ءاطع نع ءاقرو هاور *

1 53 058 2 058 2 

 (”دابنس نب نوميم[ا 1]

 نب ؟[بويأ] انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح 8

 انث «ةتسر نبا انث «نايح نب دمحم وبأ انثدحو .ح] يرصبلا بحاص بويأ نب ناميلس

 نم لجر نع ؛هيبأ نع « رانيد نب نوراه انث '”[يرصبلا بحاص بويأ نب ناميلس

 يتمأ ماوق»:لاق هلي هي هللا لوسر نأ ذابنس نب نوميم : هل لاقي هلع يبنلا باحصأ

 .«(اهرارشب

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 ىف (18/5) «ناسيك ىف (788/59) باعيتسالا «(7/١/47؟) ةباصإلا «(586/6) ةباغلا دسأ (؟)

 1 1 نارهم

 .(ب) نم طقس (؟)

 . 310/٠( /9) ةباصإلا .( 0١ /5) باعيتسالا «.(5857/6) ةباغلا دسأ (5)

 .«بويأ وبأ» :(ب) يفو 3 لصألاب !ذك 2(

 .(ب) نم طقس [ ]نيبام (5)



 تبهذ :نوراه لاق :لاقف «نوراه نع «يدهم نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ هاور *#

 . هنم هانعمس ىتح ''![اًعيمج] نسحلاو انأ

 . دابنس نب نوميم نع «هيبأ نع «ناميلس نب رمتعم هاورو 2

 نب ةفيلخ انث «يكرتلا فسوي نب دمحم انث «ملس نب رفعج نب دمحأ هانثدح

 نم لجر انيلع جرخف « نسحلا باب ىلع انك :لاق يبأ انث ءناميلس نب رمتعم انث «طايخ

 هذه كالمر: ُهْنلَم هللا لوسر لاق :لاقف ءذابنس نب نوميم : هل لاقي ُهّليَي يبنلا باحصأ

 .(اهرارشب ةمألا

 (”بوسنم ريغ نوميم[ ]1

 .ماشلا نكس

 يلع انث «يدج انث «ةيزخ نب قاحسإ نب دمحم نب لضفلا نب دمحم انثدح ١

 نع «نيريس نب دمحم نع «راوس نب ثعشأ نع «ءالعلا نب لضفلا انث ,نيسحلا نبا
 اهحتفف ءاهيناطعأف ءحتفت نأ لبق ماشلاب اضرأ هلِلَي هللا لوسر تعطقتسا :لاق نوميم

 :لاق ءاذك ىلإ اذك نم اضرأ يناطعأ هيي هللا لوسر نإ : تلقف هتيتأف هنامز يف رمع

 . اًنلث انل كرتو , اهترامعل اًثلثو «ليبسلا نبال اًلث رمع لعجف
 ىف تو 23 1 ل2 عع

 2نوميموبأ نارهم [ ؟758]

 .ةريزجلا 7[لهأ] مامإ نوميم هنبا هنع ىور

 .(ب) يف تسيل )١(
 . (817/8/9) ةباصإلا «(7585 /0) ةباغلا دسأ (؟)
 .نوميم دلاو نارهم يف هاركذ «(571/ /) ةباصإلا 7(2؟81 /6) ةباغلا دسأ (5)
 .(ب) يف سيل[ ]نيبام (5)



 نب ناميلس انث «يلمرلا دامح نب ديلولا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -5
20 

 ينربخأ «نارهم نبا ثوميم] نب ورمع ان «راوس نب نمحرلا دبع انث « نمحرلا دبع

 مأب أرقي مل نم»: "لاق هَل هللا لوسر نع «نارهم] هيبأ نع «نارهم نب نوميم يبأ

 .(جادخ ىهف هتالص ىف باتكلا

 نمحرلا دبع نب ناميلس هب درفت 0

 "هيَ هللا لوسر ىلوم نارهم [4]

 0 )00 . 4م 60 5 6
 هللا لوسر ىلوم نوميمب انورقم هثيدح مدقت ح

 2 0 92 4 “8 وا داو

 "ريمع نب ذفنُق نب رجاهملا [؟ا/60]

 نب] ميت نب دعس نب *”[بعك نب ورمع نب] بعك نب ورمع نب ناعدج نبا

 تلفنا ىتح هوبزعف رجه ام نوكرشملا هذخأ بلاغ نب ىؤل نب بعك نب ةرم نب (”[ دعس

 هامسف رجاهملا همسا ذئموي نكي ملو ؛«اًقح رجاهملا اذه»:لاقف هلل يبنلا ىتأف ءمهنم

 . مالس نب مساقلا ديبعوبأ هلاق ''”[اميف] "[نافع نب] نامثع ةطرش ىلع ناكو ءارجاهم

 .[ب/1994/5]

 . ىسوم نب نارمع انث «يرمعملا يلع نب نسحلا انث ءنسحلا نب بيبح انثدح

 .(ب) نم ةدايز )١(

 .2«ينثدحا :(ب) يف (6)

 .«: هلع هللا لوسر لاق :لاق» : (ب) يفو لصألاب اذك (")

 .(ب) ىف سيل[ ]1نيبام (5)
 .. هتمجرت ثمدقت )0(

 . ُهَلْلَع يأ «هالوم» :(ب) ىف (5)
 .(457/) ةباصإلا «(71/4 /0) دسألا )5//١7(« باعيتسالا (0)
 .(ب) نم طقس (8)

 .(ب) نم ةدايز (9)



 ذفنق نب رجاهملا نع ناساس يبأ نيصح نع «ةداتق نع «ديعس انث «ءاوس نب دمحم انث

 املف «هيلع دري ملف ًاضوتي وهو « هلي هللا لوس ر ىلع ملس هنأ ناعدج نب ريمع نبا
 ىلع الإ هللا ركذأ نأ تهرك ينأ الإ كيلع درأ نأ ينعنمي مل هنإ»:لاق هثوضو نم غرف

 .(ةراهط

 « ميهاربإ نب , قاحسإ انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح]- 0001

 . ح ةداتق نع يبأ ينثدح «ماشه نب ذاعم انث

 هللا دبع نب دمحم انث «ديمحلا دبع نب دمحم نب هللا دبع انث .ىرجآلا ركبوبأ انثدحو

 رذنملا نبا نيصحلا نع «نسحلا نع «ةداتق نع« يبأ ينثدح «ماشه نب ذاعم انث «يمرخملا

 «لوبي وهو هَ هللا لوسر ىلع ملس هنأ "”[ذفنق نب رجاهم نع «ةلعو نب ثراحلا نبا
 اذهب ذخأي نسحلا ناكف :ةداتق لاق . هيلع در أضوت املف ءأضوت ىتح مالسلا هيلع دري ملف

 :لوقيو اًسأب هب ىري ال ةداتق ناكو « ءوضو ىلع الإ ناسنإلا هللا ركذي ال :لوقيو ثيدحلا

 . اضعب هضعب خسي هَ هلع هللا لوسر ثيدح نإ

 نب ىيحي انث ءورمع نب ركب نب دمحم انث «ملس نب رمع نب دمحم انثدح 06

 تيتأ : لاق رجاهملا نع « نسحلا نع ءراتخملا نب هللا دبع انث «ناميلس نب رمتعم انث .فلخ

 ركذف «-ةدجوملا ىلع كلذ نوكي نأ تفخف يلع دري ملف «هيلع تملسف هَّتَْه يبنلا
 قفز .
 .٠ موحم

 «ديبع نب سنويو «ليوطلا ديمح :مهنم «ةعامج رجاهملا نع نسحلا نع هأور *

 .ملعألا دايزو

 لا دبع نب دمحم دعبو لوألا انسإلا يف «حا:ميهارب نب قاحسإ دعب (ب) يفو «لضألاب اذك )١(
 دانسإلا لوح هنأ يأ .«. . . نسحلا نع ةداتق نع يبأ ينثدح «ماشه نيذاعم انث :الاق» : يموزخملا

 . كلذ دعب امهجمدأ مث

 .«ثيدحلا ركذف ١ :(ب) يفو لصألا يفاذك (؟)



 ةباحصلا ةفرعم 70 رم

0 

 رجاهملا نيبو هنيب رذنملا نب نيصح لخدأف « نسحلا نع «ةداتق نع ١ ماشه هدوجو #7

 باحصأ فلاخف ؛؟بزاع نب ءاربلا نع « نسحلا نع «ىجانلا ةديبعوبأ هاورو *#

 . ظفحلا برطضم فيعض ةديبعوبأو ٠ نسح ا

2 2 5 
 تا

 (7ةريغملا نب ةيمأ ىبأ نب رجاهملا [ ؟ا/هذز

 «ىبنتملا يسنعلا دوسألا جرخف ءاعنص ىلإ اًيلاو "'هثعب هَ يبنلا لامع دحأ

 . رجح نب لئاول اًياتك هلل أم هللا لوسر هيلإ بتك [و] «ءاعنصب د اعنصب "”رجاهملاو

 دمحم نب] دمحأ انث « 7[ ىيحي نب] دمحم انث 0[ نسحلا نب] بيبح انثدح 5

 دق هّليَم هللا لوسر ناك :لاق قاحسإ نب دمحم نع «”[دعس نب] ميهاربإ انث «'”[بويأ نبا

 ثعبف «نادلبلا نم مالسإلا ئىطوأ ام لك ىلإ .تاقدصلا ىلع هءارمأو هلامع ثعب

 00 يف « ءاعنص ىلإ ةريغملا نب ةيمأ يبأ نب رجاهملا

 ("ماشه وبأ انث :الاق ''”[دمحأ نب] ناميلسو «يحلطلا ؟”[ركب وبأ] انثدح ١

 دح لاقل مرشحا ريح نب لاو اجلا يعرب رجح نبذل دعو يب

 «لئاو نب رابخلا دبع هيبأ نع «رابجلا دبع نب ديعس يمع ينثدح « رجح نب دمحم يمع

 ادفاو تجرخ . هلع 2 م هللا لوسر روهظ انغلب امل : لاق « رجح نب لئاو نع ىيحي مأ همأ نع

 يلرمأ يموق ىلإ عوجرلا تدرأ املف «ىسلجم ىندأو ىب بحرف ةنيدملا تمدق ىتح هيلإ

 . (5504 /) ةباصإلا «(717ل/ /ه) دسألا ١6(« /5) باعيتسالا )١(

 .(ب) نم تبثأ امو ««ثعب» : لصألا يفو (؟)

 .(ب) نم تبثأ امو ««رجاهم» : لصألا يف ()

 .(ب) يف سيل[ ]نيبام (5)
 . (هيلعا :(ب) يف )2(

 )١( ىيحي دنه وبأ) : (ب) ىفو لصألا يفاذك . . «



 ل ةباحصلا ةفرعم
 اك 1

 : يموق ىلع هيف يناضفف «صلاخ يل باتك ""'[اهنم] «ةثالث بتكب هيَ هللا لوسر

 ىعستسي ًالئاو نإ :ةيمأ '''[يبأ] نب رجاهملا ىلإ هللا لوسر دمحم نم هللا مسب»

 . 237[ ثيدحلا] (.. تومرضح نم اوناك ثيح لاومألا ىلع "””[لفرتيو]

 جاهم[ ]

 انث « متاح نب لهسأ انث . ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح .4

 ديرأ تنك دق نالابق يلعو :لاق .رجاهم :هل لاقي خيش ىلع تلخد :لاق ورمعوبأ دايز

 لعن نإف «هكرتت ال :لاقف « هترهشل هكرت ديرأ ىئاذح :تلق ؟اذهام :لاقف «هترهشل هكرت

 .[أ/١٠5 /؟] . "[اذكه تناك هلي ىبنلا

 تي تي حي 7 م4 عع

 (0ةملس مأ ئلوم رجاهم [ 7768 ]

 . ”ةرمع ىلوم ريكب دنع هثيدح ن

 ينثدح ءريكب نب ىيحي انث « عابنزلا وبأ انث , ""[دمحأ نب] ناميلس انثدح.48

 :لوقي ةملس مأ ىلوم ارجاهم تعمس :لوقي اريكب تعمس :لاق هللا دبع نب ميهاربإ

 ءيشل الو « ”[؟هتعنص مل] : هتعنص ءيشل يل لقي ملف نينس هلع هللا لوسر تمدخ

 . ؟هتكرت مل : هتكرت

 .(ب) يف سيل[ ]نيبام )١(
 .أطخوهو «وبأ» : لصألا يفو (ب) يف اذك (؟)

 . (31/5 /4) «دئاوزلا عمجم» يف امل قفاوم وهو «(ب) نم تبثأامو «لحرتي» : لصألا يف ()

 .(553/9) ةباصإلا 758٠١(, /0) دسألا )7//١1(2 باعيتسالا (5)

 .(ب) نم اهلماكب ةمجرتلا هذه تطقس 1[ ] (0)

 )١155/7(. ةباصإلا «(707/94/0)دسألا ١5/5(.« ) باعيتسالا (7)

 . يتأيس امل باوصلا وهو (ب) نم تبثأ امو «ةرفع» : لصألا يف 0



 ةباحصلا ةفرعم 1 8 08٠١”
2 
 . م 8

 . يدجوه '''[ثيدحلا يف يذلا اذه] ريكب : ريكب نب ىبحي لاق

 ينثدح : ''1[لاق] ريكب نب ىيحي نع« يسلربلا "![ناميلس نب] ميهاربإ هاور *

 ةرمع ىلوم اريكب عمس هنأ «يدنكلا هللا دبع نب نارمع نع «يبيجتلا هللا دبع نبا ميهاربإ

 ('/[هركذف] «. . .سمخوأ نينس رشع تمدخ :لوقي رجاهم تعمس ")[:لوقي]

 .ريكب نب ىيحي نم كشلا]

 . ""![هب ميهاربإ انث , هباتك يف بوقعي نب دمحم هانربخأ -

 :لاق رايس نب دمحأ انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح ١

 ىلوم ًاريكب عمس هنأ هللا دبع نب نارمع نع « ميهاربإ نع « ريكب نب ىيحي ىلع تأرق

 :لاقو ءارشع لقي ملو «**[لوألا لثم] . . ارجاهم تعمس :«'7[لاق] «"”[يندم] ةرمع

 . اًنيح وأ نينس

7 2 3 

 '"'يرهبلا مث يملسلا بعك نب ةرم [؟764]

 نب ةماسأو «قيقش نب هللا دبع هنع ىور «نييماشلا يف دعي ةرم نب بعك : ليقو 0

0 7 
 5 00 نيف نيو

 . يلوحسلا بيركو «ريفن نب ريبجو «ثراحلا نب مرهو . ميرخ

 ناميلس انث «''”[يشكلا] ملسموبأ انث «"”[يباطخلا] قوراف انئدح -

 لاق :لاق يزهبلا ةرم نع «قيقش نب هللا دبع نع «ةداتقانث «لاله وبأ انث «برح نبأ

 اذه» :لاقف عنقتم لجررمف .(رقبلا يصايصك ةنتف ضرألا ىلع جيه» : هلع هللا لوسر

 ! ؟هللا لوسر اي اذه وه : تلقف هبوث عماجمب تذخأف هيلإ تمقف ««قحلا ىلع ذئموي هباحصأو

 . هنع هللا ىضر نافع نب نامثعوه اذإف «ء اذه وه :لاقف

 .ريخأتو ميدقتب . «ثيدحلا اذه يف يذلا ريكب» :(ب) يف )١(

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام (؟)
 .«لاق» :(ب) يفو « لصألاب اذك (*)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 . «عابنزلا يبأ ثيدح لثم ركذف» :(ب) يفو «لصألاب اذك (5)

 .(5 ١7 /7) ةباصإلا )١59/6(« دسألا «.(579 /") باعيتسالا (1)



 نب] ةماسأو .2" [ثراحلا نب] مره نع «''”[قيقش نب] هللا دبع نع« سمهك هاور *
8 00( 5 
 .ةرم نع. [ميرخ

 انث «ذاعم نب هللا ديبع انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمعوبأ هانثدح 77
 نب ةماسأو «ثراحلا نب مره ينثدح :2"'[:لاق] قيقش نب هللا دبع نع «سمهك انث «يبأ

 . :لاق «يزهبلا ةرم نع «ينثدح دق رخآلا نأ دحاو لك رعشيالو ءامهب زاغي ناكو ءميرخ

 روغت ةدتف ىف نوعنصت فيك» :لاقف ةنيدملا قرط نم قيرط يف هيَ هللا لوسر عم انأ امنيب

 .هوحن ركذف . . .(؟ضرألا راطقأ ىف

 . ”[هوحن] ةرم نع «"”[ينالوخلا] حلاص يبأ نع «ةبالق يبأ نع «بويأ هاورو *

 1 06 (4)علا 5 هيما ؟ 6 8
 .ةرم نع « [يناعنصلا] [ثعشألا] نع ةبالق يبأ نع بويأ [هاورآو 2

 .ًالسرم ةرم نع «ةبالق يبأ نع «بويأو *

 :بعك نب ةرم نع « ريفن نب ريبج هأورو *

 انث ءىسوم نب دسأ انث «يسيطارقلا ديزي وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 45

 عم نيركسعم انك :لاق «ريفن نب ريبج نع «رماع نب ميلس ينثدح «حلاص نب ةيواعم

 ةلاوح نب هللا دبع ماقو .هوحن لاقف يزهبلا بعك نب ةرم ماقف «نامثع لتق دعب ةيواعم

 . مويلا كلذ هلع هللا لوسر دهاشل ينإ :لاقو .هقدصو

 خل
2 

5 
 ت23 5 2 6 بيز

 (©ي رهفلا ةرما ]

 نم .دهف نب براحم نب نابيش نب ورمع نب ةلثاو نب بيبح نب ورمع نب ةرم وهو

 .(ب) يف تسيل )١(
 .(ب) يف سيل[ ]نيبام ()
 .(ب) ىف تسيل (

 .«ثعشألا يبأ» :(ب) يفو ءلصألاب اذك (5)
 .(507 /6) ةباصإلا )١48/0(« دسألا «(4779 /*) باعيتسالا (0)



 ةباحصلا ةفرعم م

 نايفس انث «يديمحلا انث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث .دالخ نبركب وبأ انثدح .-606

 نع «يرهفلا ةرم تنب دعس مأ نع« ةسينأ نع «ميلس نب ناوفص "”[نع] 7"2[ةنييع نبا]

 راشأو ««نيتاهك ةدجلا يف هريغل وأ هل ميتيلا لفاكو انأ»:لاق هِي هللا لوسر نأ اهيبأ

 . ىطسولاو ةبابسلاب يديمحلا

 هلْلَع يبنلا نع اهيبأ نع ةرمل ةئبا نع نالجع نب دمحم نع ةداحج نب دمحم هاور *

 .(ىقتا اذإ) : لاقو هلثم

 و
 7 قع 2 5 :2 52

0 : 

 "'ئلعي وبأ يفقثلا ةرّم يبأ نب ةرم|اإ 17

 نع .ورمع نب لاهنملا نع. شمعألا ثيدح هل جرخأو« نيرخأتملا ضعب هركذ 0

 . ممل هب اهل نباب ةأرما هتتأف لَم يبنلا عم رفاس هنأ هيبأ نع «ةرم نب ىلعي

 وهاممإو «مهووهو «شمعألا نع «ريكب نب سنوي نع «يدراطعلا ثيدح نم 2

 ال ىلعيب روهشم ثيدحلاو «ىلعي هيبأ نع «ةرم نب ىلعي نبا نع «لاهنملا نع «شمعألا

 .هرمب

ٍِ 3 

 “ماع يبأ نب ةبعش نب ةريغملا [ ؟ا/ها/]

 نب سيق نب فوع نب «دعس نب ورمع نب بعك نب كلام نب بتعم نب دوعسم نبا تن

 نب ميت نب ورمع يبأ نب مقفألا تنب ةمامأ : همأ «ىسيع وبأ : ليقو «هللا دبع ابأ ىنكي «هبنم

 ِ 3 0 و

 . (ب) نم ةدايزلا 2000

 . «انث» :(ب) ىفو «لصألاب اذك (؟)

 .(8 5 /6) ةباصإلا ١54(« /) ةباغلا دسأ «(584 /8) باعيتسالا :يرماعلا ةرم وهو ()
 .(507 /") ةباصإلا 267 6//517) دسألا .(5//9) باعيتسالا (:)



 ةماهلا مخض ادعج "”[رعشلا] بهصأ ًالاوط ناك « '"”رصن نب نامهد نب ورمع نب ليعج

 هلع هللا لوسر عم ةيبيدحلا دهش « "”[ةرمحلاب بضخي نيتفشلا صلق نيعارذلا لبع]
 .ةاهدلا نم دعي ناك «تايالولا رمع لبق نم يلوو

 هرافسأو هماقم يف هني يبنلا مزلي ناكو ««! يئب اي»: هلع يبنلا هل لاق 57

 ةماميلا دهشو «هنم ناك ءاهدل هب ًادهع مهرخآ ناكو ُهّتْكَي يبنلا نفد .هعم هءوضو لمحي

 رمعل احوتف يلوو «ةيسداقلا دهشو « (![كومريلاب] هينيع ىدحإ تبيصأ «ماشلا حوتفو

 ناك «نرقم نب نامعنلا ةرسيم ىلع ناذمهو دنواهن حتف دهشو «ةرصبلا ىلإ رمع ههجو
 «ةرصبلا دعب رمعل ةفوكلا يلوو «زاوهألا قوسو ناسيم حتفو ةرصبلا ناويد عضو نم لوأ
 لوأ ناك ءاهريمأ وهو اهب تامو «ةيواعمل ةفوكلا يلو مث «ةفوكلا ىلع ناكو رمع تامو

 . ”[امهنع هللا يضر]رمع '*””بجاح فري اشر ؛مالسإلا يف اشر نم

 ثدحو «ينزملا ةرقو «ةمرخم نب روسملاو «يلهابلا ةمامأوبأ : ةباحصلا نم هنع ثدح

 : نيعباتلا رابك نمو دارو :هيلاوم نمو ءراقعو«ةزمحو «ةورع :هدالوأ نم هنع

 .نيرخآ يف يبعشلاو «يبلاولا ةعيبز نب يلعو «لئاو وبأو «مزاح يبأ نب سبقو «قورسم

 نب ةفيلخ انث ,يكرتلا فسوي نب دمحم انث «ملس نب رفعج نب دمحأ انثدح 17

 لاق :لاق «هيبأ نع ةرق نب ةيواعم انث .فاوصلا جاجح انث «عيرز نب ديزي انث «طايخلا

 نسحأ رجح انيأر 1[2ذإ] ناثوألاو ةراجحلا دبعن انك : سراف بحاصل ةبعش نب ةريغملا

 اناعدف انسفنأ نم ابن ''”[انيلإ] هللا ثعب ىتح ءاّبر فرعن ال «هريغ انذخأو هانيقلأ رجح نم

 .مالسإلا كرت نمم انودع لاتقب انرمأو «هانبجأف مالسإلا ىلإ

 .هلثم «ديزي نع «ماطسب نب ةيمأ هاور *

 .؛ريصن» :(ب) يف )١(

 . (ب) نم تبثأ امو «ءلصألا نم طقس [ 1نيبام ()
 .(ب) نم طقس[ ]نيب ام (9)
 . «كومريلا موي» :(ب) يفو ء لصألا يف اذك يد

 . «بجاح مداخل :(ب) يف )0(

 . (ذإ) :(ب) يف (5)



 . ("””[هلثم] ةريغملا ”١ هع هيبأ نع ةيح نب ريبج نب دايز : ةريغملا نع« هاآورو #*:

 نع «يبعشلا نع 2 دنه يبأ نب دواد نع« ةملسم نع « دواد يبأ نع ىورو *

 . ةريغم

 «كيرش انث «دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح .-4

 هَنِلَع هللا لوسر نأ «ةبعش نب ةريغملا نع«ةقالع نب دايز نع« سيقو «ةناوع وبأو «نابيشو

 مدقت ام كل "هللا رفغ دقو اذه عنصتأ !هللا لوسر اي : هل ليقف « هامدق مرت ىتح يلصي ناك

 .(؟! اروكش ادبع نوكأ الفأ» : هُم هللا لوسر لاقف ءرخأت امو كبنذ نم

 .[أ/7١7 /1؟] . ةنييع نباو «يروثلاو «رعسم هاور *#

 ايركز انث «ميعن وبأ انث ءىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -4

 عم تنك :لاق هيبأ نع «ةبعش نب ةريغملا نب ةورع نع «يبعشلا رماع نع ةدئاز يبأ نبا

 هتلحار نع لزنف «معن :تلقف ««ءام كعمأ» :لاقف رفس يف ةليل تاذ ُهْنكَي هللا لوسر

 هيدي لسغف ةاودإلا نم هيلع تغرفأف ءاج مث ءليللا داوس يف ينع ىراوت ىتح ىشمف

 نم اهجرخأ ىتح اهنم هيعارذ جرخي نأ عطتسي ملف ءفوص © [نم] ةبج هيلعو ههجوو

 ينإف امهعد» :لاقف هيفخ عزنأل تيوهأ مث .هسأرب حسمو هيعارذ لسغو «ةبحجلا لفسأ

 .امهيلع حمسف «(نيترهاط امهتلخدأ

 يبأ نب هللا دبعو «دلاخ يبأ نب ليعامسإو نيصحو «قاحسإ وبأ يبعشلا نع هاور #

 دوادو ءرماع نب ركبو دلاجمو «ديلولا نب مساقلاو ءقاحسإ يبأ نب سنويو ءرفسلا

 .دوع نب هللا دبعو يبعشلا ىلوم (”هلسمو «يدوألا

 .(ب) نم ةدايز )١(

 .(ب) يف سيل[ ]1نيبام (5)
 . «كل رفع دقوا :(ب) يف ةرفإ

 .(ب) نم ةدايزلا (5)
 . ؟ميلسلا : (ب) يف )2(



 4 ممم ةياحصلا ةف

0 

 هاورو .ح دانزلا وبأو دايز نب دابعو «ريبج نب عفان]:ةريغملا نب ةورع نع هأورو #

 نب دوسألاو «لئاو وبأو قورسم :2"”[ةريغملا نع هاورو «ًارصتخم هيبأ نع ةريغملا نب ةزمح

 رماعو «فينح نب رشبو «ةعيبر نب يلعو « عفان نب ةحلطو «دعجلا يبأ نب ملاسو «لاله
 «يلجبلا ميعن "”[يبأ] نب نمحرلا دبعو «ةديبع نب دعسو «ليبحرش نب ليذهو « يبعشلا
 ةلاضفو «ةمرب نب ةصيبقو «ةديرب نب هللا دبعو «ىس_وم يبأ نب ةدرب وبأو
 ةملس وبأو «ىفوأ نب ةرارزو ءيرصبلا نسحلاو «يفقثلا بهو نب ورمعو «ينارهزلا

 . مهلك «ينالوخلا سيردإ وبأو «ةرهز نب ماشه ىلوم بئاسلا وبأو «نمحرلا دبع نبا
 ءةصقلا قاس نم مهنم ؛نيفخلا ىلع حسملا يف ُهَّْكَي يبنلا نع« ةريغملا نعاوور

 . نيبروجلاو نيفخلا ىلع حسملا ىلع رصتقا نم مهنمو

 نب طهّللا ديبع انث «سنوي نب دمحم انث .نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح ٠

 : لاق «ةبعش نب ةريغملا نع ؛مزاح يبأ نب سيق نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث «ىسوم

 يتأي ىتح مهلذخ نم مهرضي ال نيرهاظ برغسلا لهأ لازي ال»: هلِلَع هللا لوسر لاق
 . هللا رمأ

 وبأو ءرهسم نب يلعو «عيكوو .ناطقلا ييحيو «ميشه : ليعامسإ نع هأور #
 . نيرخآ يف ةيواعم نب ناورمو «ديبع نب ىلعيو «ةماسأ

0 7 2 9 0 206 

 «بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةريغملا [[84]
 عم تبث «حتفلا ماع ملسأ «كلملا دبعوبأ :ليقو «نايفس وبأ مشاه نبا ان

 .هحدمو ملسأف «حتفلا ىلإ هجرخم يف قيرطلا يف

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 . لصألا يف ترركت (؟)

 .(4//9) باعيتسالا «(507 /) ةباصإلا «(7؟57/6) ةباغلا دسأ ()



 دمحيم نب دمحأ انث 2« ىيحي نب دمحم انث« (7١[لاق] نسحلا نب بيبح انثدح ١

 نب ملسم نب دمحم ينثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث «بويأ نبا

 لَ هللا لوسر ىضم ؟"”[مث]: لاق سابع نبا نع «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «باهش

 لاق] ءناضمر نم نيضم رشعل جرخو يرافغلا مهر ابأ ةنيدملا ىلع فلختساو «هرفسل

 نب ةيمأ يبأ نب هللا دبعو «بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفسوبأ ناك دقو ")[ : قاحسإ نبا

 ةملس مأ هتملكف هيلع لوخدلا اسمتلاو «ةنيدملاو ةكم نيب اميف هّلِكَي هللا لوسر ايقل دق ةريغملا

 .«امهب يل ةجاح ال : لاق .كرهصو كتمع نباو كمع نبا! هللا لوسر اي : تلاقف امهيف

 ديب نذخآل وأ يل ننذأتل هللاو :"”لاق هل ينب نايفس يبأ عمو امهيلإ ربخلا جرخ املف :لاق

 لع هللا لوسر كلذ غلب املف ءاعوجو اًشطع تومغ ىتح ضرألا يف نيهذنل مث ءاذه يب

 يف هلوق نايفس وبأ '"”[هدشنأو]« املسأف 2[هيلع] الخدف ؛امهل نذأ مث ءامهل”قر

 . [ب /71/١١7]:هنم ىضم ناك امم "”هراذتعاو همالسإ

 مركلاو قحلادنعقحلاىلإو عدت ةململم يمع ينب نم تتأمل

 مكح نمو عادزم كلذلامهاو :هل تلقو عاد نم كيبل :تفته

 مألا يف عايشألا تقرفت اذإ مهتعيش هللا لوسر موقب مركأ

 ملظلايجادهانسءوضبولجي هتبيقن اًئوميم قحلا ىلإ وعدي

 رفعجوبأ انث « '”[ينارحلا] بيعش وبأ انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 7

 نب رمع نب مصاع ينثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث « ىليفنلا نبا

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام )١(
 .(ب) نم ةدايز (؟)

 .(ب) نم تبثأ امو ءواولا ةدايزب «لاقو» : لصألا يف ()

 .(ب) نم هتبثأ امو ««فز» : لصألا يف 2(

 . «امهيلع» :(ب) يفو «لصألا يف اذك (5)

 . «هدشنأف :(ب) يفو «لصألا يفاذك (5)
 .(ب) نم تبثأ امو ««راذتعا : لصألا يف (0)



 موي سانلا دلتجا امل :لاق ''”[رباج] هيبأ نع للا دبع نب رباج نب نمحرلا دبع نع «ةداتق

 ربص نحن ناكو «بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس يبأ ىلإ هلي هللا لوسر تفتلا « نينح
 نم» :لاقف هتلغب رغثب ذخآ وهو ملسأ نيح مالسإلا نسح ناكو « هلع هللا لوسر عم ذئموي
 .هللا لوسر اي كمأ نبا انأ : لاق .«؟ اذه

 نب] دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث ,نسحلا نب بيبح انثدح 7
 نب ثراحلا نب ةعيبر ينربخأ يلع نب سابعلا ينثدح ءدعس نب ميهاربإ انث « ''"[بويأ
 ريخو يمأ نبا : كلذ لاق نيح ثراحلا نب نايفس يبأل لاق هِي هللا لوسر نأ بلطملا دبع
 . (يلهأ

 نب هللا ديبع ركذ :لاق متاحوبأ انث :لاق ميكح نب ورمع يبأ نع هانربخأ] -4
 يف زيزعلا دبع نب رمع ناك : لاق كلملا دبع نب لفون نع :بيبح نب عيبرلا لاق : لاق ىسوم

 ىلع لمعا :هللاقف  يمشاهلا ةريغملا نب كلملا دبع ىلإ لسرأف« ةنيدملا ىلع ديلولا نمز

 يسب اي»:لاق هلي هللا لوسر نأ ينثدح يبأ نأل :لاقف ؟مل :لاقف ءال :لاقف ةقدصلا
 خاسموأ يه امنإو ,.مكل حلصت ال اهنإف اهيلعاولمعت ال ,ةقدصلاو مكايإ !مشاه

 ماقف « دجسملا ىلإ رمع لسرأف «ةنيبب لوقت ام ىلع نيتأتلوأ اهيلع نلمعتل :لاقف .«سانلا
 . "2[كلذ لوقي هعمس هنأ هَ يبنلا ىلع دهشي مهلك اًححيش نيرشع نم رثكأ

 انزد 00 4 انف 001 9

 "'هاشه نب ثراحلا نب ةريغملا [( ؟ا/65)]

 .«نادحولا» يف يمرضحلا هركذ « هتبحص يف فلتخم 5

 نب نوراه انث .ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث دمحم نب دمحم انثدح 2706

 نع «ماشه نب ثراحلا نب ةريغملا نب ىيحي نب ةيواعم انث «دمحم نب ةمادق انث .قاحسإ

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام )١(
 .(ب) نم تبثأ امو «لأ» نودب «ةريغم» لصألا يفو .(507 /) ةباصإلا .(؟497/0) دسألا (9)
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 .(رهشلا يف ةعفولا نمؤملا ىفكي» : هْنَِع هللا لوسر لاق : لاق .هدج نع «هيبأ

 . ل 1
 ةناي مي 3

 "”يئاطلا ةبوضغلا نب نزام [؟7]

غلا] نب نزام نب نايح نب يلع نب دمحم نب برح نب يلع دج وه
 . "؟[ةبوض

 ال

 انث «يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ انث « "”[يرابنألا] رفعج نب دمحم انثدح

 ةدجن نب نمحرلا دبع نع «ريثك نب ىيحي يدج انث «ريثك نب نسحلا انث ءبرح نب ىلع

 ةبوضغلا نب نزام تعمس : لاق هيبأ نع ريثك يبأ نب ىيحي نع «يعازوألا انث ءيصمحلا

 .«ةنجلا ىلإ يدهي هنإف قدصلاب مكيلع» : لوقي هني هللا لوسر تعمس :لوقي

 )ع : 8 9
 0 [ريثك نب نسحلا نع يفاريسلا يلع نب ماشه هاور] 4

 تاي نعل تا 0 0 2

 قول
 ةمثيخ نب نزام[؟751] 4

نلَع هللا لوسر ىلع بعك نب ليبهو "وه دفو ال
 نب ذاعم امهثعب ؛نميلا نم هّ

 نب ليعامسإ انث «ناميلا وبأ انث «ةعرز وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انئدح 77

 ء.كمح نلف 6. "00 8 . . : 9

 نأ ةمثيخ نب نزام نب « [ روث نب سيق نب ورمع نع] «ورمع نب ناوفص نع « شايع

 )١( باعيتسالا )8/ 5٠٠(« ةباصإلا «(5/60) دسألا )775/5(.

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (؟)

 .(ب) نم ةدايز ("9)

 .(ب) نم طقس [ ]نيبام (5)

 .(375/9) ةباصإلا «(5/6) دسألا 5٠٠(« /8) باعيتسالا (5)

 ةلمج راركتب اذكه «؛هللا لوسر ىلع بعك نب ليبهو وه هيَ هللا لوسر ىلع دفو» : لصألا يف (7)

 .(ب) نم تبثأ امو (هللا لوسر ىلع»



 نوكسلا 7"2[نيب] لزن موي لبج نب ذاعم امهثعب «بعك نب ليبهو ةمثيخ نب نزام هدج

 .[أ/7١57/؟] . كساكسلاو نوكسلا

 ””ىسودلا ةمطاف ىبأ نب بيقيعم []

 اًنزاخ هتيم يبنلا متاخ ىلع ناك «صاعلا نب ديعس ينب فيلح «ةشبحلا ةرجاهم نم
 . ةلعلا تفقو ىتح رمع هل جلاعتف «ةبعصلا ةلعلا همايأرخآ يف '*'هباصأ «باطخلا نب رمعل

 نبملسمانث ؛'”[يشكلا] ملسموبأ انث ,'"0[ىئباطخلا] قوراف انثدح -8

 تلأس :لاق بيقيعم نع« ةملس ىبأ نع «ريثك ىبأ نب ىيحي نع .ماشه انث «ميهاربإ

 .«عد وأ ةرم» : لاف ؟ةاصحلا حسم نع هلع هللا لوسر

 نع «يماميلا هللا دبع وبأو « يعازوألاو ,دادش نب برحو .مامهو « نابيش هاور 2#

 . ”[يرهزلاو «ناذاز نب روصنم : ةملس يبأ نع هاورو] *

 :لاق ىبأ ىنثدح «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -_--89

 نأ ةملس ىبأ نع «ناذاز نب روصنم نع «ديعس نب ملتسم نع «ىبأ باتك ىف '”"تدجو

 "”يوسيف يلصي لجرلا نع هيي هللا لوسر تلأس : لاق رمع ىلوم ةمطاف يبأ نب بيقيعم

 .(ب) نم طقس[ ]نيبام )١(
 .«لتاقف» :(ب) يف (؟)

 .(401 /8) ةباصإلا «(540 /0) دسألا )5١/5(« باعيتسالا هيف
 .«بيصأ»:(ب) ىف (؟)

 . (موحن ةملس ىبأ نع يرهزلاو ناذاز نب روصنم هاور# :(ب) يف 2(
 ١ . «ثدحو» : لصألا يف 090

 .«ىوسف) :(ب): يف 4



 نب لهس انث «ىماسلا سنوي نب دمحم انث « سابعلا نب نمحرلا دبع انثدح .-

 هدج نع « بيقيعم نب ثراحلا نب نابأ نع «ةعيبر نب حون نيكموبأ انث «باتع وبأ دامح
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 اسفم .٠

 نابيش انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «بتاكلا هللا دبع نب دمحم انثدح 0

 : هلي هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع «بيقيعم نب دمحم انث «ىلعي نب ةيمأ وبأ انث « خورف نبا

 لهسلا نيللا نيهلا ىلع» : لاق« ملعأ هلوسرو هللا :اولاق «؟رانلا مرحت نم ىلع نوردت

 .(«بيرقلا

 . هلثم ةيمأ يبأ نع «نايح نب بيعش نع «طايخ نب ةفيلخ هاور

 «كلام نب ورمع انث «مشاه نب ميهاربإ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -1

 بيقيعم نع« ةملس يبأ نع «ريثك يبأ نب ىيحي نع « يعازوألا نع ملسم نب ديلولا انث

 شرع هتومل زتها دقل :٠ لاق هريرس ىلع ذاعم نب دعس ىلإ هلع هللا لوسر رظنامل :لاق

 .(ىلاعتو كرابت نمحرلا

 '”ىماَميلا ضرعم نب بيقيعم [ 7751]

 : وه امنإ ؛مهوو «ديبع نب ةنوصاش ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هركذ هللا دبع وبأ 00

 اميف ةنوصاش ثيدح نم ةحصلا ىلع هركذو « ض رعم نب بيقيعم ال بيقيعم نب ض رعم

 قفرفز
 هو

 )١( ةباصإلا 7557 /0) ةباغلا دسأ )9/ 501١(.

 )١( ؛هأر اميف» :(ب) يف .



 2 : يهمس بلبل ___ 4و 00١ ةباحصلا ةف

 ©”يدسألا هللا دبع نب ةلضن نبزرحُم [4]

 . اردب دهش « سمش ينب ءافلح نم

 انث « '[رذنملا نب] ميهاربإ انث « "”[ليلخلا نب ]دايز انث  قوراف انثدح 774

 ردب دهش نمم ناكو : باهش نبا لاق :لاق « "”[ةبقع نب] ىسوم انث « ''”[حيلف نب] دمحم
 .هللا دبع نب ةلضن نب زرحم سمش دبع ينب نم هِيَ هللا لوسر عم

 نب] دمحأ انث « "”[ىيحي نب] دمحم انث « "”[نسحلا نب] بيبح انثدح- 5744
 عباتت :لاق قاحسإ نب "'”[دمحم] نع« '''[دعس نب] ميهاربإ انث « (2[بويأ نب دمحم
 ةنيدملا ىلإ اوبعوأ دق مالسإ لهأ نادود نب منغ ونب ناكف ًالاسرأ ةنيدملا نومدقي نورجاهملا

 .[ب ]7١7/7/ .ةلضن نب زرحم : مهنم «مهؤاسنو مهلاجر «ةرجه هَ هللا لوسر عم

 كلام نب رماع نب ز رحم | ؟الكه]

 . جرزخلا نم راصنألا نم ءاردب دهش « يراجنلا رماع نب يدع نبا

 دمحم نب] دمحأ انث « ؟7[ىيحي نب] دمحم انث « '*”[ نسحلا نب] بيبح انثدح 0
 دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب '”[دمحم] نع« ''”[دعس نب] ميهاربإ انث « (9[بويأ نبا

 يدع نب] كلام نب رماع نب زرحم :راجنلا نب يدع ينب نم جرزخلا نم راصنألا نم اردب
 . راجنلا نب يدع نب منغ نب ''””[رماع نبا

 )١( باعيتسالا )/ 57١(« ةباصإلا ,(07/ /0) دسألا )/758( ,

 .(ب) ىف سيل[ ]نيبام (؟)
 .( /) ةباصإلا ,(07 /0) دسألا 57٠(« /7*) باعيتسالا (؟)
 .(ب) يف سيل[ ]نيب ام(5)
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 0 1_١

 "'”يملسألا رهد نبزرحُم [7755]

 ركذو ءهّليَع يبنلا عياب نمم ناك «يملسألا ريهز نبا :نيرخأتملا ضعب لاقو ن

 :لاق هلَع يبنلا نأ ءهزرحم نع ءزرحم دلو مأ نع «ىور ديز نب ريثك نأ يراخبلا

 .(ملاعلا نيز تمصلا»

 ةزمح انث «يوغبلا دمحم نب هللا دبع انث ءفسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح 17

 نب زرحمل دلو مأ نع ديز نب ريثك نع ؛ةزمح نب نايفس يمع ينثدح «يملسألا كلام نبا
 ينإ مهللا :لوقي اًررحم عمسأ تنك :لاق - هْفَ# يبنلا باحصأ نم ملسأ نم لجر  رهد

 هيف رهظي نامز :لاق ؟نيباذكلا نامز امو :هل تلقف :لاق « !نيباذكلا نامز نم كب ذوعأ

 يف مهعم لخد دق ونه اذإف «مهعم ثدحتيف بذكلا ديري ال يذلا بهذيف «بذكلا

 تو 0 2 2 26 2

 ("”بوسدم ريغ :زرحم [[17]

 . نيرخآتملا ضعب هركذ

 نبركب وبأ انث «هباتك يف ظفاحلا يجاجحلا بوقعي نب دمحم هانربخأ] 1

 انث «فوع نب نمحرلا دبع دلو نم يفوعلا بعصموبأ انث «ىيحي نب دمحم انث « "”[ةميزخ

 :لاق دلاخ نب ةمركع ينربخأ : (*1[لاق] رادلا دبع ينب يخأ تباث نب دمحم نب ميهاربإ

 : "”تلقف ؟كاوس مكدنع له :زرحم لاقف ءاشعب هل انوعدف ءءاشع ةليل تاذ زرحم ينءاج

 . نتسي ىتح ةليل مانام هني هللا لوسر نإ :زرحم لاقف «؟ةعاسلا هذه هب عنصت ام

 )١( باعيتسالا )9/ 47١(( دسألا )0/9١(: عماجو «(758/7) ةباصإلا المسانيد)1١١1/؟٠١(«
 (ريهز نبا) مهدنعو .

 . (؟754/5) ةباصإلا «(151" )١11/ ديناسملا عماج «(1/4 /0) ةباغلا دسأ هيف

 . اةيزخ نب قاحسإ نب دمحم ركب يبأ نع تربخأل : (ب) ىفو لصألاب اذك ()

 ْ .(ب) يف سيل [ ]نيب ام (4)
 . «انلقف » :(ب) يف )02(
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 !ليلُم نب ريشُف نب بّتعُم [[7]
 . اردب دهش '"”ديز نب ةعيبض ينب نم «يسوألا يراصنألا ح قفز

 نب] ميهاربإ انث «"”[ليلخلا نب] دايز انث «'"7[يباطخلا] قوراف انثدح .
 ةيمست يف باهش نبا نع 1 (”[ةبقع نب] ىسوم انث , "”[حيلف نب] دمحم انث 0[ رذنملا

 بتعم : فوع نب كلام نب ديز نب ةعيبض ينب نم سوألا نم راصنألا نم اردب دهش نم
 . ريشق نبا

 نب] دمحأ انث , "”[ىيحي نب] دمحم انث « ''”[نسحلا نب] بيبح انثدح 48
 نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع « ''”[دعس نب] ميهاربإ انث « ''”[دمحم

 بتعم :فوع نب ورمع نب فوع نب كلام نب ديز نب ةعيبض ينب نم سوألا نم راصنألا
 .هل بقع ال ,فاطعلا نب ديز نب ليلم نب ريشق نبا

 نب دمحم انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثلح

 «ريبزلا نب هللا دبع نب رمع ينثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع ريكب نب سنوي انث «ءالعلا
 لوق عمسأ ينأكل هللاو :لاق , 9[ ريبزلا نع]ريبزلا نب هللا دبع هدج نع « ""[هيبأ نع]
 نم انل ناكول :لوقي وهو « ملحلاك الإ هنم اهعمسأ ام يناشغيل ساعنلا نإو «ريشق نب بتعم
 ظ . انهاه انلتق ام ءيش رمألا

 «”يراصنألا ديبُع نب بتعُم [!؟7]

 . "9[اردب دهش] .رفظ ينب فيلح

 )1١( ةباصإلا ,.(740 /0) دسألا «.(587 /7) تاعيتسالا )“/ 47 ( ,

 )( (ديز نب» : لصألا يف ترركت .

 .(ب) نم طقس [ ]نيبام (9)
 .(ب) نم تبثأو «لصألا نم طقس [ ] نيب ام (5)
 ,(5147/9) ةباصإلا .(575 /0) دسألا «(587 /7) باعيتسالا (6)
 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس [ ]1نيبام (1)



 نب] دمحم انث « ''"[رذنملا نب] ميهاربإ انث « دايز انث « قوراف انثدح . 05

 نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع «[أ ٠١1/ /1] ةبقع نب ىسوم انث ,'"”[حيلف

 انث ءدمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث« نسحلا نب بيبح انثدح] .-5

لا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ
 ىنب نم «راصنأ

 قلد 0 . 1 2 1 .٠

1 
 2 00 2١ 00 9 7 ل

 ءاَرْمَح نب بتَعُم فق

 . اردب دهش « موزخم ""”ينب فيلح يعازخلا لضفلا نب رماع نب فوع نباوهو

 انث « ؟؟”[رذنملا نب] ميهاربإ انث « '؟”[ليلخلا نب] دايز انث :لاق قوراف انثدح 10

 أردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « «؟”[ةبقع نب] ىسوم نع « (؟![حيلف نب] دمحم

 . بعك ينب نم مهل فيلح «ءارمح نب بتعم : موزخم ينب نم شيرق نم نيملسملا نم

 انث « ”[دمحم نب] دمحأ انث « 7[ ىيحي نب] دمحم انث ؛ بيبح انثدح 4

 نيملسملا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب ”[دمحم] نع ؛ (4![ دعس نب] ميهاربإ

 ال «ةعازخ نم مهل فيلح «لضفلا نب رماع نب فوع نب بتعم :موزخم ينب ءافلح نم

 .هل بقع

 2 ل 23 1
 و 1

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام )١(
 .(547 /9) ةباصإلا «(57؟15/6) دسألا «(587 /") باعيتسالا (؟)

 .«موزخم ينب نم فيلح ) : (ب) يف ةرفإ

 .(ب) يف سيل[ ] نيبام (5)



 . ,عقطروو ١ 06 ةباحصلا ةفرعم
 يو كس للا 0

 7 ٍنحج نب دمحأ ىبأ ىلوم ثيغم [ 3]

 . ةشئاعو سابع 2'”[نبا] ثيدح يف هركذ «ةريرب جوز

 انث «قوزرم نب هللا ديبع نب دمحم يدج انث « متاح نب دمحم نب رمع انثدح 0

 وبأو مصاع يبأ نب ركب وبأ انث ,رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدحو .ح] مامه انث «نافع
 نأ سابع نبا نع «ةمركع نع «ةداتق نع . "”[مامه انث ,دلاخ نب ةبده انث : الاق ىلعي
 يف اهعبتيو اهيلع هينيع © رصعي هتيأرو ءاّثيغم ىعدي ناكو © دوسأ ًادبع ناك ةريرب جوز
 | 000 . ةئيدملا ككس

7 
 25 خا ل 0 . اند 5 اذن

 (0بتعم : ليقو ثيغم [ ؟07771]
 . "”[نيرخأتملا ضعب هركذ] .ثوعبلا ضعب يف هني يبنلا هثعب

 نب ثراحلا نع ءهدج نع هيبأ نع , يونغلا ءاربلا نب ديزي نب دمحم هثيدح ىور *

 .اذهب ثيغم هدذج نع «ديبع

 "يحمُجلا رمعم : ليقو ] ,ثراحلا نب رمعم [ 17 ]

 , 0[(ندب دهش «باطخو بطاح وخأ

 )١( ةباصإلا ,(5 47 /0) دسألا ,(0 /5) باعيتسالا )/ 401(.

 .(ب) نم ةدايزلاو ءلصألا يف سيل[ 1 نيبام (؟)
 .(ب) نم طقس [ ]نيبام (9)

 . باوصلا هانتبثأ امو «(ادوسأ) لصألا يف ()
 .(ب) نم تبثأ امو . «ىصعيإل : لصألا يف 2(

 . يونخلا ثيغم : يف هوركذ (0 /4) باعيتسالا «(401 /7) ةباصإلا «(5 45 /5) دسألا 000
 .(4148/9) ةباصإلا 57(2 5 /0) دسألا « (587 /1) باعيتسالا (0)
 . «!ًردب دهش بطاحو «يحمجلا بطاح وخأ رمعم ليقو» :(ب) يف )00(
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 ةباحصلا ةفرعم

 0 ب ب ا ل مك

 اد « ..[ردشلا نبآل ميهاربإ انث « '1[ليلخلا ]دايز ان انث « قوراف انثدح 05

0 هو
 

سإ نبا نع ميهاربإ انث «دمحأ انث ءدمحم انث بيبح انثدح] <61
 ىف*«؟ '![قاح

بح نب رمعم نب ثراحلا نب رمعم : حمج ينب نم أردب دهش نم ةيمست
 . بهو نب بي

 «ةلضن نب هللا دبع نبرمعم [ 514

 ةرجاهم نم بعك نب يدع نب جيوع نب ديبع نب فوع نب '”[ناثدح] نبا ت

 ةجح يف هَ هللا لوسر رعش حسم يزاجح «نيتنيفسلا يف هلع يبنلا ىلع مدق «ةشبحلا

 ؛ جرعألا نمحرلا دبعو «ديعس نب رسبو بيسملا نب ديعس دنع هثيدح ءهقلحو عادولا

 . ةبقع نب نمحرلا دبعو

 انث «نوراه نب ديزي انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا ان «دالحخ نب ركب وبأ انثداح ين

 نسب هلا دبع نب رمعم نع بيبسلا نب ديعس نع ميهاربإ نب دمحم نع « قاحسإ نب دمحم

 : ("7(عئطاخ الإ ركتحي الو : لوقي هّْتَِع هللا لوسر تعمس :لاق ةلضن

 نب سنويو ءديز نب دامحو « ”[جاجحلا نب] ةبعش :قاحسإ نب دمحم نع هاور *

 .[بت/7/] . نيرخآ يف ءاجر نب "”أجرمو ديزي

 .(ب) ىف سيل[ 1]نيبام )١(
 ْ . (انث):(ب) ىف (0)

 .(ب) نم ةدايزلا ةرفإ

 . (ب) نم تبثأ امو ««قاحسإ نبا نع هدانسإب بيبح هانثدح» : لصألا ىف [ 1 نيب ام (8)

 .(4 48/5 ةباصإلا «(5"5 /ه) دسألا «(587/) باعيتسالا (0)

 . «ناثدحلا» :(ب) ىف ()

 . «طاخل : لصألا يف 20

 / .(ب) نم ةدايز (8)

 . ًاجرملاو :(ب) يف يف



 ةباحصلا ةفرعم
 را ؟1/

2 
 انث  ميرم يبأ نب ديعس انث .بويأ نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 4

 نب ديعس نع ؛ءاطع نب ورمع نب دمحم نع «نالجع نب دمحم نع ؛بويأ نب ىبحي
 . '"7(عئطاخ الإ ركتحي ال»:لاق هَ يبنلا نأ هللا دبع نب رمعم نع « بيسملا

 نب ورمع نب دمحمو ميهاربإ نب لمحمو « '"7[يراصنألا] ديعس نب ىيحي هاورو] *
 . "”[هوحن بيسملا نب ديعس نع مهلك «ةلحلح

 (؟[مكحلا نب] ديعس انث . هللا دبع نب ليعامسإ انث .رفعج نب هللا دبع انثدح
 رمعم نع «ريبج نب نمحرلا دبع نع « بيبح يبأ نب ديزي نع« ةعيهل نبا انث « ميرم يبأ نبا
 مايأ (00 قيرشتلا مايأ نأ ء ىنمب سانلا يف نذؤأ نأ هي هللا لوسر ينثعب :لاق هللا دبع نبا

 . برشو لكأ

 نع «ةعيهل نبا هاورو «هلثم ةعيهل نبا نع «ئرقملا . ''”[ديزي نب هللا دبع] هاور *
 . "”[رمعم نع] «ريبج نب نمحرلا دبغ نع «ديزي يبأ نب ديزي نع «حلاص نب زيزعلا دبع

 نب دمحم انث ,؛كلام نب ميهاربإ انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح ١-
 «بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا نع «قاحسإ نب دمحم نع .دهاجم نب يلع انث .ديمح
 يناعد .حبذو ةبقعلا ةرمج ِهَِلَع هللا لوسر ىمر امل :لاق يودعلا ةلضن نب رمعم نع
 دقلارمعم اي»: هلع يبنلا لاقف ءرحنلا عضوم ىلع ىسوملا تررمأف ؛هتقلحف
 .«ةرفشلا '"”[ كديبو] هلم يبنلا قلح : ميظع رمأ نم هللا كنكمأ

 جام خام مم
 انا سي ياك

 .(طاخ): لصألا يف )١(

 . (ب) نم ةدايز (0)

 .«موحنا ةدايزو ريخأتو ميدقت (ب) يف (6)
 .(ب) نم طقس ()

 .«قيرشلا» : لصألا يف (5)
 .(ب) ىف سيل[ 1نيبام (5)

 . (ديبو) لصألا يفو «(ب) يفاذك (0)



 ©”ناذؤول نب ديز نب مزح نب رمعم [ ؟ الاله ]

 نب ورمع وخأ وهو ةلاوط يبأ دج «راجنلا نب كلام نب منغ نب دبع نب ورمع نبا 0

3 2 15 
 ث
4 00 . 52 

 "بهو يبأ نب نزَح نب بيسملا [؟75]

 هنبا '؟”[هنع ىور] « ديعس ""[وبأ] موزخم نب نارمع نبا ذئاع نب ورمع نبا ت

 نب '"”[رصن] نب دو دبع نب سيق يبأ نب هللا دبع نب ةبعش تنب ©[. . .]همأو «ديعس

 . "”ةماميلا موي نزح لتقو « ةرجشلا تحت عياب نمم بيسملا ناكو «لسح نب كلام

ش انث «ناميلا وبأ انث «ةعرز وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -05
 «بيع

 هءاج ةافولا بلاط ابأ ترضح امل :لاق هيبأ نع « بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا نع

 لاقف «ةريغملا نب ةيمأ يبأ نب هللا دبعو « "”[مءاشه نب] لهج ابأ هدنع دجوف هَنلَع هللا لوسر

 هللا دنع اهب كل جاحأ (*'[ةملك] هللا الإ هلإ ال : لق ! مع يأد : بلاط ىبأل هّلِلَع هللا لوسر

بغرتأ : (”'[ةيمأ يبأ نب] هللا دبعو لهج وبأ لاقف ,'""[ةمايقلا موي]
 ةلم نمع 

 لاق ىتح ةلاقملا كلتب هنادناعيو هيلع اهضرعي هي هللا لوسر لزي ملف «؟بلطملا دبع

ي نأ ىبأو «بلطملا دبع ةلم ىلع : :هب مهملك ام رخآ بلاط وبأ
 لاقف ءهللا الإ هلإ ال : لوق

 يبنلل ناك امل : هللا لزنأف ««كنع هنأ مل ام كل نرفغتسأل هللاو امأ» : هيَ هلع هللا لوسر

 )١( ةباصإلا 77ه /0) ةباغلا دسأ )7// 5/8 5(.

 .(57؟١ /9) ةباصإلا «(١ا/ا/ /5) دسألا «(501/ /8) باعيتسالا (؟)

 .«دلاو» :(ب) يف ()

 . (دنع هثيدحا :(ب) يف (4)

 .".. .ةبعش تنب همأ» :(ب) يفو « لصألا يف ضايب [ . . 1نيبام (0)

 .«دمحأل» : (ب) يف )١(
 . «ةماميلا موي لتق اًنزح نإ : ليقو» :(ب)يف (0)

 .(ب) يف سيل[ ]1نيبام (8)
 1 .(ب) نم ةدايز (9)



 ةباحصلا ةفرعم

 باحنمأ مه مه نيام دب نم ترق يوأ اونا وو رمل ورفغتسي أ اونمآ نبذل

 نم يداي هلا نكلو تببحأ نم يداهت ال كنإ ) : بلاط يبأ يف هللا لزنأو «' ”[4 ميحجلا

 . 4 ءاشي
1 

 . يرهزلا نع «نيرخآ يف « ''”[رمعمو . سنويو] ؛ناسيك نب حلاص هاور
 « ينامحلا ىيحي انث  يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث دمحم نب دمحم انثدح - 1117

 « ةرجشلا دجسم ىلع انررم : هل تلق :لاق «بيسملا نب ديعس نع « قراط نع « « سيق انث

 ليواقأ نإ :لاقف كلذ نولوقي سانلا تعمس :تلق :لاق «؟كيلع امو :لاقف «هيف انياصف
 ةرجشلا دجسم يف هللَع يبنلا عم تيلص :"”لاق بيسملا يبأ ينثدح :لاق مث ريثك سانلا
 .اهيلع ردقن ملف ناكملا كلذ يف اهانبلطف « لباق نم اهانعجرف

 قراط نع .ناميلس يبأ نب كلملا دبعو «ليئارسإو «ةناوعوبأو .يروثلا هاور *
5 

 ”دوسألا ا

 يفوت ٠ اي نبك فيل نب لشفلا نيام تي امجعلا :همأو

 , 2 [هللا دبع هنبا دنع هثيدح] . ()[امهنع هل هللا يضرأ] نامثع ةفالخ رخآ

 ب 7
9 .-.. 25 

 «ىسوم نب هللا ديبع انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث .دالخخ نب رك ركب وبأ انثدح .-4
 اعيطم تعمس : لاق عيطم نب هللا دبع نع ٠ «يبعشلا نع «ةدئاز يبأ نب بايركز نع

 .(ب) يف سيل[ ]نيبام )١(
 .ريخأتو ميدقت (ب) يف )0

 .«لاق هنأ» :(ب) يف (9)

 .«با نم ةدايزلاو ءلصألا نم تطقس «نب» (4)
 , (470 /9) ةباصإلا )١941/0(., دسألا ,(78/5) باعيتسالا 2(



 "دو ا
 ةباحصلا ةفرعم

 00 ١ ١ ع

 ىلإ مويلا اذه دعب اربص '''[ ءيش] لتقي ال٠: ")ةكم حتف موي هلم هللا لوسر لاق :لوقي

 .(ةمايقلا موي

 . هلثم ايركز نع ؛هايس نب زيزعلا دبع نب ديزيو «عيبرلا نب سيق هاور *

 . رفسلا يبأ نب هللا دبع : ىبعشلا نع هاور *

عس نب نيسحلا نب دمحم انث «دلخم نب ىلع نب دمحأ نب دمحم انثدح 6
 نب دي

 نع «جاجحلا نب ةبعش انث «قاحسإ نبا نع ريهز انث « "”[رشب نب] نسحلا انث «قابنتسلا

 هيبأ نع ءدوسألا نب عيطم نب هللا دبع نع يبعشلا رماع نع ءرفسلا ''”[يبأ] نب هللا دبع

 ىزغت ال»: ةكمب طهرلا لتقب رمأ نيح "”[لوقي] هِي هللا لوسر تعمس: ("”[لاق] عيطم

كو .«اربص ماعلا دعب شيرق نم لجر لعقي الو ءاًدبأ ماعلا دعب ةكم
 صاعلا همسا نا

 .اعيطم ِهّلِيَي هللا لوسر هامسف

53 
 ْة 2( هم 2 -

نع قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاريإ هاور 98
 نب سارف هاورو] . هلثمب ةبعش 

 . "”[هوحن يبعشلا نع دلاجمو « ىيحي

 نيز دمحأانث )2 *![ىيحي نب] دمحمانث 0[ نسحلا نب] بيبح هانثلح -65

(؟”[ دعس نب] ميهاربإ انث 34 (7[بويأ ني دمحم
 ينثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع 34 

 (عو3:( 7 8 .٠ ع سَ تاو

 نع ءرفسلا يبآ نب هللا دبع نع« جاجحلا نب] ةبعش
 )2 عيطم نب هللا دبع نع « يبعشلا

 . "”[اًعيطم هلي هلع يبنلا هامسف صاعلا همسا ناكو « عيطم هيبأ

 )١( «حتفلا موي»: (ب) يف .

 . «يشرق» : (ب) يف (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا فرفز

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (5)

 . «(هلثم» : (ب) يف )0(

ا# : نم ًالدب «هلثم# : اهيفو هيلي يذلا دانسإلا دعب (ب) يف رخأت [ ] نيبام (5)
 . (هوحن

 . ؟عمط) : لصألا يف 230

 . اهب ةبعش نع قاحسإ نب دمحم نعال : (ب) يفو «(ب) نم طقاس أ[ ]نيبام (8)



 "”ىميتلا ىشرقلا ريدهلا نب هللا دبع نب ردكنملا ]

 انث «يبلحلا ذاعم نب دمحم انث « يصيصملا ("”[يلع نب] دمحأ نب يلع انث "ا

 ال

 نب ثيرح انث :الاق ميعن وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 اذهب فاط نم» : نأ هِي هللا لوسر انثدح :لاق هيبأ نع ءردكتملا نب دمحم انث «بئاسلا

 .(اهقتعي ةبقر لدعك ناك هيف وغلي ال اعوبسأ تيبلا

 . ””[هوحن] .ردكتملا نب دمحم نع « ةبعش هاور

 هللا دبع انث :الاق ''” يزاوهألا قاحسإ نب دمحمو «رادنب نب دمحأ هانثدح .-.4

 دمحم نع «ةبعش انث «ريرج نب بهو انث ءرفسلا يبأ نب ةديبعوبأ انث «ديسأ نب دمحأ نبا

 .(ةبقر قتعك ناك تيبلاب فاط نم» : هَِيَي هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع « ردكنملا نبا

07 
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 «”ىولّبلا ةديبع نب معطم [ ؟717]

 ففز
 دنع هكئيدح «ةبحص هل نأ معزو « نيرخأتملا ضعب '"”هركذ «نييرصملا يف دعي

 2 4 ازد 101|

 . طيقل نب ةعيبر

 نب ىيحي انث «يدادغبلا ةزمح نب هللا دبع نب دمحم نب دمحم نع هانربخأ] 69

 : لاق هيبأ نع طيقل نب ةعيبر نب قاحسإ ىنثدح .ةعيهل نبا انث « ىبأ انث .حلاص نب نامثع

 )١( ةباصإلا «(710/0 /2)دسألا .(5ا//5) باعيتسالا )575/5(.

 .(ب) يف سيل[ ]نيبام (؟)
 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 . (يضاقلا» :(ب) ىف (5)

 . (57 5 /*”) ةباصإلا )١848/0(« ةباغلا دسأ (0)
 .«هركذ اميف :(س) ىف (5)

 . (هنع ىورلا : (ب) يف 0370



 نيأ :لاقف «يولبلا ةديبع نب معطم هباب ىلع تيقلف «ةنتفلا يفو رمع نبا ىلإ تجرخ

 هللا عمجي ىتح هعم موقأل هي هللا لوسر باحصأ نم لجرلا اذه تدرأ : تلقف «؟ديرت

 عمسأ نأ هّلكَي هللا لوسر ىلإ دهع :لاق مث« هللا كقفو :لاق مث ينذبتجاف ؛سانلا رمأ

 . ""”[1دبأ رتس مهنم بابلا نيبو ينيب لازيال هللاوف ,عدجم دوسأ يلع ناك نإو « عيطأو

23 1 01 2 00 9 

 ©”يرهفلا داّدش نب دروتسسْلا 7]

 نب براحم نب نابيش نب ورمع نب بيبح نب بجاللا نب لسح نب ورمع نبا وهو

 لسح نب رباج تنب دعد همأ '"و9][ب ]٠١5/1/ 2 "7[بحاللا : ليقو] كلام نب رهف
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 ('”[رصمب تام ء«رهف نب براحم نب نابيش نب ورمع نب بيبح نب] بجاللا نبا
 .نيعبرأو سمخ ةنس ةيردنكسإلاب 2[ : ليقو]

 ءا . 0 هيل
 نب نمحرلا دبعو « شارخ نب يعبرو « يبعشلاو « مزاح يبأ نب سيق هنع ”ىور 0

 نب ءافو «يلبحلا نمحرلا دبع وبأو «حابر نب يلعو «ةعيبر نب صاقوو «ريفن نب ريبج

 .ورمع نب جيدخو .ةيواعم نب ءيناهو « حيرش

 نب دمحأ نب دمحم انث «ىلصوملا قاحسإ نب رفعج نب هللا دبع انئدح

 نب دمحم انث (*7[ ثوك نب] نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدحو .ح نوع نب رفعج انث « ىنثملا

 نب سيق نع دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث :الاق .مشاه نب ىيحي انث ءبرح نب بلاغ

 .(ب) نم طقس[ ]1نيبام )١(
 .(7*1//) ةباصإلا ١65((« /6) دسألا ,(8”7 /5) باعيتسالا (؟١

 .(ب) نم تبثأو لصألا نم طقس [ ]نيب ام (*)

 .(ب) نم طقس (4)
 .2«لتقو تام» :(ب) يف )غ0(

 .خلإ . . .سيق هاور :(ب) يف (7)



 الإ ةرخآلا يف ايندلا ام» : لاق ُهّْْكَع يبنلا نع رهف ينب يخأ دادش نب دروتسملا نع مزاح يبأ

 .«عجرت مب رظنيلف ميلا يف هعبصأ مكدحأ عضي امك

 .'""[نمحرلا دبع نب] نابيشو ءرعسمو ءلوغم نب كلامو« يروثلا هاور #

 «ةماسأ وبأو «يرازفلا ناورمو «كرابملا نباو ءريرجو «ةنييع نباو ءيركسلا "”ةرمضوبأو

 ني ىيحيو] «ناميلس نب ةدبعو .رهسم نب يلعو «رشب نب دمحمو ؛«يبراحملاو «ريمن نباو

 . نيرخآ يف « '*”[ليمش نب رضنلاو « سيردإ نب هللا دبعو « ””ديعس

 . سيق نع نايبو . دلاجمو . رجاهم نب ميهاربإ هاورو *

 وبأو «ةدابع نب حور انث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث دالخ نب ركب وبأ انثدح 0١.

 .ح مصاع

 , """[يشكلا] ملسم وبأ انث :الاق « "”[يباطخلا قورافو .نسحلا نب بيبح] انثدحو

 نع «ةعيبر نب صاقو نع «ىسوم نب ناميلس نع «جيرج نبا انث :الاق .مصاع وبأ انث
 موي ران نم ةلكأ هللا همعطأ ,ةلكأ هيخأب لكأ نم»: ُهَِّم هللا لوسر لاق :لاق «دروتسملا

 ماقم هيخأب ماق نمو ,ةمايقلا موي رانلا نم اًبوث هللا هاسك هيخأب ئيستكا نمو ,ةمايقلا
 .(ةعمس ماقم ةمايقلا موي هللا هماقأ ةعمس معا

 نع «صاقو نع «لوحكم نع هيبأ نع «نايوث نب تباث نب نمحرلا دبع هاور #

 . (1)[دروتسملا

 .(ب) نم طقس )١(

 .«يركسلا ةزمح وبأ» :(ب) يفو لصألا يفاذك (؟)

 .«ناطقلا» : (ب) يف داز (9)

 .ريخأت و ميدقت (ب) يف (:)

 . «بيبحو قوراف» :(ب) يف (5)



 حلاص نب هللا دبع انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح

 نب ورمعل لاق هنأ .'"![يرهفلا] دروتسملا نع هيبأ نع « يلع نب ىسوم نع «ثيللا ينثدح

 ام كل لوقأ :لاق «لوقت امرظنا :ورمع لاقف «سانلا رثكأ مورلاو ةعاسلا موقت : صاعلا

 :اًعبرأ ًالاصخل مهيف نإ «كاذ تلق نئل "”[ : ورمع لاقف] هلي هللا لوسر "”[نم] تعمس

 ريقفو نيكسمل مهريخو «ةرف دعب ةرك '”[مهعرسأو] «ةنتف دنع سانلا ملحأل مهنإ

 . كولملا ملظ نم مهعنمأ : ةليمج ةنسح ةعبارلاو .فيعضو

 . "”[هوحن ثيللا نع « ىنثملا نب نيجحو . بهو نبا هاور] #

 انث «يصيصملا دلاخ نب مثيهلا انث .يصيصملا يلع نب دمحأ نب يلع انثدح 717717

 نب نمحرلا دبع نع «ديزي نب ثراحلا انث «يعازوألا انث « يبأ انث «ىفاعملا نب ريبكلا دبع

 ًالماع انل ناك نم» "”[: لوقي] هتِكَي هللا لوسر تعمس :لاق دادش نب دروتسملا نع «ريبج

 نكسم هل نكي مل نإف ءاًمداخ بسكيلف مداخ هل نكي مل نإف :ةجوز بسكيلف
 .«انكسم بسكيلف

 مثيهلا نب ميهاربإ انث ء دلخم 2[ نب يلع] نب دمحأ نب دمحم انثدح -.4

 .ح دواد نب ىسوم انث «يدلبلا

 «ةعيهل نبا انث :الاق ءديعس نب ةبيتق انث «يبايرفلا رفعج انث «يرجآلا ركب وبأ انثدحو

 :لاق دادش نب دروتسملا نع «يلبحلا نمحرلا دبع يبأ نع يرفاعملا ورمع نب ديزي 0

 .هرصنخب هيلجر عباصأ كلدي هِي هللا لوسر تيأر

 تن تق ت3 جام ماع عع

 .(ب) نم تبثأو لصألا نم طقس[ ]نيبام )١(

 .(ب) نمو « لصألا نم طقس[ ]نيبام (؟)

 .(ب) نم طقس (9)
 .«عرسأو»:(ب) يف (:4)
 . (ب) نم ةدايزلا 2(

 .2ينثدحا :(ب) يف (5)



 ؟ب.م ةباحصلا ةفرعم

 "”ءاكبلا نب ةدابع نب ةيواعم نب روث نب دلاجم [؟ 7/81 ]

 .ةفوكلا بارعأ يف دعي 5

 «ةلمرلاب يليبدلا هللا دبع نب دمحم انث 2 "”[مصاع نب] يلع نب دمحم انثدح -0

 ("1[:لاق] بلاط نب دعاص :يئاكبلا مئيهلاوبأ انث «ناورم نب « "”[دمحم] نب ميهاربإ انث

 «لهاك هيبأ نع «لصاو هيبأ نع «طاير هيبأ نع «ساون هيبأ نع يبأ ينثدح [أ/ ]7/ ١5

 .سي :امهملعف هني يبنلا ىلع ةيواعم نب رشبو وه دفو هنأ روث نب دلاجم هيبأ نع

 لقو «قلفلا برب ذوعأ لقو «دحأ هللاوه لق :ثالثلا تاذوعملاو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسبب ءادتبالا *'مهملعو «سانلا برب ذوعأ

 دمحأ نب دمحم انث «ةزاجإ يجاجحلا بوقعي نب دمحم نب دمحم هانربخأو] 7

 . "”[هوحن بلاط نب دعاص انث «يزورملا

 تو تي 2 . خام عإ

 يعازخلا يبعكلا شّرَحُم م1

 ال نب هللا ("”[ديبع] نب زيزعلا دبع هنع ىور «ةبحص هل «بعك نب هللا دبع ىنب نم

 انث ,يديمحلا انث ءىسوم نب رشب انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 7

 نب زيزعلا دبع نع ءمحازم يبأ نب محازم نع «ةيمأ نب ليعامسإ انث « ةنييع نب نايفس

 ةنارعجلا نم هلي هللا لوسر رمتعا :لاق ىبعكلا شرحم نع ءديسأ نب دلاخ نب هللا دبع

 ناكو 1[: يديمحلا لاق] .تئابك اهب حبصأو ةضف ةكيبس هنأك هرهظ ىلإ ترظنف «ًاليل

 )١( ديناسملا عماج «(7 517 /7) ةباصإلا «(57 /4) ةباغلا دسأ )١١/ 87(.

 ) )5.(ب) ىف سيل[ 1نيبام
 . (دمحأل :(ب) ىف قرف

 .«امهملعوا :(ب) ىف (4)
 ١١(. 5/1 ةباصإلا 074 /0) دسألا «(8//310) باعيتسالا (0)
 . (ديعلا :(ب) ىف (5)

 . لصألا يف سيل [ ]نيب ام (0



 امبرو «شرخم وأ شرحم :لاق دحأ همهفتسا نإف «يبعكلا شرخم هيف لوقي ''”[نايفس]
 رحم وه : يديمحلا لاق ءمسالا يف برطضي ادبأ ناكو « اذو اذ لاق 0 ّش

 نب دمحم انث « '"”[ظفاحلا] نوراه نب ىسوم انث .نوراه نب يلع انثدح .-.4

 :لوألا ماع انل تلق :نايفسل ليق : حابصلا نبا لاق «هلثم هدانسإب نايفس انث «حابصلا

 وأ "1 شرجم وأ] .«شرفم وأ «شرحم يلابأ ام :لاق شرحم :ماعلا تلقو شرجمل

 وأ شرخم : :لوقي نايفس ناك : لاق يديمحلا نع يبأ ينربخأو : ىسوم لاق « شرخم

 هدلو وهو ءشرحم هيف فلتخي ال "”[يذلا] : يديمحلا لاق . اذو اذ لاق امبرو «شرجم

 . ةنارعجلاب

 . محازم نع « جيرج نبا هاور 2

 عفان انث «ميرم يبأ نب ديعس انث «بويأ نب ىبحي انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح -.89
 : شرجم نع « زيزعلا دبع نع « [محازم ينربخأ : لاق] جيرج نبأ ي ىنربخأ « ديزي نبا .ا 0 قفز نيام يك ل ا ءاك .

 ىضقف اليل ةكم لدف ارمتعم ىسمأ اذإ ىتح ةنارعجلا نم جرخ ةليل هيَ هللا لوسر نأ

 . سانلا نم

 ركب نبدمحمو «راطعلا دوادو «سيردإ نب هللا دبعو «ديعس نب ىيحي] هاور

 رهظ ةفص اوركذي ملف «جيرج نبا نع « ةعامج يف ””[ةدابع نب حورو «يناسربلا

 .ةرمعلا ىلع اورصتقاو  هلِلَع هللا لوسر

 .ًالوطم هيبأ نع «محازم نب ديعس هأور *

 :لوقيف مهفتسا اذإو «شرحُم : لوقي ناكف هلوق يف فلتخي نايفس ناك : (ب) شماه يف مف

 .«هيف اهل لخدم الف ةمجعملا ءاخلا امأف حتفلاب ةياورلا رثكأو «شرَحُم

 .(ب) نمط قس (*)
 .(ب) نم طقس [ ]نيب ام (4)

 .؟ملو» :(ب) يف (5)



 نب هللا دبع نب دعس انث « نوراه نب ىسوم انث :لاق نوراه نب يلع انثدح

 نأ محازم هيبأ نع «محازم نب ديعس انث «يقرزألا دمحم نب دمحأ انث ,مكحلا دبع

 ةرمع نع انثدح :زيزعلا دبع هل لاقف «'''[هللا] دبع نب زيزعلا دبع ىلإ ءاج يبعكلا شرخم
 ليللا نم يوه دعب هني هللا لوسر اهلخد "”[معن] : شرخم لاقف «ةنارعجلا نم ُهَّتِفَع يبنلا
 ينعي ؛ ةرجش تقهر ىتح اورثك ىتح هتلحار هجو يف هيلع اوعمتجاف .هلخدمب سانلا ملعف

 «تداك وأ «هئارو نم هبوثب تذخأف هيلإ تقهر دق ةرجشلا نإ :سانلا حاصف «هتلحار

 هدضع ضايب ىلإ زظنأ ينأكف :شرحم لاق :لاق مهيلإ هدي عفرف هنع سانلا ىحنتف
 تحت ام ددع متنك ولف ,سانلا اهيأ مكلسر ىلع» :لاقف بهذلا نابضق هنأك «هبنجو

 هتلحار زمغف «هنع سانلا ىحنتف «متربخأ "”هتلأسو [ب ٠١5/ /5] «اصحلا نم مكلجرأ

 ام ىلصف لزن مث ""[هتلحار] خانأف ةنارعجلا دجسم : دجسملا عضوم ءاج ىتح هب تلبقأف

 مث «عكرف ماق مهلئاسم تهتنا اذإ ىتح . هولأسف هيلع سانلا عمتجاف سلج مث هل هللا بتك

 تردحنا نيح لهأف ءاردحنم فرس نطب لبقتساف ءاهيلع ىوتساف هتلحار ىلإ ىشمف ماق

 دعس انل لاق :ىسوم لاق «تئابك ةكمب حبصأف ةكم ىلإ ردحناف «ةنيدملا قيرط يقل ىتح هب

 .«تئابك ةنارعجلاب حبصأف» : وه امنإ ءمهو (ةكمب حبصأف» : ثيدحلا اذه يف

 0292 يراصنألا] ىثراحلا دوعسم نب ةصّيحم [ 7787 ]

 نب لهس نب دمحم هنع ىور «ماجحلا بسك يف هلْلَع يبنلا ىتفتسا ةصيوح وخأ 0

 . لصألا يف بتكي مل ةلالجلا ظفل 200(

 .(ب) نم طقس ()

 .خسنلاب اذكه ()

 . "88 /7) ةباصإلا ١19(« /0) دسألا «(؟50 /5) باعيتسالا (5)



 لاقي ماجح '[مالغ] هل ناك هنأ «يراصنألا دوعسم نب ةصيحم نع ةمثح يبأ نب لهس

 هدرف .(هبرقت ال»: لاقف هجارخ نع هلأسف ُهْلكَع م هللا لوسر ىلإ قلطناف ٠ ؛ةبيطوبأ عفان : هل

 .«هشرك يف هلعجأ ")[حضانلا] هب فلعأ» :لاقف هِي هللا لوسر ىلع

 انث ءذاعم نب رشب انث «رازبلا ورمع نب دمحأ انث «رادنب نب دمحأ انثدح] 05

 ةصيحم نع ؛دايز نب دمحم نع ألا دبع يبأ نب ماشه نع ؛ليعامسإ نب ناركسلا

 .(هلكأت ال»:لاق «؟هلكآ ماجحلا بسك نع هلك هلع هللا لوسر تلأس : :لاق ءيراصنألا

 . "”[«هحضان هفلعي نأ هل صخرف :لاق «(ال»:لاق «؟يدنع اًماتيأ همعطأ :تلق

 انث .يبأ ينثدح .لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح 717

 نب] ةصيحم نب ةدعاس نب مارح نع «يرهزلا نع ؛قاحسإ نب دمحم انث «نوراه نب ديزي
 بسكي ةبيط وبأ : هل لاقي ماجح مالغ هل ناك :لاق ةصيحم هدج نع هيبأ نع '”[دوعسم

 ىبأف هيف لَ هللا لوسر صخرتسا ماجحلا بسك نع هلع هللا لوسر ىهن املف ءاريثك اًبسك
 .«كحضان نطب يف هبسك (؟*”قلتل» : لاق ىتح ةجاحلا هل ركذيو هيف هملكي لزي ملف «هيلع

 نأ :ةصيحم نب دعس نب مارح نع ةنييع نبا لاقف ؛'''[هيف] يرهزلا ىلع فلتخا

 دنع يبنلا نذأتسا هنإ : هيبأ نع «؛ةصيحم نبا نع يرهزلا نع كلام لاقو «لأس ةصيحم

 نب مارح نع «يرهزلا نع «بئذ يبأ نباو ءهرمعم :لاقو «ماجحلا "[ةرجأ]يف

 نب دمحم نع « ريثك يبأ نب ىيحي هاورو «ماجحلا بسك نع لأس هنإ : هيبأ نع «ةصيحم
 . "[هل مالغ] بسك نع لأس ةصيحم نأ : بويأ

 تلم ا هني ن5

 .(ب) نم ةدايزا ]نيبام )١(

 . (هحضانل :(ب) يف قفز

 1 .(ب) نم طقس[ .] نيبام (9)

 .باوصلا وهو (ب) نم تبثأ امو «ىقلتل» : لصألا يف ()
 . (ب) نم تبثأ امو ««ةراجإ» : (لصألا) يف (0)

 . (ماجحلا» : (ب) يفو « لصألا يف اذك )3



 '"”ىملّنسملا دوعسم نب عشاجم 72]

 نامثع وبأو «ريمع نب كلملا دبعو «باهش نب بيلك هنع ىور «نييفوكلا يف دعي 6

 . يدهنلا

 أبنأ «ينابيشلا ديوس نب ميهاربإ انث "”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -6

 انعمو ةازغ يف انك :لاق «هيبأ نع «بيلُك نب مصاع نع «يروثلا ""[انث] «قازرلا دبع
 اًيدانم رمأف لبإلا تزعف ميلس ينب نم عشاجم : ”[هل] لاقي هع يبنلا باحصأ نم لجر
 .«ةينثلا هنم يفوت ام ىفوت ةعذجلا نإ» : لاق ُهّتيَع هللا لوسر نأ ىدانف

 .هوحن «بيلك نب مصاع نع ءرمع نب حلاص هأور *#

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .0

 نب عشاجم نع «نامثع يبأ نع «ءاذحلا دلاخ انث «عيرز نب ديزي انث ءرمع نيهللاديبع
 : لاق ةرجهلا ىلع هعيابف دوعسم نب دلاجم اذه هللا لوسر اي :تلق :لاق «ءيملسلا دوعسم

 .«مالسإلا ىلع هعيابأ نكلو ,ةكم حتف دعب ةرجه ال»

 هاورو ؛هوحن نامثع يبأ نع سيق يبأ نب ورمعو , "”[لوحألا] مصاع هاور #

 .[أ ]7١7/5/ هوحن عشاجم نع «قاحسإ يبأ نب ىبحي نع «ريثك يبأ نب ىبحي

 خام ماع عمم
 كدا ماي

 © يملّتملا دوعسم نب دلاجم [ ؟6 ]

 . ةمثيخ يبأ نبا '" [هنع ىكح اميف] لمجلا موي لتُق « عشاجم وخأ دبعم وبأ [

 )١( باعيتسالا )5/ 5١(« ةباصإلا «(590 /0) دسألا )9/ 7559( .

 ) )5.(ب) نم ةدايز
 .2(نعا :(ب) يف ةرفز

 .(ب) نم طقس (4)
 , (7509 /") ةباصإلا «(57 /0) دسألا )5١/5(« باعيتسالا (6)

 .(ب) نم تبثأ امو ««هل اميف» : لصألا يف (5)



 © و يبا نب ثر نب رحب وب . ح رضنلاوبأ انث : '7[لاق] ةماسأ يبأ ب ثراحلا انث «دالخ . أ انثدح 75

 انث :الاق ءقوزرم نب ورمع انث ءيضاقلا فسوي انث « 7[ نسحلا نب] بيبح انثدحو

 دلاجم هيخأب ُهّْتيَي يبنلا ىلإ ءاج دوعسم نب عشاجم نأ «دهاجم نع «مكحلا نع «ةبعش

 اذإو ,مويلا دعب ةرجه ال» : ُهيَ# يبنلا لاقف «ةرجهلا ىلع كعيابن :لاقف ةكم حتف موي

 ش .(اورفناف مترفنتسا

 .هوحن ركذف دلاجم هيخأب ءاج اعشاجم نأ « نسحلا نع « سنوي نع ةيلع نبا هاور 2

 "”يرمّضلا يدجم [؟78]

 « نيرخأتملا ضعب " 'هركذ «تاوزغ عبس هلي هلي هللا لوسر عم ازغ« بوسنم ريغ

 .لومسم نب ناميلس نب دمحم هئيدح ىور :لاقو

 نب دمحم انث « يخلبلا نيسحلا نب ىلع نب دمحف انث : لاق دمحم هانثدح] -1/ ١

 ينب ةوزغ هلع يبنلا عم انوزغ :لاق «هدذج نع «هيبأ نع «يرمضلا يدجم نب ىطع نبا

 ام ,متكش نإ اولزعا» : لاقف لزعلا نع ُهكَع يبنلا تلأسف ايابس انبصأف عيسيرملاو قلطصملا

 هلع يبنلا عم انوزغ :لاق هدانسإبو] .(ةنئاك يهو الإ ةمايقلا موي ىلإ ةنئاك ةمسن نم

 شيرق نم ءابدح ءاطمش زوجع تءاجو ,ةثالثلاو نيركبلاو ركبلا انم لجرلا يطعي ناكو

 . *[«!ًركب نيثالث اهاطعأف هتلأسف اهتبكر اهنقذ سمي ربكلا نم داكت

 دو مر 3 دلع داع د

 .(ب) نم طقس )١(

 . (7515 /*) ةباصإلا «(57 /6) دسألا )75١/54(« باعيتسالا (؟)

 . اركذلا :(ب) يف (9)

 يبأ نع لوملسم نب ناميلس نب دمحم هثيدح ىورا : (ب) يفو «(ب) نم سيلا ]نيبام 2

 . جرفملا
)2 0000 



 "'يدماغلا ميلس نب فنخم [؟717]

 نب فنخم وه] نييرصبلا يف دعي « "”[يفوكلا] ةلمر يبأ نب رماع دنع هثيدح
 دعس نم لودلا نب نايبذ نب نزام نب لهذ نب رماع نب ةبلعث نب فوع نب ثراحلا نب ميلس

 . 229[ناهبصأ بلاط ىبأ نب ىلع هالو «رماع نب ةانم

 20[ «دالخ نب ركب وبأو ءدلخم نب "”[يلع] نب دمحأ نب دمحم انثدح .

 نع «ةلمر وبأ انث :لاق ,نوع نياانث «ةدابع نب حور انث :لاق .ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث

 اهيأي»:لوقي هتعمسف تافرعب هِيَ يبنلا عم اًفوقو انك :لاق «يدماغلا ميلس نب فنخم
 اهنومست ىتلا ؟ةريتعلا ام نوردت له ,ةريتع ةاحضأ لك يف تيب لهأ لك ىلع سانلا

 . (ةيبجرلا

 ىبأ نباو .ةماسأوبأو]ذاعم نيذاعمو «ديز نب دامحو «ىميتلا ناميلس هاور 2

 نع  ميركلا دبع نع ء«جيرج نبا هاورو «نوع نبا نع نيرخآ يف «عيرز نب ديزيو يدع

 نب يلع لاق ميلس نب فنخم نع «ةلمر يبأ نع لجر نع «يميتلا ناميلس هاورو *

 . [هنع ناميلس هب ثدحو نوع نبا وه لجرلا اذهو : مصاع

 0يرْككَبلا فتخم [[78]
 و

 . ةنينس هتنبا هنع تور «نييرصبلا يف دعي 6

 انث «يرمجلا يرصبلا سابعلا نب هللا دبع ان : لاق ؛ 00... ]انثدح -48

 )١( باعيتسالا )4/ 7١(« ةباصإلا «(7١؟8/6) دسألا )6/ 957"( ,

 .(ب) نم ةدايز (0)

 .(ب) نم طقس (9)

 .ريخأتو ميدقت (ب) يفو .لصألاب اذك قفز

 , ("55؟ /) ةباصإلا «(١؟8/06) دسألا (5)
 .«. . .سابعلا نب هللا دبع نع تثدح» :(ب) يفو «لصألا يف ضايب ()



 ةنينس ينتثدح : '''[تلاق] «خامشلا تنب ةبح "')انتثدح «ةلبج نب ورمع نب نمحرلا دبع

 «كرمع لطي كمحر لص فنخماي» : لاق هلم هللا لوسر نأ فنخم اهيبأ نع فنخم تنب

 .«ةمايقلا موي كل دهشي ردمورجح لك دنع هللا ركذاو ,كتيب ريخ ريثكي ريخلا لعفاو

 .[بس 05]

1 
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 "رجفلا ةَرَسيَم [؟89]

 . يليقعلا قيقش نب هللا دبع هنع ىور «ةرصبلا بارعأ يف دعي

 2 5و 2 ل

 ال

 دواد نب دمحأو «يقرلا رمع نب صفح انث ")[ : لاق] دمحأ نب ناميلس انئدح .-

 نع «ةرسيم نب ليدب نع «نامهط نب ميهاربإ انث ءيقوعلا نانس نب دمحم انث :الاق «يكملا

 مدآو» : لاق اًيبن تبتُك ىتم هللا لوسر اي : تلق :لاق «رجفلا ةرسيم نع «قيقش نب هللا دبع

 ش («دسجلاو حورلا نيب

 نب روصنم هاورو «هلثم «نامهط نب ميهاربإ نع نيرخآ يف «ئناه نبذاعم هاور #

 . ةرسيم نب ليدب نع ءدعس

 نب يلع انث «يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انث «دالخ نبركب وبأ انثدح 0١.

 نب *”[دمحأ نب] هللا دبع انث :لاق «كلام نب ركب وبأ انثدحو .ح «ينيدملا ؟؟”[هللا دبع]

 نب نامثع نب دمحم انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو . ح يبأ ينثدح «لبنح

 نع «دعس نب روصنم انث ,يدهم نب نمحرلا دبع انث :اولاق «نيعم نب ىيحي انث «ةبيش يبأ

 ابن تبتك ىتم هللا لوسراي :تلق :لاق «رجفلا ةرسيم نع «قيقش نب هللا دبع نع «ليدب

 غ6 .«انث٠: (ب) يف )١(

 .(ب) نم طقس (؟)

 47١(. /") ةباصإلا «(586 /0) دسألا «(60 /5) باعيتسالا (*)

 . (ب) يف تسيل 2

 .(ب) نم ةدايزلا (0)



 5 هه ١١ ةباحصلا ةفرعم

 هنع هلصوو «ًالسرم ليدب نع «يروثلا نايفس هاورو .«دسجلاو حورلا نيب مدآو» :لاق

 نيرخأتملا ضعب هركذ اميف ةرسيم هيف ركذف ''”[هنع] برح نب بيعش
 نع «ضايف نب دايز نع «رعسم انث «ديبع نب ىلعي انث :لاق ''[ 1 انثدح 5

 لصف يهو .ةكربلا ةلكأ اهنإف ؛ةبرش ولو ةلكأ ولو اورحست» :لاقي ناك :لاق «ةرسيم

 رعسم نع ديلولا نب دامح هعفر] .«(ئراصنلا موصو مكموص نيب

 يف يروباسينلا ظفاحلا بوقعي نب دمحم نب دمحم نيسح اوبأ ؛ هانربخأ 5797

 انث «ديلولا نب دامح انث هروصنم نب نيسحلا انث «ينالديصلا دمحم نب رفعج انث « هباتك
 ولو ةلكأ ولو اورحست» : هلع هللا لوسر لاق :لاق ةرسيم نع «ضايف نب دايز نع رعسم

 . "”[«ئراصنلا موصو مكموص نيب لصف وهو ؛ةكرب ةلكأ اهنإف ؛ ةوسح

0 20 
 0 تا 6 ني زير

 (9واجحلا ةّبْيَط وبأ 70]

 ةرسيم همسا

 :لاقف «ةبيط :آم يبأ مسا نع ةبْيَط يبأ نب ديبع نب دمحأ تلأس : :لاق يعينملا هركذ اميف حت

5 
 . 68 ريسيم

 9 0 تو 6 اء نيل ُ

 (”باطنخلا نب رمع ىلوم عجهم ©]]

 ١ درطت الو لف "”[هباحصأ يفو] هيف تلزن « ''"[نيملسملا نم] ردبب لتق ليتق لوأ ح

 .(ب) نم ةدايزلا 0

 « . . . ضايف نب دايز نع رعسم ىورو" :(ب) يفو . لصألا يف ضايب (1)
 .(ب) نم طقس (؟)
 .(غ١/1 /9) ةباصإلا ,.(586 /0)دسألا (5)
 .(557/7) ةباصإلا 78٠١(., /0) دسألا :(88/5) باعيتسالا (0)
 .(ب) نم ةدايزلا (0)



2 

 . ةيآلا 4 مهّبر وعدي ني ذَّلا

 نب] ميهاربإ انث « '''[ليلخلا نب] دايز انث « "![يباطخلا] قوراف انثدح -6

 يف «باهش نبا نع « ''”[ةبقع نب] ىسوم نع « '”[حيلف نب] دمحم انث . "”[رذنملا

 باطخلا نب رمع ىلوم عجهم : بعك نب يدع ينب نم نيرجاهملا نم اردب دهش نم ةيمست

 . مهل فيلح "”[هللا ليبس يف] مهسب يمر ليتق لوأ ناك «نميلا نم .

 انث ءديعس نب ىنغلا دبع انث «لهس نب ركب انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 6

 نع « لتاقم نعو «سابع نبا نع «ءاطع نع «جيرج نبا نع «نمحرلا دبع نب ىسوم

 © ههجو نوديري يشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي نيذّلا درطت الو إ» سابع نبا نع «كاحضلا

 رمع ىلوم عجهمو «ناوزغ نب ةبتعو « "”[اًيابخو] "”[اًرامعو] ءاّبيهصو « ًالالب ديري

 «ئرقملا رمع وبأ انث «جرف نب دمحأ انث « ""”[ئرقملا] دمحأ نب ميهاربإ انثدح -5

 ةيآلا هذه تلزن :لاق « سابع نبا نع ؛حلاص يبأ نع «يبلكلا نع «ناورم نب دمحم انث

 .ةريهف نب رماعو «عجهمو ءرامعو «بيهصو «لالب يف « نوفاخي نيذلا هبرذنأو

 .ملاسو «بابخو

 ”بلطملا *[ دبع] نب دابع نب ةثاثأ نب حّطْسسم 04]

 . هيَ هللا لوسر عم أردب دهش 8

 انث « ''”[رذنملا نب] ميهاربإ انث « '”[ليلخلا نب] دايز انث « قوراف انثدح 17

 .(ب) نم طقس )١(

 .(ب) نم تبثأ امو .«رامع» : لصألا يف (؟)

 . (ب) نم تبثأ امو .«بابخ» : لصألا يف (")

 .(ب) نم طقس (:)

 .(5 04 /7) ةباصإلا )١67/0(.« دسألا ,(" 8 /5) باعيتسالا (5)



 نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع , ©")[ةبقع نب]ىسوم انث « ''"[حيلف نب] دمحم

 .[أ .]1//7١1/ بلطملا دبع نب دابع نب ةثاثأ نب حطسم فانم دبع نب بلطملا دبع ينب

0 
 6 بز 1 0 1 9

7 
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 (””يولّبلا ورمع نب دايز نب رذجم [؟79*]

 نب] دمحأ انث « '"”[ىيحي نب] دمحم انث , '""[نسحلا نب] بيبح انثدح .-4

 نب سابعلا نع «قاحسإ نب دمحم نع «[دعس نب] ميهاربإ انث « ''"[بويأ نب دمحم
 موي هباحصأل لاق هيَ هللا لوسر نأ «سابع نبا نع هلهأ ضعب نع .دبعم نب هللا دبع
 مهل ةجاح ال اهرك اوجرخأ دق مهريغو مشاه ينب نم الاجر نأ تفرع دق ينإ»:ردسب

 هنأل ؛يرتخبلا يبأ لتق نع ئهنو ,هلتقي الف مشاه ينب نم ادحأ مكنم يقل نمف ءانلاتقب

 ءيش هنع هغلبي الو هيذؤي ال ناكو ,ةكمب وهو هِي هللا لوسر نع موقلا فكأ ناك
 مشاه يب ىلع شيرق تبتك يتلا ةفيحصلا ضقن يف ماق نميف '' [ناكو] ههركي

 جرزخلا نب فوع ينب نم راصنألا فيلح ىولبلا دايز نب رذجما هيقلف «بلطملا دبع ينبو
 :يرعتخبلا وبأ لاقف ,كلتق نع ىهن دق هّليَع هللا لوسر نإ :يرتخبلا يبأل رذجملا لاقف
 كب الإ هلي هللا لوسر انرمأ ام ,.كليمز يكراتب نحن ام هللاو ال رذجملا :لاقف ؟يليمزو
 نب ميهاربإ لاق .«رذجملا هلعقف العتقاف اًعيمج انأو وه نتومأل اَذِإ هللاو ال : لاق كدحو
 دقل قحلاب كثعب يذلاو :لاقف رذجملا هلي هللا لوسر ىتأ مث لوقي ادعس يبأ تعمس : دعس
 هلتق يف رذجم لاقو « هتلتقف هتلتاقف ينلتاقي نأ الإ ىبأف هب كيتآف رسأتسي نأ هيلع تدهج
 : يرتخبلا ابأ

 يلب نم ينإةبسنلا تبئاف 2 يتبسن تيسن مأ تلهج امأ
 ينثنت ىتح ''”[ةدعصلاب] نعطأ يلب نم يلصأ لاقي يذلا انأ

 .(ب) نم طقس )١(
 , ("7 /) ةباصإلا «(55 /0) دسألا 5١(« /5) باعيتسالا (؟)
 .(ب) نم تبثأ امو « لصألاب طشك قرف

 .(ب) نم تبثأ امو «ءابلا نودب «ةدعصلا» : لصألا يف (:)



 اف نب نبا ميهاربإ انث ءحيلف نب دمحم انث « '١)[رذنملا نب] ميهاربإ انث « دايز انث «قوراف انئدح 6

 رذجملا راصنألا ءافلح نم اردب دهش نم ةيمست يف «باهش نبا نع 2"”[ةبقع نب] ىسوم

 "”يغيللا ليكم 4]

 هيلإ مصاختف «نينحب هّلهَع يبنلا ناك ل يملسلا دعس نب ةريمض ثيدح يف ركذ هل 3

 ةماثج نب ملحم !؟[هلتق] يذلا يعجشألا "![طبصألا] نب رماع مد يف ةنييعو عرقألا

 ام هللاو هللا لوسراي : لاقف عومجم ريصق لتيكم :هل لاقي ثيل ينب نم لجر ماقف 2'”[لاق]

 . اهارخأ ترفنف اهالوأ تيمرف تدرو منغك الإ اًهبش ليتقلا اذهل تدجو

0 9 2# 

 “©يملّملا سماكُع نب رّطَم [ 7179

 . يعيبسلا قاحسإ يبأ دنع هثيدح «نييفوكلا يف دعي 3

 انث « ''[غئاصلا] ليعامسإ نب دمحم انث «رادنب نب نسحلا نب هللا دبع انثدح

 لاق :لاق سماكع نب رطم نع «قاحسإ يبأ نع «يروثلا نايفس انث «يرفحلا دواد وبأ

 يبأ نع ليئارسإ هاور .«ةجاح اهيلإ هل لعج ضرأب دبع ضبق هللا دارأ اذإ»: هلي هللا لوسر

 . هلثم قاحسإ

 0 كن 0

 م مدام عع
 انا منت 3

 . (ب) نم ةدايزلا 0ع(

 .(401/ /") ةباصإلا «(559/0) دسألا (؟)

 . «طبضألا» :(ب) يفو «لصألاب اذك (*)

 . «لتق» :(ب) ىفو «لصألا ىفاذك (:)
 .(577 /9) ةباصإلا «(185 /5) دسألا «(88/5) باعيتسالا (0)



 رك 551 ةباحصلا ةفرعم
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 (”لاله نب رطم[ 1]

 نب ذئاع] :جشألاو عرازلا عم اًدفاو جرخ ٠ طنا يعاني اصلا] يني نم 5

 دومحم انث 00 الل

 نابأ مأ ؟”[ينتثدح] : "”[لاق] قنعألا رطم انث «يسلايطلا دواد وبأ انث «ناليغ نبا

 ىلإ ادفاو عرازلا يّداج جرخ]: (*[لاق] عرازلا اهدج نع « عرازلا نب عزاولا تنب

 لاقي نونجم هل نباب جرخأو ءورمع نب ذئاع همساو جشألا هعمو 200[ هنِلَع هللا لوسر

 ىلإ ادفاو تجرخ عراز اي :جشألا هل لاقف « ' "جشأ :هل لاقي هل خأ نب أو «رطم :هل

 هل "وعدي ىتح هب تجرخف يخأ نبا امأ : لاقف 00 ونجم) كعم تجرخأو هنْلَع يبنلا

 . هلا "وعدي نأ ىسعف اذه امأو ؛هبام بهذي نأ ىسع هلي ىبنلا

 . "[نمحرلا دبع نب] '''”[رطم نع هلثم] يرقنملا ةملس وبأ هاور

 تي تي ن3 تام خب .

 )١( دسألا )١817//5(« باعيتسالا «(47 5 /) ةباصإلا )9/5(.

  020.«سيق دبع نم حابصا :(ب) يفو « لصألا يف اذك

 .(ب) نم طقس (؟)

 . باوصلا وهو «(ب) نم هانتبثأ امو ««ينثدح» : لصألا يف (5)

 .باوصلا وهو «(ب) نم هانتبثأ امو ؛«لاق» : لصألا يف (5)

 .ريخأتو ميدقت يفو « لصألا يفاذك (5)

 .«جشألا» :(ب) يف (0

 .باوصلا وهو «(ب) نم هانتبثأ امو ««نوئجم» : لصألا يف (4)
 . لصألا نم تبثأ امو عمجلاب اوعدي : (ب) يف 0(

 .«عدي) :(ب) يف )٠١(

 .ريخأتو ميدقت (ب) يفو «لصألا يف اذك )١١(

 .(ب) نم طقس[ ]نيبام )١1١(



 '"'ينزاملا يراصنألا ورمع نب ذقنُم [7]

 . ةنس نيثالثو ةثام شاع «ةنيدملا نكس ل

 ("”(ىسوم نب] سابعلا دمحأ انث «يفيرطغلا دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انثدح

 « قاحسإ نب دمحم نع «ماوعلا نب دابع انث «يئاسكلا ديعس نب ليعامسإ انث "”[يودعلا]

 راد ينال خب دفو ءورمع نب لقنم ينثاح : (7[لاق] نابح نب ىيحي نب دمحم نع

 اًئيش تعتبا اذإ» : هلع هللا لوسر هل لاقف عدخ دق لازي ال ناكو عيبلا كرتي ال ناكو «ةنس

 . «اًنالث رايخلاب تنأف ةبالخ ال لقف

 نع :لاقو «ديعس نب ليعامسإ نع «نايفس نب نسحلا نع «نيرخأتملا ضعب هاور *

 نب ديعس هأورو ""[هلثم لاق] اًدقنم هدج نأ «نابح نب عساو همع نع ىيحي نب دمحم

 . دابع نع ناميلس

 نب ديعس انث «يناولح ا ىيحي نب دمحأ انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح

 اذقنم هدج نأ «نابح نب ىيحي نب دمحم نع « قاحسإ نب دمحم نع «دابع نع «ناميلس

 تعب اذإ»:لاقف ُهّْنيَع يبنلل كلذ ركذف نبغ عاب اذإ ناكف ةنس ةئامو نوثالث هيلع ىتأ ناك

 . (مايأ ةثالث رايخلاب تنأو ةبالخ ال :لقف

 نأ ىيحي نب دمحم نع « قاحسإ نب دمحم نع «دابع نع ؛ روصنم نب ىلعم هأورو

 . (ةبالخ ال : لق» : ورمع نب ذقنمل لاق هني ٍَء يبنلا

 .هوحن رمع نبا نع عفان نع « قاحسإ نب دمحم نع «ةنييع نبا هاور ##

 دما كنلا تو

 )١( باعيتسالا )١5 /8(« ةباصإلا 71/7 /ه) دسألا )/ 554(.

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام (؟)

 )( .(ب) نم ةدايز[ ] نيبام
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 جاك 0 14

 20كردموبأ ,.يدزألا بينم 5 7]

 .هدالوأ دنع هثيدح ح

 نب ناميلس انث «ىيايرفلا دمحم نب رفعج انث « دمحأ نب ناميلس اتثدح .4

 نب كردم نب بينم "!(ينثدح) «دامح نب ةيتعانث : ©![لاق] يقشمدلا نمحرلا دبع

 لوقي وهو ةيلهاجلا ىف هلع هللا لوسر تيأر :لاق «هدج نع «هيبأ نع « يدزألا بينم

 هيلع اثح نم مهنمو ,.ههجو يف لفت نم مهنمف اوحلفت هللا الإ هلإ ال :اولوق» : سانلل

 لسغف ءام نم سعب ةيراج ؟*”تلبقأف ,راهنلا فصتنا ىتح .هبس نم مهنمو .بارتلا

 هذه نم :تلقف .ًالذ الو ةبلغ كيبأ ىلع يشخت ال ةيمّب اي: لاقو ””[هيَدّيو] ههجو
 .«ةفيصو ةيراج ىهو « هلي هللا لوسر تدب بعيز هذه : '"”(اولاق)

0 0 0 
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 "””يرماعلا ثراحلا نب كردم []

 . يشرتللا نمحرلا دبع نب ديلولا دنع هثيدح «نييماشلا يف دعي ت

 ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث «"7[لاق] دمحم نب هللا دبع '''[ركب وبأ] انثدح .-0
 ىلا ديبع نب ليعامسإ نب رافغلا دبع انث .ملسم نبا ينعي ؛ديلولا انث ءرامع نب ماشه انث

 اذه :لاقف ؟ةعامجلاهذهام هيأاي :تلقف «لجر ىلع ةعامج اذإ ىنمب انك املف «يبأ

 )١( ةباصإلا «(؟19/7/0) دسألا «(58/5) باعيتسالا )*/ 570(.

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام (؟)
 . «انث) :(ب) يف (9)

 .«تلبقأو» :(ب) يف (5)

 . لصألا يف“ترركت )0(

 .«اولاقف» :(ب) ىف (5)

 . 094/6 ةباصإلا «(1700 /0) دسألا ()



 ىتح انأ تبهذو ؛هتقان ىلع مهيلع فقو ىتح يبأ بهذ مث «هموق نيد كرت يذلا ىباصلا

 اوقرفت ىتح يبأ فقوم لزي ملف هيلع نورزي مهو مهثدحي هب اذإف يتقان ىلع مهيلع تفقو

 فوشكم اهرحنو ءام هيف حدق اهدي يف ةيراج تلبقأو «راهنلا نم عافتراو لالم نع

 كيلع يرمخ» :اهل لاقف يكبت يهو '١"[هتلوانو] بنيز [أ ]١١8/1/ [هتنب هذه :اولاقف

 . .«لذ الو ةبلغ كيبأ ىلع يفاخت نلو «ةيئب اي كرحن

 عدم 3
 5 هناي ميا ه3

 "”يرافغلا ليفطلا وبأ كردُم 66٠001

 . هيلإ اهنم هتنبا لمح يف ةكم ىلإ ُهّْْكَع يبنلا هثعب « هدالوأ دنع هثيدح ج

 ("![ متاح نب] دمحم نب نيسحلا انث ءدمحم نب دمحم "”[رفعج وبأ] انثدح .-5

 انث :الاق ؟*”[كاحضلا ورمع نب دمحأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو «ح لجعلا ديبع

 نب دلاخ نع «مهثدح ءديز نب ريثك نأ «يملسألا ةزمح نب نايفس انث ءبماك نب بوقعي

 كاضرب ذوعأ» : هدوجسو هعوكر يف لوقي ناك ُهّنيَع يبنلا نأ «هدج نع «كردم نب ليفطلا

 تنأ كيلع ًءانث ىصحأ ال ,كنم كبو «كتمقن نم كتافاعمب ””[ذوعأ]و ءكطخس نم

 ش .(كسسفن ىلع تينثأ امك

 انث ءمصاع يبأ نب "”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع ””[ركب وبأ] انثدح ٠07

 نب ليفطلا نب دلاخ نع «ديز نب ريثك انث « ""[ةزمح نب نايفس انث] : ”[ديمح نب] بوقعي

 . ةكم نم اهب يتأي هتنبا ىلإ ةكم ىلإ هثعب هِي هللا لوسر نأ هدج نع «كردم

 9 0-3 2 ععثء 2 00

 .«هتلوانف» :(ب) ىف )١(

 . (9945 /9) ةباصإلا «(379 /0) دسألا (؟١)
 .(ب) نم طقس (9)

 . «مصاع يبأ نبا» :(ب) يف (5)

 . (ب) نم ةدايزلا 2(

 . «(بساك نب» :6ب) يف 03



 .١ فهنف ةباحصلا ةفرعم
 /د 0

 ” يراصنألا جلدم [180]

 هركذ «بوسنم ريغ «هيلإ وعديل هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلإ هِيَ هلع يبنلا هثعب

 . هثيدح يف سابع نبأ

 يرودلا رمع وبأ انث « جرف نب دمحأ انث .ئرقملا دمحأ نب ميهاربإ انثئدح .

 «سابع نبا نع .حلاص يبأ نع ,بئاسلا نب دمحم نع «ناورم نب دمحم انث «ئرقملا
 باطخلا نب رمع ىلإ جلدم :هل لاقي راصنألا نم اًمالغ ثعب ُهّنيَي هللا لوسر نإ :لاق

 بابلا مالغلا عفدف «بابلا قلغأ دق اًمئان هدجوف مالغلا قلطناف «هيلإ '''[هوعدي] ةريهظ

 ىأر دق مالغلا نأرمع فرعو“""[بابلا درو] مالغلا عجرف ظقيتسي ملف ملسو رمع ىلع
 ةعاسلا هذه اولخدي نأ انمدخو انءاسنو انءانبأ ىهن هللا نأ هللاو تددو :رمع لاقف ءهنم

 اهيَأ ايإ> ةيآلا هذه لزن دق هدجوف هلم هللا لوسر ىلإ هعم قلطناف «نذإب الإ ”"[انيلع]
 : لاق «هيلع لجو زعهللا دمح لزن املف .4 مُكَناَمْيأ تكلم نيا مكدذأتسيل اونمآ نيذلا
 اي] :لاق (؟ كمسا امو ؛مالغ اي تنأ نم» :لاقف مالغلا عينص نم ُهلِيَي هللا لوسر بجعف

 هللا ةعاط يف جلدت»: هلي هللا لوسر لاقف راصنألا نم انأو جلدم '”[يمسا :هللا لوسر
 ديدش موق نمل كنإ رمع نم تييحتسا تنك نعل ةدجلا جلت نمب تنأو هلوسر ةعاطو

 .«مهريبكو مهريغص مهرمأ يف اقفر مهؤايح

: 

 ] 8٠0ميلس نب ةرارم نب ةعاجم ١/ ل ©

 دنع هثيدح ٠ هي لا لوسر ىلع هوبأو وه دفو «ةماميلا نكس «ىملس : ليقو ©
 .هدالوأ

 داع 2 00 انزك 0/0

 )١( ةباصإلا «(315 /ه)دسألا )"/ 9986( ,
 .«هوعديا :(ب) ىف (0)

 .(ب)نم طقس (6)
 .ريخأتو ميدقت (ب) يف ()

 . (957 /) ةباصإلا «(51/6) دسألا 5١(« /5) باعيتسالا (6)



 نابأ نب زيزعلا دبع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخخ نب ركب وبأ انثدح .-8

 انث :الاق «راكب نب دمحم انث «بويأ نب رمع انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدحو

 «ميلس ينب دحأ «ةرارم نب ةعاجم نب حون نب سايإ نب ليخدلا انث ءدحاولا دبع نب ةسبنع
 ىطعأ هلع هللا لوسر نأ «ةرارم نب ةعاجم نب جارس هيبأ نع «جارس نب لاله ةمع نع

 هلع هللا لوسر دمحم نم :اًباتك كلذب هل بتكو ةروغلا : اهل لاقي] ةماميلاب هل اًضرأ ةعاجم

 بتكو ينتأيلف ةجاح نمف ةروغلا ةعاجم تيطعأ ينإ ميلس ينب نم“”[ةرارم نب ةعاجم ىلإ

 . نايفس نب ديزي

 : ةظفل اذهو «راكب نب دمحم انث «يوغبلا انث ءيرصرصلا هانثدحو

 «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث « [ب /8/171١١:لاق «دالخ نب ركب وبأ انثدح

 نب سايأ نب ليخدلا انث «يشرقلا دحاولا دبع نب ةسبنع انث «نابأ نب زيزعلا دبع انث

 ىتأ ةرارم نب ةعاجم نأ لاله نب جارس نع «ميلس ينب دحأ «ةرارم نب ةعاجم نب حون

 تك ول» : لَ هللا لوسر لاقف لفعد نب سودس ونب هتلتق هيخأ ةيد بلطي هلع هللا لوسر
 نم ةئامب هل بتكف :««يبقع نم كيطعأس نكل كيخأل اهتلعجل ةيد كرشمل "”[ًالعاج]]

 ركب ابأ ىتأف لهذ ونب تملسأو ةفئاط اهنم ذخأو « لهذ ينب نم جرخي سمخ لوأ نم لبإلا

 فالآ ةعبرأ ؛ةماميلا ةقدص نم عاص فلأر شع انثاب ركب وبأ هل رمأف هلم هللا لوسر باتكب

 هلي هللا لوسر باتك يف ناكو ءرمت عاص فالآ ةعبرأو ريعش عاص فالآ ةعبرأو حمق عاص

 لوأ نم لبإلا نم ةئامب هل ترمأ ,ميلس نب ةرارم نب ةعاجمل ,ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 .(هيخأ نم هابقعل لهذ ينب نم جرخي سمخ

 نع :الاققف ( ةسبنع نع « يدهم نب ميهاربإو « عابطلا نب ىسيع نب دمحم هاور 0

 دائسإلا لوح مث دحاولا دبع نب ةسبنع هدعب ركذ هنكلو عضوملا اذه نم دانسإلا لوحي مل (ب) يف 200

 ظ «يشرقلا» هنأب ةسبنع بسنو ههدعب
 .(ب) نم ةدايز (5)

 . «الجاع» : لصألا ئف ()
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 تا

 :لاقو .هوحن ةعاجم هذج نع ءهيبأ نع  "'”[ةعاجم نب] حون نب جارس نب لاله

 . لهذ نب سودس ونب
 مدام عب

 ناك

 "يماَمّيلا ىملس نب ةرارم ]* 
 ةعاجم نع هدرفأو . نيرخأتملا ضعب هركذ« ةدافو هنبالو هل ءةعاجم هنبا هنع ىور 0

92 0 2 

 :ثيدحلا اذه هل ركذو

 كاحضلا نب ورمع نب دمحأ] انث ءدمحم نب هللا دبع "”[ ركب وبأ] انثدح ١

 ثراحلا انث «يرباسلا بحاص دشار نب ىيحي انث ءدلخم نب حارجلا انث « '”[ينابيشلا
 تيتأ :لاق ءهدج نع ءهيبأ نع «ةرارم نب ةعاجم نب جارس نع ء«يفنحلا ةرم نبا

 نمحرلا هللا مسب»: اًباتك يل بتكو «لبخلاو «[ةناوعو] ةروغلا ينعطقأف» : هَ هللا لوسر
 دعب ركب ابأ تيتأ مث .«يلإف كجاح نمف .لبخلاو ةناوعلاو ةروغلا كتعطقأ ينإ ,ميحرلا

 تيتأ مث «ينعطقأف ركب يبأ دعب رمع تيتأ مث «ةمرضخلا ينعطقأف هن هللا لوسر ةافو

 اذه هيلإ تجرخأف زيزعلا دبع نب رمع ىلع تدفوف :لاق ,«ينعطقأفرمع دعب نامثع

 نم يقب له : ةليل تاذ يل لاقف «هرامس يف ُتْنُكو «ةينيع ىلع هعضوو هلبقف باتكلا
 لاقف ةبيرغ ةملك :لاقو رمع كحضف «ريثك ريكشو لجأ :تلق ؟دحأ ةعاجم دلو لوهك
 .(ريكشلا مكاذف نسحو جرخ اذإ عرزلا امأ : لاق ؟ريكشلا ام !نينمؤملا ريمأ اي : هباحصأ هل

 «دحاو ريغ ينثدح «ةرم نب ثراحلا يفنحلا رم وبأ انث «بويأ نب دايز هاور
 مالسوبأو «جارس نب روثأملا ينثدحو «ليعامسإ نب مشاه ينثدح :'"[لاق] يتيب لهأ نم

 .(ب) نم طقس )١(

 .(ه71/9) ةباصإلا ء(065١ /0) دسألا (؟)

 . (ب) نم طقس (7)
 . «مصاع يبأ نبا» : (ب) يفو «لصألاب اذك (4)
 . «ةناوعلا) :(ب) ىف (©)

 .(ب) نم طقس (1)



 لاقف ةماميلا ةعاجم ىتأ :اولاق ءرغألا تنب هللا دبع مأو ءرغألا تنب فاوفألاو « حون نبا

 ناكو ءانعمتساو ةداقملا انيطعأف لوسرلا لاق امب انربخي اناتأ دق ةماميلا عاجمو :مهلئاق

 دمحم نم باتك اذه» :اًباتك كلذب هل بتكو ُهّتِلَم يبنلا هعطقأف :لوقي ام عمسي ءرملا

 نم ةناوعلاو ةروغلا كتيطعأ ''"[ينإ] يعازخملا ىملس نب ةرارم نب ةعاجم هيي هللا لوسر

 ىلإ جارس نب لاله دفو مث : هيف لاقو دشار نب ىيحي ثيدح لثم ركذو ««ليخلاو ةموعلا

 هينيع ىلع هعضوو هلبقف رمع هذخأف فلختسا امدعب ُهَّنلَي يبنلا باتكب زيزعلا دبع نب رمع

 . هلثم ةصقلا يقاب ركذف ؛هّلكَع هللا لوسر دي عضوم ههجو بيصي نأ ءاجر ههجو هب حسمو

3 1]. 

 '""'ريهز نب ريفع نبروث نب هأَزْجَم ] 18٠0|
 53 . .٠ .٠

 فرف]

 "'[ ضعب] هركذ ءرمع دهع يف لتق «يسودسلا سودس نب ورمع نب بعك نبا ال

 ءركب يبأ نب نمحرلا دبع نع هتياورو «تبثي الو «ةباحصلا» يف هركذ يراخبلا نأ نيرخأتملا

 .روث نب فوجنم وخأوهو

 "لصهُب نب فرطُم ]٠0

 «يزامرحلا زامرح نب هللا دبع نب '””[مضهلا] نب فلدا نب عشق نب بعك نبا
 ثيدح يف ركذ هلو : ("7[لاقو] نيرخأتملا ضعب دنع هركذ اميف ةباحصلا يف يراخبلا هركذ

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 . 07554 /7) ةباصإلا «(76 /ه) دسألا (؟)

 .(ب) نم طقس (9)

 . ؟لضهبل :(ب) يفو . (577 /) ةباصإلا )١1417/6(« دسألا (5)

 ْ .«مضهأ» :(ب) يف (5)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)



 . "”[هيلع دزي ملو] لصهب نب ةلضن

00 5 . 
3: 

 '”يغيللا ةماّنَج نب مُلَحُمإ ]
 . 29[ةفاذح نب هللا دبع] ثيدح ىف هركذ « بعصلا وخأ

0 
 2 59م

 «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمعوبأ انثدح 571

 عاقعقلا نع «طيسق نب هللا دبع نب ديزي نع «قاحسإ نب دمحم نع ءرمحألا دلاخ وبأ انث
 ىلإ ةيرس يف هللَع هللا لوسر انثعب :لاق هللا دبع هيبأ نع ءدردح يبأ نب هللا دبع نبا
 «*9[هنع] انعزنف مالسإلا ةيحتب انايحف :لاق طبضألا نب رماع انيقلف :لاق "”[هضألا]
 فل ناك اًعيتمو "”ءايطورلا هل ًاريعب هبلس هلتق املف هلتقف ةماثج نب ملحم '''[هيلع لمحو]
 يف مثبرض اذإ © :ةيآلا ذه تلزتف .هرمأب هانربخأف هَ يبنلا ىلإ هنأشب انئج انمدق املف

 . ةيآلا 4 اونيبتف هللا ليبس
 نع .دردح يبأ نبا نع «ديزي نع « قاحسإ نب دمحم نع .ةملس نب دامح هاور] *

 . "[عاقعقلا ركذي ملو «هيبأ

7 
9 0 0 3 / 2 ٍِ 

 (”ةيواعم نب رمخم []

 .ةيواعم نب ميكح : ليفو 8

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 . ("59 /8) ةباصإلا «(75/60) دسألا «(57/54) باعيتسالا (؟)
 . (دردح ىبأ نب هللا دبع» :(ب) يفو «لصألاب اذك (*)
 - .(مضأ» : ب يف 2(:

 .«مهنع) :(ب) يف (6)
 .«مهيلع لمحف) :(ب) يف 03

 . رداصم نم يل رفوت اميف ظفللا اذه ىلع فقأ ملو «ءابطورلا : (ب) يف 49)]
 .(ب) نم طقس ()

 , ("95 /6) ةباصإلا )١١177/0(« دسألا (9)



 ةباحصلا ةفرعم 1177 رو

 20ل 5

م انث 34 ("”[رهزألا وبأ انث ناطقلا نسحلا نب دمحم نع هانثدح] -64
 دمحم نب ناور

 «ميكح نب مازح نع «ثراحلا نب ءالعلا '"[ينثدح] ءديمح نب مثيهلا ""”[انث] «يرطاطلا

 ءاملا امأو : هلم هللا لوسر لاقف «ءاملا دعب ءاملا نع هيَ هنِلَع هللا لوسر لأس هنأ « رمخم همع نع

 هركذ لسغيلف "”[مكدحأ كلذ] دجو اذإف يذمي لحف لكو ,يذملا وهف ءاملا دعب

 .(ةالصلل هءوضو ًاضوتيل “)و

 '”اورمع نب جلدم [18]

 و 5 2 8

 ال .ديبع نب حيرش هنع ىور «جالدم :ليقو ءاردب دهش

 نب] دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث « ')[نسحلا نب] بيبح انثدح .06

 ءافلح نم اردب دهش نم ةيمست يف «قاحسإ نب دمحم انث «دعس نب ميهاربإ انث « "7[بويأ

 ءورمع نب كلامو ءورمع نب فقثو «ورمع نب جالدم : فانم دبع نب سمش دبع ينب

 . ميلس ينب ىلإ رجح ينب نم وهو

 نب باهولا دبع انث ,دامح نب دمحم نب نيسحلا انث «يلع نب دمحم انثدح 5

 لاق :لاق «ديبع نب حيرش نع «ةعرز نب مضمض نع « شايع نب ليعامسإ انث ءكاحضلا

 دق»:لاق اوحبصأ اذإف ءوزغلا يف ةليل هباحصأ هعم سرح اذإ هلم يبنلا ناك :جلدم

 هب ثددحف لظ يف يوأي الو ملكتي الو سلجي الأ رذن ًالجر نإ : جلدم لاقو «(متبجوأ

 ىلع متخي نأ دارأ ''"[ ناطيشلا] كلذ اغإ» : لاقو ملكتف هيلع مسقأف هن م هللا لوسر

 ةمجرتلا هذه نأ ةظحالم عم 4. .دمحم نب ناورم دنع هثيدح : (ب) يفو «(ب) نم طقس 010

 .(ب) يف تمدقت

 . «نعا :(ب) يف (0)

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف (9)

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم تطقس «واولا» (4)

 . (5795 /9) ةباصإلا ؛(177 /6) دسألا ((9/4"7) باعيتسالا (5)

 .(ب)نم ةدايزلا (5)
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 ةباحصلا ةفرعم

 3 و

2 500 0 

 .[ب /9/5١٠؟].(مكيف انأو عدبتلا متعرسأ يرمعلف ,كبلق

 تل 78 0 م 1 20 3-7

 20يديبزلا ءَْزَج نب ةَيِمْحَم [!1809]

 نب ثراحلا نب هللا دبع مع وهو . سامخألا ىلع هلمعتسا هِي هللا لوسر "”[ناك] ه
 .ءزج

 , "”حلاص نب هللا دبع انث  لماك نب نوراه انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 577
 نب ثراحلا نب هللا دبع ينربخأ : لاق باهش نبا نع «سنوي ينثدح '*” ثيللا ينثدح

 : الاق بلطملا دبع نب سابعو «ثراحلا نب ةعيبر نأ هربخأ ةعيبر نب بلطملا دبع نأ «لفون
 ىلع امهلمعتسيل ؛ هيي هللا لوسر اينتا: سابعلا نب لضفلاو ةعيبر نب بلطملا دبعل
 مث .«بلطملا دبع حكنأ . لفون اير : "لاف « ثراحلا نب لفون اعدف :لاق «'"تاقدصلا
 هلمعتسا هلم هللا لوسر ناك «ديبز ينب نم لجر وهو .؛ءزج نب ةيمحم يل اوعدا» :لاق
 .هحكنأف .«لضفلا حكنأ» : هلي هللا لوسر لاقف ,سامخألا ىلع

 )١( دسألا .(714/54) باعيتسالا )١19/0(« ةباصإلا )88/9(., .

 1 .ريخأتو ميدقت اهب (ب) يف ةرابعلاو «(ب) نم طقس [ 1نيبام (0)
 بيذهت يف (حلاص نب هللا دبع) ةمجرت رظنا « هتبثأ ام باوصلاو ؛«دعس نب هللا دبع» : لصألا يف هيف

 نب هللا دبع» : همسا نم دعس نب ثيللا نع يوري نم سيلو «ةيراجتلا ةبتكملا )518/١1١(« لامكلا
 . ةيراجتلا ةبتكملا )418/١6( لامكلا بيذهت يف ثيللا ذيمالت :رظنا ءادعس

 . دعس نب ثيللا) :(ب) يف (4)

 .(ب) ىف تسيل لصألا يف ةدايز «لاق» (4)

 ْ . «تاقدصلل» :«ب» يف ()

 .«لاقو) :«ب» يف 397



 ةباحصلا ةفرعم "14 رع
00 ١ ١_1 

  [3"'يملّسسلا مث يزْهَبلا ديزي نب لّوْخُم
 . هيلإ امكاحتم ءاوبألاب هْنِلَم ىبنلا ىتأ ءمساقلا هنبا دنع هثيدح

20 

 : يأ

 .ح ينارحلا مساقلا نب دمحم انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدحو

 ينثدح « ""(يمّيدكلا) ”[ىماسلا ىسوم

 انث :اولاق «دابع نب دمحم انث « يبرحلا ميهاربإ انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدحو

 يزهبلا لوخم : يبأ تعمس :لاق لوخم نب مساقلا انث «لومسم نب ناميلس نب دمحم

 تجرخف «لبحلاب تلفناف «يبظ اهنم لبح يف عقوف « ءاوبألاب ””لئابح تبصن :لوقي

 وه اذإف هانيتأف هني هللا لوسر ىلإ هيف انعزانتف «هذخأ دق لجرب انأ اذإف .هوفقأ هرثأ يف

 عقوف «ءاوبألاب يلابح تبصن ينإ هللا لوسر اي :تلقف «عطنب 2”للظتم ةرجش تحت لزان

 "”'هذحأ دق اذه تدجوف .هوفقأ هرثأ يف تجرخف «لبحلاب تلفناف «يبظ اهنم لبح يف

 اذكه» :لاق .هلجر يف يلئابح اذه « ©[هللا لوسر اي]:تلق «نيرطش امكنيب وه :لاق

 يزهب يأ»: يل لاقف :لاق «ينصوأ «هللا لوسر اي :تلق :لاق ««دويصلا يف ؟انؤاضق

 :تلق :لاق .«برعلا ميثارج 2١١7 نيب] '''سكترت نتفلاو ءتانهو تائه نوكتس اهنإ

 )١( دسألا «(70 /5) باعيتسالا )١18/6(.« ةباصإلا )9/ 0977 .

 .(ب)نمأ ]نيبام طقس (؟)

 .(ب) نم ةدايز( ) نيبام (”)

 .«انث»:(ب) يف (4)

 لعافم هبش «لئاعق» نزو ىلع لئابح نأل ؛(ب) نم هتيثأ ام باوصلا نكل « «الئابح# : لصألا يف 2(

 . ثارتلا . ط 27317 /؟)ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرش : رظنا« فرصلا نم عونمم وهو

 . هتبثأ ام باوصلا لعلو 2كلظتما : يهف لصألا يف امأ «(ب) يف اذكه (5)

 .(ب) نم تبثأ ام باوصلاو .««ذخأ» : لصألا ىف 4“

 .(ب) نم طقسا 1]نيبام (4)

 . «اناضق" : لصألا ىف (9)

 . «شهترت# : 7717“ )1١/ يناربطلل ريبكلا مجعملا يف 2000

 )١١( ريبكلا مجعملا يف يهو «(ب) نم ةدايز[ ]نيبام )70/ 073517 .



 جل 5 أ ةباحصلا ةفرعم
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4 . 
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 لبإلا بحاص ايالأ دان» :لاقف «لفح نهو ء نوفعضم نحنو ءانب رمت لبولا هللا لوسرااي
 اي:تلق : "'[لاق] .«هيعاود '''نبللا يف قبو ءبرشاو اهرارص للحف الإو ءاج نإف
 «ناشطع وهو يب رميف «ينيقسي الف] «هيقستسأف ناشطع ينإو ءهب رمأ لجرلا هللا لوسر
 دبك تاذ لك يف 2'”(كل نإف) هقسا نكلو ال» :لاق ؟عنص امب هيزجأ مأ « "”[هيقسأفأ
 مقأو ملا عطأ يزهب يأ» :لاق ينصوأ هللا لوسر اي :تلق :لاق. «رجأ 0ىرح

 عم لزو . كمحر لصو ,«كيدلاو ربو ءرمتعاو ,تيبلا جحو ؛ةاكزلا تآو ؛ةالصلا
 .(«لازام ثيح قحلا

 ا
4 

1-7 7 0 
7 

 ١ (”(يميدكلا) ("”[ىسوم نب سنوي نب / ] ظفل

 نع] رعسم نب ميرهو « يناعنصلا كرابملا نب ديزو , '""[يكملا دابع نب دمحم] هاور 2

 3 ("”[هوحن لومسم نب ناميلس نب دمحم

 "يدبعلا يرصعلا رباج نب ةديزم[ 5 ] ١

 . 2*”(يدبعلا) ريجح نب بلاط دنع هثيدح ءدعس نب هللا دبع نب دوه دج 0[ ده ان

 انث ءمصاع يبأ نب ””[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع 0[ كب وبأ] انثدح 89
 : لاق هدج نع «يرصعلا دوه انث «يدبعلا ريجح نب بلاط ينثدح «ناردص نب دمحم

 بكر هجولا كلذ نم مكيلع علطيس» : مهل لاق ذإ ؛هباحصأ ثدحي ِلِلَع هللا لوسر امنيب
 رشع ةثالث يقلف «هجولا كلذ يف هجوتف باطخلا نب رمع ماقف «(قرشملا لهأ ريخ مه

 . «يف» نودب «نيلل قبو» :(ب) يف 2غ(

 22 .(ب)نم طقس[ ]نيبام (0)
 . «هيزجأ مأ هيقستسأفأ ناشطع انأو» : (ب) يف يذلاو «(ب) نم طقس[ ]نيبام (9

 . لصألا نم تطقسو «ب» نم ةدايز[ ]نيب ام ()
 . «رح تاذ دبك تاذ» :(ب) يف نكل «ريبكلا مجعملا يفو لصألا يف اذكه )2(
 . «كرابملا نب ديز هاورو» : (ب) يف يذلاو «(ب) نم طقس [ 1نيبام (1)
 . لصألا نم طقس (0)

 .(5 05/9 ةباصإلا ١6١(« /0) ةباغلا دسأ «(7' 5 /5) باعيتسالا ()
 . لصألا نم طقسو (ب) يف سيل [ 1نيبام (9)



 ام»:لاقف سيقلا "'[دبع] نم رفن :اولاقف ؟موقلا نم :لاقو ءبرقو بحرف ءاّبكار

 مكفويس "”نوعيبتف» :لاق ءال :'اولاق .«؟ةراجتل ؟دالبلا 5٠١/[( /9) هذه مكمدقأ

 يشمف * لجأ :اولاق «؟ لجرلا اذه بلط يف معمدق امإ*'مكلعلف : لاق ءال :اولاق «؟هذه

 ىمرف «' *”نوبلطت يذلا مكبحاص اذه : لاق ُهْنْيَع هلع يبنلا ىلإ رظن اذإ ىتح مهثدحي مهعم

 ىتح « ىشم نم مهنمو «لوره نم مهنمو «ىعس نم مهنمف «مهلاحر نع مهسفنأب موقلا

 -موقلا رغصأ وهو  جشألا يقب ىتح هيلإ اودعقو اهولبقف «هديب اوذخأف هلع يبنلا اوتأ

 ىتأ ىتح '"”(ةدؤت ىلع) يشمي لبقأ مث « ءموقلا عاتم عمجو ءاهلقعو« لبإلا '”خ انأف

 هللا امهبحي نيتلصخ كيف نإد : هِلَع يبنلا لاقف ءاهلبقف هِي هلع يبنلا ديب ذحأف ُهَْْي يبنلا

جأ هللا يبن ايا : لاق .«ةدؤعلاو ءةانألا» : لاق ؟هللا لوسر ايامه امف» :لاق .«هلوسرو
 لب

 ئلع ينلبج يذلا هلل دمحلا :لاق ««هيلع تلبج لب « ال»: لاق ؟ينم اًقلخت مأ هيلع تلبج

 ("”هلوسرو هللا بحي ام "”[يبح]

 'ىمسف مهث دحبي هيَ يبنلا لعجف ٠ ءاهنولكأي مهل تارمت لبق موقلا لبقأو

 «كنم اهئامسأب ملعأب نحن ام « هللا لوسر اي :اولاقف ««اذك اذهو ءاذك اذه» : مهل

 فلفل

 )١( ةباغلا دسأ يف كلذك يهو «(ب) نم ةدايز[ ]نيبام )١4 /0(« باوصلا وهو .

 ١ . «اولاقف»: (ب) يف (0)

 . ةيراجتلا ةبتكملا 22١١7 /9) لامكلا بيذهترظنا ءباوصلا هتبثأ ام لعلو ««نوعيبتا : لصألا يف ()

 . ةباغلا دسأ يفو (ب) يف يذلا وهو ىهتبثأ ام وهو ««مكيلعف» : لصألا يف قجإ

 . «هنوبلطتا :(ب) يف (0)

 . ةباغلا دسأ يفو (ب)يف وهو هتبثأ ام باوصلاو ««انأف» : لصألا يف ©

 . ةباغلا دسأ يف يهو (ب): نم ةدايز[ 1نيبام 0

 .(ب) نم طقس[ 1 نيب امو ««هبحي ام ىلع» : (ب) يف (8)

ذي نأ نكمأ اذإ ظفللا رركي مل اذهلو ءراصتخالا ىلع ةينبم ةغللا نكل هللا لوسرو» : لصألا يف (9)
 رك

 .لامكلا بيذهت يفو ةباغلا دسأ يفو (ب) يف اموه اذهو «ءانه ريمضلاب

 . (ىمسيفل :(ب) يف 2

 .(111/5) لامكلا بيذهت يفو «(ب) يف يذلا وه تبثأ امو ««لاقف» : لصألا يف (11



 مهاتأف «كطون نم يقب يذلا سوقلا ةيقب نم انمعطأ» : مهنم لجرل :لاقف «لجأ» :لاق

 . (هيف ءاد ال ءاود هنإ امأ .مكتارمت ريخ نم هنإ امأ , ينربلا اذه» : هلع ىبنلا لاقف ىنربلاب

 «ناردص نب دمحم انث «مصاع يبأ نب ركبوبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح

 .حتفلا موي هني هللا لوسر لخد : لاق هدج نع ,دوه ''انث « ريجح نب بلاط انث :لاق

 . ةضف فيسلا ةعيبق ناك :'"”لاق ؟ةضفلا ام تلأسف :بلاط لاق «.ةضفو بهذ هفيس ىلعو
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 © يرافغلا مرْكُم 1 81]

 .ورمع نب ةلضن ثيدح يف ركذ هل 5

 تو 0 32 ا
 تو .

 رمع انث .يشاقرلا دمحم نب كلملا دبع انث «هباتك يف ناميلس نب ةمئيخ انربخأ 0١.-

 نب ةلضن نع ؛هدج نع «هيبأ نع ؛نعم '''[نب فوع] نب دمحم انث «يرافغلا بويأ نبا
 نارهم :لاق ء(؟كمساام»:لاقف هللَع يبنلا ىتأ رافغ ينب نم ًالجر نأ ,يرافغلا ورمع
 .(مركم تنأ لب»:لاق

 . 2[باوصلا وهو] ؛«مركم تنأ لب» :لاقف «ناهم :لاقف ”هريغ هاور
00 1 
 نزف ل 1 8 اة

 «””يراصنألا رذنملا دبع نب رَّشَبم ]*8١

 . اردب دهش «ةيمأ ينب نم

 انث ©[رذنملا نب] ميهاربإ انث « ”[ليلخلا نب] دايز انث «يباطخلا قوراف انثدح 5

 .2ينثدح) : (ب) يف 2000

 .«لاقف» :(ب) ىف (0)
 .(405/) ةباصإلا «(701/ /0) ةباغلا دسأ (*)
 .(ب) نم ةدايز (5)

 . «ةمثيخ ريغ هاور» :(ب) يف (65)
 | .(ب) نم طقس [ 1نيبام (3)
 , 5٠”( /9) ةباصإلا «(08/0) دسألا )١9/5(.« باعيتسالا (10)
 .(ب) نم طقس [ ]نيب ام (8)



 أردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « 2''[ةبقع نب] ىسوم انث « "[حيلف نب] دمحم

 .رذنملا دبع نيرشبم : "7[كلام نب] ديز نب ةيمأ ىنب نم ءسوألا نم « "”[راصنألا نم]

 27[ بويأ نب دمحم نب] دمحأ انث 6 7[ ىيحي نب] دمحم انث 2 بيبح انثدح 577

 راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب "”[دمحم] نع « 2”[دعس نب] ميهاربإ انث

 .هل بقع ال ديز نب رذنملا دبع نب رشبم كلام نب ديز نب ةيمأ ينب نم سوألا نم

 "'صاعلا يبأ نب مكحلا نب ناورم [81]

 . سمش دبع نب ةيمأ نبا

 انث « يبنعقلا انث « '*[يشكلا] ملسموبأ انث « (؟![يباطخلا] قوراف انثدح

 نأ ةمرخم نب '"روسملاو مكحلا نب ناورم نع «ريبزلا نب ةورع نع «يرهزلا نع «نايفس

 «رعشأو .دلق ةفيلحلا يذب ناك املف ةئام ةرشع عضب يف ةيبيدحلا ماع جرخ ُهَِْي يبنلا

 .اهنم مرحأو

 . يرهزلا نع سانلاو رمعم هاور *

 تو تو 3-2 جنم عل 0

 "”يدسألا سيق نب ناورم [81]

 .[ب/١١7 /7] يملسلا : ليقو ان

 .(ب) نم طقس [ 1نيبام )١(

 .(ب) نم ةدايز[ ]نيب ام (؟)

 .(7/"14037) ةباصإلا ١4(« 5 /0) دسألا «(؟86٠55) باعيتسالا (*)

 .(ب)نم طقس [ 1نيبام (4)

 .(ب) نم ةدايز[ ]نيب ام (5)

 )21١8/14. لامكلا بيذهت يفو لصألا يف يذلا وه هتبثأ امو ء«روسمو" : (ب) يف (5)

 .(404 /6) ةباصإلا «(145/0) دسألا «(5 5٠ 0) باعيتسالا 220



 نب دمحمو 2 [١7 لماك نب] سودبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 65

 ىيحي نب نارمع انث «يبأ ينثدح «يومألا ىيحي نب ديعس انث :الاق «مركم نب نيسحلا

 دهع يف هلهأ نع «ةيعرلا "”أزجأ دقو سيق نب ناورم يمع تعمس "1 :لاق] يدسألا

 دقو « يفوت يبأ نإ هللا لوسر اي :لاقف هيي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق هلي هللا لوسر

 يشغ نأ هنع يضقي لهف« ًالام كرتي ملو «ةندب رحني نأو ةكم ىلإ يشمي نأ هيلع لعج

 تيأرأ .شماو هنع رحناو ,.هنع ضقا معن» : هلع لاقف ؟يلام نم ةندب هنع رحنن نأو «هنع

 هللاف ءاّيضار لجرلا عجري سيلأ ءكلام نم هنع تيضقف لجرل نيد كيبأ ىلع ناكول

 .(ئضري نأ قحأ

 نب دمحم انث «ةميرك يبأ نب بهو نب دمحم انث :لاق يئاسنلا نع هانثدح] -.-.7

 نب ناورم نب مثيخ نع «فيقث نم لجر ينثدح :لاق ميحرلا دبع يبأ نع «ينارحلا ةملس

 لجرب رم هَلْ يبنلا نأ ُهَّتْلَع يبنلا ةباحص نم سيق نب ناورم هيبأ نع «يملسلا سيق
 سان ناكو «ةثلاثلاو ةيناثلا هب يتأ مث ءبرضف هب قاسم رمأف «ناميعن :هل لاقي «ناركس

 برضا ةعبارلا يه ؟هللا يبن اي دعب رظننن ام : ('””رمع لاقف ةعبارلا هب يتأ مث «هبرضي

 موي هل تيأر دقل :رخآ لاقو ءاديدش الاتق لتاقي ردب موي هتيأر دقل : لجر لاقف «'””هقنع

 . 9[ماًردب دهش دقو فيك: هلع هللا يبن لاقف ءائسح اًققوم ردب

2 

 .(ب) نم طقس[ 1 نيبام )١(

 .(ب) نم ةدايزآ ]نيبام (؟)

 يفو ء«ذخأ دق» )09/7١(: يناربطلل ريبكلا مجعملا يف نكل «(ب) يفو لصألا يف اذكه (*)
 . «رخأ دق ناكو# :(5 ٠ 4 /#) ةباصإلا

 . «رمع لاقف» : ةلمج لصألا يف رركت (4)
 ١57(. /0) ةباغلا دسأ يف يذلا وهو «باوصلا وه هتبثأ ام نكل ,«هنع برضا" : لصألا يف (5)
 .(ب) نم هلمكأب طقس[ ]نيبام (1)



 "'يدعّسلا دلاخ نب "”جرمشُم م)]

 .ح يزورملا دمحم نب دومحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 7

 ("7[قاحسإ نب دمحم] ”![ركب وبأ] انث : اولاق ةعامج ىف ىفيرطغلا دمحأوبأ انثدحو

 030 5 300 5 035 2( 0 . هف سا ياءا6

 مهل لاقف « هَ يبنلا ىلع اومدق نيح سيقلا دبع دفو يف ناك دلاخ نب ”"”جرمشملا هدج نأ

 موقلا تخأ نبا: ”لاقف ."'اذه انتخأ نبا ريغ ؛ال :اولاق ««؟ مكر يغ مكيفأ» : هم ىبنلا

 . اًياتك اهب هل بتكو «ةيدابلاب ءام يكر هعطقأو اًدرب هاسكف « "”(مهنم)

 255 5 مم مع ب

 «لَقّيّصلا قوزرم [5811+]

 انث : الاق «ىلعملا نب دمحأو «قاحسإ نب نيسحلا انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 نب وبأ يئثدح «ريمح نب نب م انث ءلقيصلا ؟'”[نب] مكحلا وبأ ىنثدح «ريمح نب دمحم '''!(انث) ءرامع :رب ماشه

 «ةضف نم ةعيبق هل تناكو «راقفلا اذ هلي هللا لوسر فيس لقص هنأ ىلقيصلا قوزرم

 )١( ةباغلا دسأو ةباصإلا يف امل قفاوم وهو «(ب) نم هتبثأ ام نكل ««حرشم» : لصألا يف .

 17١(. /9) ةباصإلا ١17/4(« /60) ةباغلا دسأ (؟)

 .(ب) نم ةدايز( ) نيبام (

 .(ب) نم طقس[ ]1نيبام (5)
 . «انثا :(ب) يف (5)

 . باوصلا نايب قبس دقو ««جرشم» : لصألا يف (5)

 . «اذه» : نودب ««انتخأ نبا ريغ : ةباغلا دسأ يفو ةباصإلا يف نكل «(ب) يفو لصألا يف اذكه 60

 ْ .«لاق»: (ب) ىف ()

 .(401/) ةباصإلا «(145 /0) دسألا «(9 /5) باعيتسالا (4)
 يناربطلل ريبكلا مجعملا يف ةدوجوم يهو «لصألا يف تسيل (ب) نم ةدايز [1نيبام (6)

(350/5). 



 . " ةضف نم هطسو يف ةركبو «هديق يف قلحو 0300 . ةل

 (”سوُباق وبأ قراخُم ]

 . سوباق هنبا دنع هثيدح «نييفوكلا ىف دعي ت

 « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « 7[ نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدح 84

 «هيبأ نع «قراخملا نب سوباق نع «,كامس نع « رباج نب بويأ انث «ديبع نب دمحم انث

 ؟قيرطلا يلع اوعطق موق يل ضرع نإ تيأرأ :لاقف هِّكَي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق

 مل نإف :لاق .«كلوح نمب مهيلع نعتساف» :لاق ؟اوبأ نإف :لاق .«هللاب مهركذ» :لاق

 ؟ناطلسلا ينع '*”[ىأن] نإف :لاق .«ناطلسلاب مهيلع نعتساف» : لاق ؟دحأ يلوح نكي

 .«كلام عنمت وأ ةرخآلا ءادهشب قحلت ىتح مهلتاقف» :لاقف

 .صوحألا وبأو « سيفو «كيرشو «ريهزو «يروشلا :كامس نع هاور 2

 يف كامسلا نباو «رافصلا] دالخو «حلاص نب نسحلاو «روث يبأ نب ديلولاو «ليئارسإو

 انك ؛ ميكح نب يلع انث «ىضاقلا نيصحوبأ انث «ىحلطلا ركب وبأ انثدح

 ألو : هني هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع 4 (9[قراخملا نب سوباق نع «كامس نع «كيرش

 .[أ/51 0/6 .(عتعتم ريغ هقح اهنم فيعضل ذخؤي ال ةمأ تسدُق

 ك8 ايد خذت داك دا د

 (يشرلا ديز نب ىفاعم) ةمجرت نيب تعقوف (ب) يف (لقيصلا قوزرم) ةمجرت ترخأت : هيبنت )١(
 لقصامنإو «ةبحص هل سيل قوزرم» :هصن ام (ب) شماه يف عقوو .(ةربو نب ليلم) ةمجرتو

 . هللا همحر يزارلا ةعرز وبأ هركذ اذكه « هلع يبنلا دعب هّتْفَع يبنلا فيس

 .(*88/9) ةباصإلا ١١١(« /0) دسألا «(75/4) باعيتسالا (؟)
 .(ب) نم طقس [ ] نيبام (*)
 .(ب) نم ةدايز [ ]نيب ام (4)



 '"”يميمتلا عقنم []

 نب كلام ناسغوبأ انث «زيزعلا دبع نب ىلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح . ١

 . ح ليعامسإ

 نب ليعامسإ انث «زيزعلا دبع نب ميهاربإ أنث ٠ ©"”[نسحلا نب دمحم] رحب وبأ انثدحو

 : ""”هيومحز ىيحي نب ايركز انث ءمصاع نب ركب وبأ انث «دمحم نب هللا دبع انثدحو

 «تضبقف اهب رمأف انلبإ ةقدصب هِيَ ىبنلا تيتأ :لاق عقنملا نع ةيسداقلا دهش هنظأ : فيس

 سانلا ضاخو « اًمايأ تثكمف ةقدصلا نم ةيدهلا تلزعف «كل ةيده نيتقان اهنم نإ :تلقف

 هَ يبنلا تيتأف .مهقدصمف رضم قيقر ىلإ ديلولا نب دلاخ 2 ثعاب هلي هللا لوسر نأ

 سانلا نم ادحأ تيأر ام هلع يبنلا سأرب هسأر (07ىذاح دق دوسأ هعمو هل ةقان ىلع وهو

 ءاذكو اذك يف اوضاخ سانلا نإ :تلقف هفكب ىلإ ىوهأ هنأك هنم توند املف «هنم لوطأ

 اوبذكي نأ مهل لحأ ال مهللا» : '"”لاقف هيطبإ ضايب ىلإ ترظن ىتح هيدي هلع يبنلا عفدف
 هب ترج وأ باتكلا هب قطن دق اًئيدح الإ هْلَِي ىبنلا نع ثدحأ الو :عقنملا لاق .« يلع

 .(455 /7) ةباصإلا ي7ا/5 /ه) دسألا(١)

 )١( (مهتيدهو) :(ب) يف .

 .(ب) نم طقس[ ]نيب ام (7)

 مجعملا يفو )551/١١(« ريسلا يفو ءلصألا يف يذلا وه هتبثأ ام نكل ««ةيومحزا :(ب) يف (4)

 . 005 /؟١) يناربطلل ريبكلا

 . 2؟ثعبلا :(ب) يف (9)

 يناربطلل ريبكلا مجعملا يفو .(ب) يف وهو «باوصلا وه هتبثأ ام نكل ««لذاج دق» : لصألا يف (7)

 . ةباصإلا يفو )/ 2037٠0

 .«لاق مث» :(ب) يف (0)



 .ناسغ يبأ ظفل

23 00 2 6 20 

 00 ْثعَبنُم ]

 لهأ "”رصاح موي ملسأ ءاّئعبنم هلي هللا "'لوسر هامسف ءعجطضملا همسا ناك ت

 . بتعم نب رماع نب نامثع لآ نم «فئاطلا

 نب] دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث « 7[ نسحلا نب] بيبح انثدح

 مدكملا نبا نع «لجر نع «قاحسإ نب دمحم نع « ''”[دعس نب] ميهاربإ انث « '”[بويأ
 فئاطلاب ًرصاحم ناك نم هتماقإ يف ُهُِّيَي هللا لوسر ىلع لزن '/7[و]:لاق ؟*[هنأ] يفقثلا

 ءملسأ نيح '*”[ثعبنملا] لَم هللا لوسر هامسف عجطضملا همسا ناكو «ثعبنملا ملسأف

 . بتعم نب رماع نب نامثع لآ ىلإ ناكو

 نع «ةورع نب ماشه نع «ةنييع نباو «بيسملا نب ديعس نع «ديعس نب ىيحي هأور *
 ع

 . هنأ
0 

 "ةركَب وبأ حورسَم م[85؟١1)]

 :ليقو «ةركب ابأ ُهْلْيَع ىبنلا هانكو «فئاطلا موي ملسأ ةدّلك نب ثراحلا ىلوم 0

 .نونلا فرح ىف هثيدح نم ركذن « عيفن همسا

 .رفعج وبأ انث« ىنارحلا بيعش وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 5377

 )١( (غهال /) ةباصإلا «(75707 /0) ةباغلا دسأ .

 ) )5:(ب) يف ١ (هلْلَع يبنلا هامسف .

 . «راصخ» : (ب) يف ()

 .(ب) نم طقس[ 1]نيبام (4)

 . «اثعبنم» :(ب) ىف (6)

 .(501//) ةباصإلا ١66(« /0) ةباغلا دسأ (5)



 ةباحصلا ةفرعم در

 ىف ُهّنِلَع هللا لوسر ىلع لزن : لاق قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «ىليفنلا

 نب حورسم ةركب وب + اارص نم / نب ثراحلل ناكو « حورسم ةركب وبأ '"”هلسأف فئاطلاب '”[اًرصاحم ناك ءم] هتماقإ

 .ةدلك

/ 
“8 1 

 اذل

 ”ىشّرُجلا ديز نب ئِفاَعَم [5]

 . ثيدح يف ركذ هل ح

.- 3 1 09 
5 

 ىبحي نب بيبش انث «يدادغبلا يرطنقلا دمحأ نب ميهاربإ انث «دمحم هانثدح]

 «ديمح نع « سيق نب زيزعلا دبع نع « '*”[شايع نب] مامت نب دمحم « '؟![انث «بيبش نبا
 «يشرجلا ديز نب ىفاعم :هل لاقي ''”[ةماهت] نم لجر هني هللا لوسر ىتأ :لاق سنأ نع

 .[ب /؟5/١١] .ثيدحلا "”[ ركذف] ؟ذيبنلا يف لوقت ام :لاقف

 كم م
7 9050 1 53 

0 
2 

 ””ميركلا دبع نب ةرّبو نب لّيلم [؟!87*]

 . اردب دهش «يراصنألا نالجع نب دلاخ نبا

9 

 « "'[حيلف نب] دمحم انث « 2')[رذنملا نب] ميهاربإ انث «دايز انث «قوراف انثدح 78ه

 نب ليلم :راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « ''7[ةبقع نب] ىسوم انث

 .نالجع نب دلاخ نب ميركلا دبع نب ةربو
 كم مث
 0 5و نيف 3

 .(ب) نم طقس[ ]نيبام )١(

 .«ملسأ نم»:(ب) يف )١(
 57١(. /”) ةباصإلا 7١(« © /4) ةباغلا دسأ (*)

 .«خلإ . . .زيزعلا دبع نع مامت نب دمحم ثيدح يف ركذ هل» :(ب) يفف .(ب) يف سيلا ]نيبام (5)

 . ةباغلا دسأ نم اهتبثأف لصألا نم تطشك (5)

 . ةباغلا دسأ نمو «ب» نم اهتبثأف لصألا نم تطشك (7)

 .(ب) نم ةدايزلا (0

 .(1401/ /") ةباصإلا 751 /6) دسألا (4)



 '"”يرعشألا ليم وبأ حرسم [؟874]

 . مارهو نب ةملس دنع هثيدح «ةيؤر هَ يبنلا نم هل

 ىسوم نب سنوي انث «رامتلا دمحأ نب دمحم انث .«دمحأ نب ناميلس انثدح -5

 ىتثدح «لومسم نب ناميلس نب دمحم انث :الاق ىنوكذاشلا دواد نب ناميلسو «ىماسلا

 هرافظأ مّلق يبأ تيأر :تلاق حرسم تنب ليم نع «هيبأ نع «مارهو نب ةملس نب هللا ديبع

 . لعفي هلي هللا لوسر تيأر اذكه «ةينب يأ :لاقو ءاهنفد مث

 '"”يثراحلا فبْكُم [؟875]

 . «ندحاولا» يف نايفس نب نسحلا هركذ ن

 انث ءدمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح /3 

 يبأ نب هللا دبعو «ةملسم نب دمحمل نبا نع «قاحسإ نب دمحم نع .دعس نب ميهاربإ
 نيثالث دوعسم نب ةصيحم ربيخ موي ُهّنيَم هللا لوسر ىطعأ :لاق يثراحلا فنكم نع ركب
 . ارق اًقسو نيثالثو ءاريعش اًقسو

 ©يرافغلا دّلَخُم 187]

 . ةيفنحلا نبأ هنع ىور « بوسنم ريغ ه0

 مصاع يبأ نب ©[ كب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع 2[ كبوبأ] انثدح 55

 نب نسحلا نع «رانيد نب ورمع نع « ةنييع نبا انث « '"”ديمح نب بوقعي انث :'"”[لاق]

 نيشلاب «حرشم» :دسألا يفو )47١/1(. ةباصإلا «(17/4/0) دسألا ؛(77/5) باعيتسالا )012(

 . ةمجعم ا

 .(5هال /9) ةباصإلا .(708/6) دسألا ,.(50 /5) باعيتسالا (؟)
 . ("97 /9) ةباصإلا )١777/0(., دسألا «(757/5) باعيتسالا (9)

 .(ب) نم طقس (:)

 .(ب)نم طقس[ 1نيبام (0)
 . «بساك نب بوقعيلا : 2 يف م9



 . لجر لكل فالآ ةثالث ةنس لك مهيطعي هنع هللا يضر رمع

. 33 2 
2 - 95 : 

00 2 2 

 ©"0يدّبَعلا ةفرخم [7]

 . هلماعو هلي يبنلا ىأر ح

 نمحرلا دبع وبأ انث «٠ ىسوم نب رشب أنت «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 4

 « سيق نب ديوس نع « برح نب كامس نع « ثدحي ديعس نب نايفس تعمس : لاق ئرقملا

 نازو مثو « "”ليوارس هْلْفَ يبنلا نم تعبف «رجه نم زب يدبعلا ةفرخمو انأ تبلج :لاق

 .(حجرأو نز» : هني هللا لوسر لاقف «رجألاب نزي

 . ©"”هلثم كامس نع امهريغو «رباج نب بويأو « سيق هاور 2

 7 0 536 001 94م 0

 ”يدنكلا بهو نب مَرَهُم [!؟814]
 يف هركذب نيرخأتملا ضعب درفنا « ريبج نب ديعس هنع ىور هلع يبنلا عمس 0

 .دعس ىبأ نب ةداوس دنع هثيدح «ةباحصلا

 نب سيردإ انث :لاق ليهس نب دمحم نب دمحأ انربخأ :لاق دمحم انثدح] ٠

 «يقرزلا (*[دعس يبأ نب ةداوس انث « يبأ انث « يمع انث ءدعس نب هللا ديبع انث « ميركلا دبع

 «يدنكلا بهو نبا مزهم نع « ريبج نب ديعس نع
 1: لوقي] هلْ هللا لوسر تعمس :لاق

 مكدحأ ذبنيلو . "”[دوسألاو ضيبألاو رضخألا] رجلا يف "اوذبتنت نأ مكل لحأ ال ينإ

 )١( ةباصإلا «(1١؟5/6)دسألا «(59/5) باعيتسالا )7/ 0795 .

 ) )0.«اليوارس» :(ب) ىف

 . ؟هوحنلا : (ب) يف فوق

 .(7//5510) ةباصإلا «(581/0) دسألا (5)

 .(ب)نم طقس[ 1نيبام (6)
 .باوصلا وهو ««ب)» يف هتبثأ امو ««!وذبتني» : لصألا ىف (7)

 .ريخأتو ميدقت اهب (ب) يف [ 1نيبام (0)



08 : 
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 مب ةباحصلا ةفرعم

 .[أ/7١7 7/71( برشيلف باط اذإف ,هئاقس ىف

 2 تو < 1 0

 "0ةديبع وبأ "'يليدلا عفاسم )71

 «نيرخأتملا ضعب هنع هاكح اميف «ةباحصلا» يف يراخببلا 'هركذ « هَّْلَع يبنلا عمس

 نب ميهاربإ انث « ''”[مصاع يبأ نب ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح ١
 نع «هيبأ نع «يليدلا ةديبع نب كلام انث . نذؤملا دعس نب نمحرلا دبع انث .يمازحلا رذنملا

 بصل ؛عتر مئاهبو «عضر ةيبصو , عكر هلل دابع الول» : هيي هللا لوسر لاق :لاق ءهدج
 . حاضر '””[هب] ضرل مث ءاًّبص باذعلا مكيلع

 29 [رذنملا نب] ميهاربإ ثيدح نم رخأتملا هركذو . نسح هدانسإ :ورمع نب دمحأ لاق
 . عفاسم نب ةديبع نب كلام ””[ :لاقف] '"”[يمازحلا]

2 2 3 

 "”ينابيشل ا ةثراح نب ىبثملا [ ؟ىمل"٠]

 ('””ينابيشلا ورمع نب قورفمو )م ]

 , "7[ثيدح يف] ركذ امهل:لاقو «ةباحصلا يف نيرخأتملا ضعب امهركذ

 )١( «يلئدلا» :(ب) يف .
 دسألا قف )١97 /0(« ةباصإلا )6/٠ 066

 . (ب) يف هتبثأ ام و «ركذ» : لصألا يف ()

 . كاحضلا نب ورمع نب دمحأ :(ب) يف يذلا (5)
 . (؟17//1) يناربطلل طسوألا مجعملا يف امل قفاوم وهو «اضر ضرل مث» : ب يفو «لصألا يف اذك 2(
 .(ب) نم ةدايزأ ]نيبام (5)

 .(ب) نم طقس[ ]نيب ام 60
 . «كلامب» : لصألا يف يئذلاو ««ب) نم ةدايز ( ) نيبام (8)

 ك1 /7) ةباصإلا 09(2/ه)دسألا )١9/5(2 باعيتسالا 2

 )٠١(الأسد )0/ 56١ (. ةباصإلا )099/7(.



 . "”اًمالسإ قورفمل فرعأ الو «ثيدحلا اذه «"”[هل] "”جرخأو

 دقاو نب بيعش انث «يبالغلا ايركز نب دمحم انث « دمحأ نب ناميلس انثدح

 نع «سابع نبا نع ؛ةمركع نع «بلغت نب نابأ نع «رمحألا نامثع نب نابأ انث «رافصلا

 ضرعي نأ *”[مالسلا هيلع] هيبن ىلاعت هللا رمأ امل :لاق امهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع

 هيلع سلجم ىلإ انيهتناف هنع هللا يضر ركبوبأو هعم انأو ءجرخ برعلا لئابق ىلع هسفن

 نابيشونب نحن :اولاق ؟ موقلا نم :ركب وبأ مهل لاقف «تائيهو رادقأ مهل ءراقولاو ةنيكسلا

 يف رع نم ءالؤه دعب سيل يمأو تنأ يبأب : هل لاقف هلي هِي هللا لوسرىلإ تفتلاف «ةبلعث نبا

 نامعنلاو «.ةصيبق نب ئناهو «ةثراح نب ىنثملاو .«ورمع نب قورغم موقلا يف ناكو ءمهموق

 كل[قي ةيآلا] 4 مكيلع مكبر مرح ام لْثأ اوُلاعت لق 9 : هلل هني هللا لوسر مهيلع التف ءكيرش نبا

 34 « هافرعل مهمالك نم ناك ولو ؛ضرألا لهأ مالك نم اذه ام : قورفم لاقف

 .ةيآلا 4 ناسحإلاو لدعلاب رمأَي هللا نإ ٠ : هِيَ هني هللا لوسر

 دقلو «لاعفألا نساحمو قالخألا مراكم ىلإ يشرق ايهللاو توعد :قورفم لاقف

 كلوق تنسحتساو «كتلاقم تعمس دق : ىنثملا لاقو «كيلع اورهاظو كوبذك موق كفأ

 الو ءاًثدح ثدحن الأ ىرسك نم دهع انيلع نكلو «هب تملكت ام ينبجعأو «شيرق اخأ اي

 نأ تدرأ نإ .كولملا ؟”ههركي امم هيلإ انوعدت يذلا رمألا اذه لعلو ءاّندحم يوؤن

 متأسأ امد: هلي هللا لوسر مهل لاقف ءانلعف برعلا دالب يلي امم "”كعنمنو كرصنن

 ”عيمج نم هطاح نم الإ هللا نيدب موقي ال هنإ .قدصلاب متحصفأ ذإ ©[درلا]

 )١( «رخأو» : لصألا يف يذلا .

 .(ب)نم طقس[ ]نيبام (؟)
 .ريخأت و ميدقت اهب (ب) يف ةرابعلا رف

 .(ب) يف سيل: [1نيبام (5)
 .(ب) نم ةدايزلا )2(

 . (ههركتلا : (ب) ىف 69

 . باوصلا وهو (ب) نم تبثأ امو ««كعنغ الف» : لصألا ىف يذلا (0)
 .«عيمجب» : (ب) يف يذلا (4)



 ("”بحأرم وبأ "”[وأ] بحارم [ 578"

 . يبعشلا دنع هثيدح . هَ هللا لوسر نفد اودهش نيذلا "'دحأ ناك

 ءمصاعوبأ انث «ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث «رفعج نب دمحم انثدح 11

 .ح يروثلا انث

 نع «ديوس نب بويأ انث ءورمعوبأ انث ءمصاع يب أ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو

 يبأ نبا وأ بحرم نع «يبعشلا نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع '*”[يروشلا] نايفس

 . فوع نب نمحرلا دبع مهدحأ ؛ةعبرأ ُهِْلَع يبنلا ربق يف مهيلإ رظنأ ينأك :لاق .بحرم

 نباوأ « "”[بحرم وبأ]:الاقف «يروثلا نع ,مصاعوبأو «ديبع نب دمحم هاور *:

 مهريغو صفح نب "”نيسحلاو ,ديوس نب بويأو «قازرلا دبع : "' لاقو . ""بحرم يبأ

 ليعامسإ نع ؛ةيواعم نب ريهز هاور كلذكو .بحرم وبأ وأ بحرم '*”[اولاقف]
 .[بس ©3]

 .(ب) نم طقس[ ]نيبام )١(

 . (7949/9) ةباصإلا )١19/0(., دسألا «(7 7” /5) باعيتسالا (؟)

 «. . .نيذلا نم ناك» :(ب) يف (9)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(ب) نم طقس [ ]1 نيبام (5)

 . محرم يبأ نبا» :(ب) يف يذلا (5)

 . «قازرلا دبع هاورو» :(ب) يف (0)

 . «نيسحو) : (ب) يف (8)



 07يرْككَبلا سْلْغُم [ 58 ]

 . هَ يبنلا ىلع دفو «ةنيكر وبأ

 نب ورمع نب دمحم نع ع« سابعلا نب دمحم نع «دعس نب دمحم نع هانثدح] 5

 تنب ةنيكر تعمس :تلاق ةيليقعلا "”[ديزي نب] ديوس نب ديعس تنب ةنينز نع « "”[ةلبج

 (لاهنم [إ 841

 . كلملا دبع هنبا هنع ىور «ىسيقلا كلملا دبع وبأ

 .ح '”'ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح .-06

 . ح *”دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث « رفعج نب هللا دبع انثدحو

 :لاق ةبعش انث : '[اولاق] ءبرح نب ناميلس انث ءملسموبأ انث ءقوراف انثدحو

 ناكو :لاق هيبأ نع ثدحي "”لاهنم نب كلملا دبع تعمس :لاق نيريس نب سنأ تعمس

 نه» :لوقيو ةثالثلا ضيبلا مايأ مايصب انرمأي هِي يبنلا ناك :لاق هنيَي يبنلا باحصأ نم

 : (8![هوحن] نيريس نب سنأ نع «ىيحي نع «مامه هاور . (رهدلا مايص

57 54 001 

 ناي توي تي

 )١( ةباصإلا 751 /ه)دسألا )7/ 551(.

 نب ورمع نب دمحم انث « يرمجلا يرصبلا سابع نب هللا ديع نع تثدح» :(ب) يف [ ]نيبام (5)

 . «(ةلبج

 .(ب) نم طقس[ 1] نيبام (7)

 .(555 /79) ةباصإلا «”ا/ه /ه) دسألا «(5ا/ /5) باعيتسالا (:)

 : طاقسإ باوص حضتيسو «(ةبعش انث :لاق «ةدابع نب حور» : لصألا يف نكلو «.(ب) يف اذكه (5)

 دانسإلا يف لاق كلذلو ةبعش نع اًعيمج نووري برح نب ناميلسو دواد وبأو حور نأل ؛«ةبعش انثا

 . عمجلاب اذكه «ةبعش انث اولاق» : ريخألا

 .(ب) نم ةدايزآ ]نيب ام ()

 .(ب) نم طقاس [ ] نيبام (8) . «لاهنملا» :(ب) يف (0



 20 20فيفُك نب هَّلَوَم 6 6]
 .نايفس نب كاحضلا ىلوم «زيزعلا دبع وبأ © .

 ليعامسإ نب نيسحلا انث «نيسحلا نب دمحم نب دمحأ دماحوبأ انئدح -151

 نب هلوم نب زيزعلا دبع تنب ؟”ءايمظ ينتئدح :"![لاق] راكب نب ريبزلا انث ٠ "”[يلماحلا]
 «ةنس نيرشع نبا وهو هيي هللا لوسر ىتأ هنأ هلوم هيبأ نع «يبأ ينثدح : تلاق 27فيفك
 ©0[هلبإ] هيلإ قدصو « هيي هللا لوسر ىلع هلبإ ” سبحو : هَ هللا لوسر نيمي حسمو

 شاعو ءةنس ةرشع ”يتنثا هني هللا لوسر دعب ةريره ابأ بحص مث نوبل '''ةنبا اصولق
 . هتححاصف نم «نيناسللا اذ» : ىمسي ناكو «ةنس ةئام مالسإلا يف

 ١ 00 0 تي 2 1 1 5

 «نايفسوبأ كولدم |[ 6]

 «هرعش دوساف هسأر ىف هلَع ىبنلا 20[ -م] ةحسم (3”هتباصأ « نييماشلا ىف دعي 0

 . ءالعلا نب رطم دنع هثيدح

 (""7يورهلا] ينزملا ةلثاو يبأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع دمحم وبأ انثدح 71

 انث ءرصن نب دمحم نب نيسحلا نب نمحرلا دبع ةلئاو وبأ يدج ''"”انث « '"[:لاق] ةكمب

 )١( «فينك نب هلوم» (ب) يف .
 ةباصإلا «(78 /0) دسألا «(44/4) باعيتسالا (؟) )/438(.

 ) )4.(ءايمص) :(ب) ىف

 .«حسمول :(ب) يف يذلا 2(

 .«قدصو) : نم الدب «قدصفا : اهيفو .(ب) نم طقس [ ] نيبام (1)
 . «نبا» :(ب) يف (190)

 .(ب) نم تبثأ امو ««ىنثا» : لصألا يف )000
 . (48 /8) ةباصإلا .(1 /0) دسألا (9)

 )٠١( (ب) نم تبثأ امو فيحصت وهو «هتبأ» : لصألا يف .

 .(ب) نم ةدايز [ ]نيب ام 0610

 . «ينثدحا :(ب) يف 20000



 ةماحصلا ةف 9

 نع ءءاثعشلا يبأ تنب ةنمآ ''[يتمع] ينتثدح «يرازفلا ءالعلا نب رطم انث ءرجح نب يلع

 هلع يبنلا حسمف :لاق «تملسأف يلاوم عم ُهَّْيَي يبنلا تيتأ :لاق نايفس يبأ "”كولدم

 دقو «دوسأ هسأر نم ُهِكَع يبنلا حسم ام تيأرف :ةنمآ تلاق «يسأر ىلع "”[هديب]

 . كلذ ىوس ام باش

 ”يلذهلا ديز نب جوُدَحَم [؟81]

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا ني دمحأ نب دمحم انثدح

 اة! ودحم نع « ةيطع نع «فاكسإلا دعس نع « عيبرلا نب سيق انث «ديمح ا دبع نب ىيحي

 .(يب ىعدي ةمايقلا موي هب ىعدي نم لوأ نإ» : لاق هلع هللا لوسر نأ يلذهلا ديز نبا

 ل 7
 926 د 101 تا 7

 (0نادعم نب دلاخوبأ نادعم [ 8

 : (8”يناربطلا هلاق ©9[اميف] ةبحص هل

 نع « جيرج نبا نع «ةدابع نب حورانت «ىينارحبلا رمعم نيدمحيم انث ل,

 قفرلا بحي قيفر هللا نإ):لاق هّتِلَت يبنلا نع «هيبأ نع «نادعم نب دلاخ نعءدايز

 اهولّزنف ,مجعلا باودلا هذه متبكر اذإف .فنعلا ىلع نيعي ال ام هيلع نيعيو ؛هاضريو

 .(ب) نم ةدايز[ ]نيبام )١(

 .«كولدم ىبأ» :(ب) ىف (؟)

 .(ب) نم طقس [ ]نيب ام (8)
 .«جودخم) : لصألا يف (5)
 . (751/7/7) ةباصإلا «(0/١/7ه) دسألا (0)

 .(5 44 /”) ةباصإلا (5)

 .ءاوس امهو ««دمحأ نب ناميلسا :(ب) يف (8)
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 اهب
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0 
 ,راهنلاب ىوطت ال ام ليللاب ىوطت ضرألا نإف .اهيلع اوجناف ضرألا تبدجأ نإف ,اهلزانم
 .«تايحلا ىوأمو «باودلا قيرط هنإف ءقيرطلاب سيرعتلاو مكايإو

 نع ءهيبأ نع «نادعم نب دلاخ نع ؛نالجع نب دمحم نع «ميلس نب ناوفص هاور #
 . ارصتخم هوحن ُهْنلَع يبنلا

 5ا/ ةباحصلا ةفرعم
00 
3 2 

 ©" يخلاوبأ نادعم [ 1]

 ضرأ يف سيق نب ثعشألا عم ُهْلكَع يبنلا ىلإ مكاحتملا وهو « © شيشفجب فرعي 0 () . هذ
 . هركذ مدقت «اهيف امصاخت

 انث ,ةمادق نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمعوبأ انثدح
 ناكو «نادعم نأ ثعشأللا نعوأ «رزيرج نع « ىبعشلا نع «نوع نيباانث «ليمش نب رضنلا

 : لاقف ءامهدحأ ىلع نيميلا لعجف ضرأ يف هلي يبنلا ىلإ مصاخ "”شيشفجلا بقلي
 اهيلع فلح“؟نإف هعد» :لاق اهب بهذي نأ يضرأ ىلع فلح نإ هكرتتأ هللا لوسر اي

 . اديدش ًالوق هيف لاق «(اًبذاك

 . كشلا ىلع هلثم '*”ذاعمو يدع يبأ نبأ هاور] 2

 نب ثعشألا نع «ريرج نع « «يبعشلا نع .نوع نبا نع « سنوي نب ىسيع هأورو #

 . ""[هوحن ركذف '"[ هيي هللا لوسر ىلإ اعفتراف] ةموصخ لجر نيبو هنيب ناك نادعم نأ سيق

 جاجا هاما

 )١( ةباصإلا (555/5)دسألا )"/ 4 44(.

 .(؟5/1) ةباصإلا رظنا . ةلمهملا ءاحلاب اهلعجي مهضعبو ءاهرسكبو ميحلا مضب (5)
 . «شيشفخلا» : (ب) يف (©)

 . «هنإف» :(ب) ىف (:)
 . «كشلا ىلع رضنلا ةياورك ذاعم نب ذاعم» : (ب) يفو «لصألا يف اذك (5)
 .(ب) نم طقس[ ]نيبام (5)
 اهلبق يتلا ةرقفلا ىلع ةرقفلا هذه مدق ثيح (ب) يف ريخأتو ميدقت اهب [ ]نيب ام (0)



 "'"سقوقم [584]

 . هلع يبنلا ىلإ يدها

 . ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع دنع هثيدح

 انث ءةبطحق نب هللا دبع انث «ناعمس نب دمحأ نب نامثع نب ورمع وبأ انثدح 0

 نع ؛قاحسإ نب دمحم نع « يلع نب لدنم انث «نسحلا نب نيسحلا انث «ةدبع نب دمحأ

 نم احدق هلع يبنلا ىلإ تيدهأ :لاق سقوقملا نع «هللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا

 . هنم برشي ناكف ريراوق

 . ىدهأ سقوقملا نأ سابع نبا نع :لاقف «لدنم نع ء«ورمع نب ليعامسإ هاور *

0 
2١ 4 2 5 

 "”بعشم [؟841]

 بوسنم ريغ

 .«نادحولا» يف "7[ناميلسو] «يمرضحلا هركذ

 ديبع انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ©7[:لاق] دمحم نب دمحم انثدح 5

 بعثم نع «ءاثعشلا يبأ نب ثعشأ نع «هيبأ نع «يبراحملا ىلعي نب ىيحي انث « شيعي نبا

 بيعي '![الف] ءمهضعب رطفيو مهضعب موصيف «هباحصأو هلع يبنلا عم وزغأ تنك :لاق

 .رطفملا ىلع مئاصلا الو « مئاصلا ىلع رطفملا

 )١( ةباصإلا «(5065 /6) ةباغلا دسأ )7/ 017١( .

 . 070201 /) ةباصإلا «(09 /0) ةباغلا دسأ )١18/5(« باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم طقس [ 1 نيب ام (7)

 .2ال»:(ب) يفو « لصألا يف اذك 2(



 0 <«”3 ةباحصلا ةفرعم

 ”لهلهم 84]

 بوسنم ريغ
 . 9[نيرخأتملا ضعب هركذ] ةملس : ليقو «يبضلا ةملسم : هنع ىور

 رمع ”"”[انث «ليلخلا نب باتع ركذ :لاق «يرسلا لهس انث ءدمحم هانثدح] 707
 نع «يبضلا ةملس نع «ةيجان تنب ةدرو انتثدح «نانس نب رمع انث «يبنجلا كلام نبا
 موي هللا هلظي نأ هرس نم»: ُهَيَي يبنلا لاق :لاق هّيَ# يبنلا باحصأ نم لجر .لهلهم
 . (مالسلاب لخبي الو همحر لصيلف ةمايقلا

 مقيم [؟84]

 يف مصاع يبأ نبا هركذ «ثراحلا نب هللا دبع دنع هثيدح «ةباحصلا نم لجر 5

 .[ب /؟9/١] .نادحولا

 ميحرلا دبع نب دمحم انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح .8
 نب ورمع نع «ةسينأ يبأ نب ديز نع ؛رمع نبدا دبع انث ,يدع نب ايركز انث .ةقعاص
 نأ ينغلب : لاق يع هلع هللا لوسر باحصأ نم لجر «مثيم انث , ثراحلا نب هللا دبع نع «ةرم

 اهب لخدي عجري ىتح هعم اهب لازي الف دجسملا ىلإ ودغي نم لوأ عم ("ةيارب ودغي كلملا

 عجري ىتح اهب لازي الف ودغي نم لوأ عم قوسلا ىلإ هتيارب ودغي ناطيشلا نإو «هلزنم
 . هلزنم اهلخديف

 )١( ةباصإلا 22585 /0) ةباغلا دسأ )”/ 5 00(.
 .(ب) نم ةدايزأ 1نيبام (؟)

 .«خلإ.. يبنجلا كلام نب ورمع ثيدح نماا : هناكمو (ب) نم طقس[ ] نيبام (”)

 .(69 4 /”) ةباصإلا «(؟854 /0) ةباغلا دسأ .(60 /5) باعيتسالا (5)

 . هللا ديبع» :(ب) ىف (5)

 .«هتيارب» :(ب) يف (3)



 '"”يماميلا بيقيعُم نب ضْرَعُم [؟845١]]

 انث 27[ يميدكلا] ىسوم نب سنوي نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -06

 نع ؛هيبأ نع «يماميلا بيقيعم نب ضرعم نب هللا دبع نب ضرعم انث «ديبع نب ةنوص

 هلع هللا لوسر اهب تيأرف ةكمب اراد ""[هعم] تلخدف عادولا ةجح تججح :لاق «هدج

 دقو دلو موي مالغب ةماميلا لهأ نم لجر هاتأ ؛ اًبجع هنم تعمسف رمقلا ةراد ههجو نأك

 هللا كراب ءتقدص» :لاق هللا لوسر تنأ :لاق «(؟انأ نم مالغ ايد :لاقف «ةقرخ يف هفل

 . «ةماميلا كرابم هيمسنل انك نإو» : لاق « بش ىتح اهدعب ملكتي مل مالغلا نإ مث ««كيف

 25 00 تو 00 هنن 7

 (شْنَح وبأ رمتعم [4]

 .«نادحولا» ىف دمحأ نب ناميلس هركذ ت

 ميهاربإ نب جاجح انث «يسيطارقلا ديزي وبأ انث « دمحأ نب ناميلس انثدح .-

 هيبأ نعو «رمتعملا نب شنح نع «ليعامسإ نع «يطساولا رمع نب حلاص انث «قرزألا

 ةزانجلا ديرت '”[رمجمب] ةأرما (””[تءاجف] ةزانج ىلع يلصي ِهلِلَع هللا لوسر ناك :لاق

 ديم هدم 2
 تزين

 "'ينادمهلا دمحموبأ رشتنملا [؟845)]

 .ةفوكلا نكس 6

 )١( ةباصإلا «(7579/6) ةباغلا دسأ )”/ 510(.

 .(ب) نم ةدايزأ ]1نيبام (؟)

 .(ب) نم طقس [ 1نيبام ()
 . (4 57 /8) ةباصإلا 2575 7/6) ةباغلا دسأ (4)

 .(ب) نم ةدايزاآ ]نيبام (0)

 . (ب) نم هتيثأف لصألا ىف ضايب [ ]نيبام (1)

 .(408/5) ةباصإلا «(574 /0) ةباغلا دسأ «(57/5) باعيتسالا (0)



 نب رمع نيهّللا دبع انث «يلتخلا يلع نب ىسوم انث ءرفعج نب دلخم انثدح 61
 نع ءرشتنملا ني دمحم نب ميهاربإ انث «ىنادمهلا دوعسم وبأ دوعسم نب حلاص انث «نابأ

 «قحلل ةعاطلاو ءهلل ةعيبلا اهيلع سانلا عياب يتلا ُهَّتيَع يبنلا ةعيب تتاكف ءةيآلا 4 هللا

 الف هللا تيصع اذإف للا تعطأ ام ””[نوعيابت]: '”[هنع هللا يضر] ركب يبأ ةعيب تناكو

 . قحلل ةعاطلاو هلل ةعيبلا نامثعو رمع ةعيب تناكو « مكيلع يل ةعاط

 نب هللا دبع انث «ىمرضحلا *[هللا دبع نب دمحم] انث .يحلطلا "” [ركبوبأ] هانثدحو
 . هلثم "”[ينادمهلا] دوعسموبأ حلاص نب ىسوم ان «نابأ نب رمع

2 2 2 

 ةلادج نب جّرضم [8م51]

 . مألا رئاس ىلع كتمأ لضف فيك :لاقف هلع يبنلا ىتأ م

 نع دايز يبأ نب ليعامسإ نع «يزورملا هللا ديبع نب مصاع هاور ثيدح يف هركذ #

 . نيرخأتملا ضعب "”هركذ . سابع نبا نع .كاحضلا نع «ثيل

7 
1 

6 
 . 3 اء 2

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .«ينوعيابت :(ب) يفو .لصألا يفاذك (؟)

 .(ب) نم ةدايز [ 1نيبام (9)

 .(ب) نم طقس [ 1نيبام (4)
 عجار «ةلدنج نب ءاطلاب -حرطم : مهضعب هيوريو ,(177 /") ةباصإلا ١184(. /0) ةباغلا دسأ (0)

 . ةباصإلا

 . ؟نيرخأتملا ضعب اذكه# : (ب) يف 000
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 "'"يعفايلا باهش نب 2"”حرّبُم 73

 حك ٠ ليبحرش نب تيخس نب ةعيبر نب ثراحلا نب باهش نباوهو ءرصم حتف دهش تأ

 نب ديعس وبأ :هلاق «"”'[رخأتملا هنع هاكح اميف] هتيم ىبنلا ىلع دفو نميف ناكو

 ]5١5/5/[[. .؟؟”ريفع نب ديعس نع «ىلعألا دبع

ِ_ 3 2 2 

 .2جربمل :(ب) يف )١(.

 .(877/) ةباصإلا «(017 /0) ةباغلا دسأ ؛(07/4) باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم طقس [ ]نيبام (")

 .ريخأت و ميدقت اهب (ب) يف اهترابع اهلمكأب ةمجرتلا هذه (4)



 حا عدا ةباحصلا ةفرعم 7

 7 أ 1 3- 3 22

 نونلا باب

 (20نةقُم نب نامعنلا 84]

 . ينزملا نرقم نب رمع نبا : ليقو

 شيج ىلع رمع هلمعتسا «ةرجهلا نم نيرشعو ىدحإ ةنس «دنواهن حتف موي دهشتسا

 يبلاولا دلاخ وبأو «'''مصيهلا نب ملسمو ءراسي نب لقعم هثيدح ىور . دنواهن
 . "”[مهريغو]

 انث «ةبيش يبأ نب نابيش انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح .
 نب لقعم نع «ينزملا هللا دبع نب ةمقلع نع «ينوجلا نارمع يبأ نع «ةملس نب دامح

 راهنلا لوأ نم لتاقي مل اذإ ناك هيي هللا لوسر تدهش :لاق نرقم نب نامعنلا نع راسي

 .رصنلا لزنيو «حايرلا بهتو «سمشلا لوزت ىتح رخأت

 .دامح نع «بابحلا نب ديز هاور *

 نب ديعس انث «يناولحلا ىيحي نب دمحأ انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح .69
 نب نامعنلا لاق :لاق دعجلا يبأ نب ملاس نع ءنيصح نع ؛ماوعلا نب دابع نع ؛ناميلس
 : موقلا ضعب لاقف ةرمإب انرمأف «ةنيزم نم ةئامعبرأ يف هلع هللا لوسر ىلع انمدق :نرقم
 اندنع ام هللا لوسر اي :رمع لاقف (مهدوز رمع اي» :لاقف دوزتن داز انعم ام هللا لوسر اي
 رمت اذإف ةَّبلع ىلإ رمع قلطناف .(مهدوز» :لاق ءاًئيش مهنع ينغيام رمت نم ةلضف الإ

 ينأ ملعأ الف تفتلاف «موقلا رخآ نم تنكو .هتجاح انم لجر لك ذخأف اوذخ :لاقف
 . ةئامعبرأ مهو «مهرخآ ىلإ موقلا ذخأ دقو «ةرمت عضوم تدقف

 . هوحن نيصح نع «رثبعو «زيزعلا دبع نب ديوسو ميشهو «ةدئازو « ليضف نبا هأور *#

 )١( ةباصإلا «(757 ,/0) ةباغلا دسأ «(519 /5) باعيتسالا )/ 037(.

 ماللاو فلآلا نودب «مصيه) :(ب) يف قفز .

 ) )9.(ب) نم ةدايز



 '"”يراصنألا لقوق نب نامعنلا [ ] 586٠

 .اردب دهش ؛«يجرزخلا

 انث « "'[رذنملا نب] ميهاربإ انث « '"'”[ليلخلا نب] دايز انث «قوراف انثدح

 اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « "![ةبقع نب] ىسوم انث « ("'[حيلف نب دمحم]

 وهو «(''”[لقوق :هل لاقي يذلا وهو] «ةبلعث نب كلام نب نامعنلا : "”[راصنألا نم]

 نب]دمحأ انث 2 "7 ىيحي نب] دمحم انث 2 7[ نسحلا نب] بيبح انثدح 0١

 نم ةيمست يف قاحسإ نب ("'[دمحم] نع ”[دعس نب] ميهاربإ انث « "7[بويأ نب دمحم

 لقوق : هل لاقي يذلا وهو «ةبلعث نب كلام نب نامعنلا :جرزخلا نم راصنألا نم اردب دهش

 . فوع نب ملاس نب منغ نب رهف نب مرصأ ينب نم

 انث ءديعس نب ديوس انث .«””يوغبلا انث ءفسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح 5

 نامعنلا نأ يبأ باتك يف تدجو : لاق يدعجلا كلام يبأ نب دلاخ انث «ةيواعم نب ناورم

 يف يتجرعب أطأ ىتح «سمشلا بيغت الأ بر اي كيلع تمسقأ :لاق يراصنألا لقوق نبا

 .«جرع نم هب امو اهيف أطي هتيأرد : هّللَع هللا لوسر لاقف : ةنجلا رضخ

 ىيحي نب دمحأ انث ءيطقسلا "'[لدعملا] نسحلا نب كلملا دبع انثدح "8

 يبأ نع ءشمعألا نع ءدوسألا يبأ نب روصنم نع «ناميلس نب ديعس انث «يناولحلا

 لاقف «ةعمجلا موي بطخي هلي هللا لوسرو لقوق نب نامعنلا لخد :لاق رباج نع «نايفس

 ءبطخي مامإلاو مكدحأ ءاج اذإو ءامهيف زوجت نيتعكر لص "”[ نامعن اي] : هلع يبنلا هل

 )١( ةباصإلا «(”8*7 /0) دسألا «(55 /5) باعيتسالا )7/ 0515(.

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (؟)

 .(ب) نم تبئأ امو لصألا نم تطقس [ 1 نيب ام (")

 . «لقوق وهولا :(ب) يف (4)

 .دحاو امهالكو يعينملا :(ب) يف (0)



0 7 
 20 !. . فه ةباحصلا ةفرعم 4 6م

 .(امهففخيلو نيتعكر لصيلف

 .ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «مانغ نب ديسبع انث ءيحلطلا ركب وبأ انثدح .4

 لقوق نب نامعنلا ىتأ :لاق رباج نع « نايفس يبأ نع «شمعألا نع ءةيواعم وبأ انث

 تمرحو «ةبوتكملا تيلص اذإ تيأرأ هللا لوسر اي :لاقف '”[بطخي] هلع هللا لوسرو
 .«معن» : ُهتلَم يبنلا ''"[هل] لاق ؟ةنجلا لخدأ كلذ ىلع دزأ ملو لالحلا تللحو «مارحلا

 يبأو «نايفس يبأ نع :الاقف ''”[شمعألا نع] «يركسلا ةزمح وبأو « نابيش هاور #:

 .[ب 1 /؟1 رباج نع حلاص

 نب رضنلا انث ء.حلاص نب نامثع نب ىيحي انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح .-06

 هلع هللا لوسر ءاج هنأ لقوق نب نامعنلا نع « رباج نع «ريبزلا يبأ نع «ةعيهل نبا انث «رابجلا دبع
 تللحأو «مارحلا تمرحو «ناضمر تمصو «ةبوتكملا تيلص اذإ هللا لوسر اي :لاقف
 . اًئيش كلذ ىلع ديزأ ال هللاو :لاق (معنو :لاق ؟ةنجلا لخدأ كلذ ىلع دزأ ملو «لالحلا

 . هلثم ريبزلا يبأ نع 4 ضايع نب ديزي هاور *

1 7 
 خام خب اذل 1! 3
 575 تو از

 "”يراصنألا نامعنلا نب ةمذج يبأ نب نامعنلا ]58651١[

 . اردب دهش «فوع نب ورمع نب ةبلعث ينب نم

 نب] ميهاربإ ان « (9[ليلخلا نب] دايز انث « ””[يباطخلا] قوراف انثدح .57
 ةيمست يف باهش نبا نع 3 (9[ةبقع نب] ىسوم انث 2 "”[حيلف نب] دمحم انث 2 9[ رذنملا

 نب نامعنلا :فوع نب ورمع نب ةبلعت ينب نم ءسوأالا نم ءراصنألا نم ءاردب دهش نم

 .نامعنلا نب ةمذج ىبأ

 تي ني دن

 .(ب) نم طقس )١(

 .(051 /9) ةباصإلا ,("839 /8) دسألا «(77 /5) باعيتسالا ()
 .(ب) يف سيل[ ]نيبام (9)



 ش . اردب دهش «راصنألا فيلح ن

 نبآ] ميهاربإ انث « '''”[ليلخلا نب] دايز انث « ("”[يباطخلا] قوراف انثدح

 ةيمست يف باهش نبا نع « ''[ةبقع نب] ىسوم انث « "”[حيلف نب] دمحم انث  ””[رذنملا

 نب نامعنلا : ")كلام نب] ةيواعم ينب نم «سوألا نم ''”[راصنألا نم] ردب دهش نم

 . ىلب نم مهل فيلح «نصغ

 . 09[ هلعم هدانسإب نسحلا نب بيبح هانثدحو] 2

-< 1 
 يف

 "'”نانس نب نامعنلا [ 5886 ]

01 2 00 2 
0 33 

 . اردب دهش «مهل فيلح «مارح نب رخص نب سيق نب دبعم نب يدع نب ديبع ينب نم

 نب] دمحم انث « ''”[رذنملا نب] ميهاربإ انث « "”[ليلخلا نب] دايز انث « قوراف انثدح 4

 نم «راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « "”[ةبقع نب] ىسوم انث ؛ "[حيلف

 . مهل ىلوم نانس نب نامعنلا : مارح نب رخص نب سيق نب دبعم نب يدع نب ديبع ينب نم « جرزخلا

 . *[هلثم هدانسإب نسحلا نب بيبح هانثدح] #

 010 نرد 00 2 0١

 ©0يراّجتلا «داوس نبا

 . ودب دهش ؛ 7[ يراصنألا]

 )١( ةباصإلا «(7 8*7 /5) دسألا «(53 /4) باعيتسالا )/ *0537(.

 .(ب) يف سيل[ ]نيبام (؟)
 داصلا نوكسو ءاهرسكب «نيعلاب : رجح نبا ظفاحلاو ءرمع ىبأ دنعو .(ب) نم طقس [ 1نيبام ()

 . فنصملا لثم ريثألا نباو « هطبض ىف فلتخا هنأ ظفاحلا ركذ
 .(0351 /9) ةباصإلا «("9 /ه) دسألا «(57* /4) باعيتسالا (4)

 . ةمجرتلا رداصم يف امل قفاوملا وهو (ب) نم تبثأ امو «ديوس» : لصألا ىف (45)

 .(037 /) ةباصإلا ء(/ /ه) دسألا «(3501) باعيتسالا (5)



 ةباحصلا ةفرعم
 2007 1 1 رك 1“

 ام جرحا

 دمحم انث « ''”[رذنملا نب] ميهاربإ انث ؛ ©7[ليلخلا نب] دايز انث «قوراف انثدح .-648

 نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « "”[ةبقع نب] ىسوم انث « ''"[حيلف نبا]
 .هل بقع ال «ةعافر نب ورمع نب نامعنلا :راجنلا ينب نم راصنألا

 نب داوس نب ثراحلا نب ةعافر نب ورمع نب نامعنلا : هدانسإب بيبح هانثدح] *

 . "”[كلام

00 
 2 53 ك6 2

 000[ يراصنألا] د 1 ه نب ورمع دبع نب نامعنلا [؟868]

 . اردب دهش ءراجنلا نب رانيد ينب نم ن

 انث « "'”[رذنملا نب] ميهاربإ انث « 27[ ليلخلا نب] دايز انث .قوراف انثدح ٠"

 اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع « (37[ةبقع نب] ىسوم انث « "7 حيلف نبا دمحم
 ءورمع دبع نب كاحضلا هوخأو .دوعسم نب ورمع دبع نب نامعنلا :راجنلا نب رانيد ينب نم

 .امهل بقعال

 «دعس نب ميهاربإ انث «دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث «بيبح هانثدح] ١

 نب ورمع دبع نب نامعنلا :راجنلا نب رانيد ينب نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع

 . ")[راجنلا نب رانيد نب ةثراح نب لهشألا دبع نب دوعسم

 [أ 5١١/ /؟] "ىبهللا ''”ةيزارلا نب نامعنلا 665

 « نييصمخ لا ىف دعي «مهتيار بحاصو دزألا فيرع «ةيذار نب نامعن : يعينملا لاقو

 . نيرخأتملا ضعب هنع هركذ اميف حيرش نب حلاص هنع ىور . يراخبلا هلاق

 .(ب) يف سيل[ ]نيبام )١(
 .(ب) نم طقاس[ ]نيبام (؟)
 .(037 //") ةباصإلا «(377“# /ه) دسألا (14 /5) باعيتسالا (9)
 .(ةيزار) :(ب) يف (4)
 .(031 /) ةباصإلا «(377 /0) دسألا ,(55147) باعيتسالا (6)



 ةباحصلا ةفرعم ١104 رعو

 نع «برح نب دمحم انث «ةدجن نب باهولا دبع انث :لاق '”(. . .) انئدح]_ 7

 : لاق نامعنلا : هل لاقي دزألا فيرع عمس هيبأ نع حيرش نب حلاص نب دمحم نع "”[يديبزلا

 ؟هللا لوسر اي انرمأت اذامف مالسإلاب هللا ءاج دقو «ةيلهاجلا يف فاتعن انك انإ هللا لوسر اي : تلق

 .(رفس نم مكدحأ نعدمت الف قدصأ مالسإلا يف يهف» : هِي هللا لوسر لاقف

 . «نادحولا» يف يراخبلا هركذ

 تي تي 2 ع داع ف

 © ذ نب يدع نب نامعنلا [ ؟1©8/]

 بعك نب يدع نب جيوع نب ديبع نب فوع ('”نب نائرح نب ىزعلا دبع نبا

 نم مدق نم عم نامعنلا مدقو «ةشبحلاب هوبأ تام «ةشبحلا ىلإ هوبأو وه رجاه . يودعلا

 ؛تايبألا لاقف «ناسيم ىلع هلمعتساف *”[باطخلا نب] رمع ةفالخ ىلإ ىقبف «نيملسملا

 . رمع هلزعف

 نع .'"[دعس نب] ميهاربإ انث ءدمحأ انث ءدمحم انث «بيبح هانثدح _ "1

 .هب قاحسإ نب ''”[دمحم]

 "”ريشب نب نامعنلا [ 5864

 هيوبألو هل «ةحاور تنب ةرمع همأ «ةرجهلا دعب راصنألل دولوم لوأ ناك .يراصنألا

 )١( لصألا يف ضايب .
 (ةيزاب نبا) ريثألا نباو «ربلا دبع نبا دنعو . . .حلاص نب دمحم نع يديبزلا ثيدح نم (ب) يف قف

 . نييصمحلا يف ىسيع نبال ربلا دبع نباو «ةباحصلا يف عينم نبال ريثألا نبا هازعو فالتخالا اوركذو

 .(057 /”) ةباصإلا «(370 /0) دسألا «.(560 /5) باعيتسالا (7)

 .(ب) نم تبثأ امو «نم : لصألا يف (4)

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (5)
 .(ب) نم ةدايرلا (5)

 .(009 /؟) ةباصإلا «(37757 /0) دسألا «.(755147) باعيتسالا (90)



 و 01 ْ] ةباحصلا ةفرعم

 .ةيواعم دهع يف ةفوكلا ريمأ ناك , رهشأ ةعبسو نينس نامث هلو « ُهتفَي يبنلا ىفوت «ةبحص

 ءةمثيخو «يبعشلاو «نمحرلا دبع نب ديمحو «ريشبو «دمحم هانبا هنع ىور
 .يعيبسلا قاحسإ وبأو «ريمع نب كلملا دبعو «دعجلا يبأ نب ملاسو «برح نب كامسو

 ٠ . يمرضحلا عيسيو «ملاس نب بيبحو

 ديزي انث «ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث « مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح -.464
 هلع يبنلا تعمس :لاق ريشب نب نامعنلا نع « «يبعشلا نع «ةدئاز يبأ نب ايركز أبنأ «نوراه نبا

  سانلا نم ريثك اهملعي ال ,تاهبتشم رومأ كلذ نيبو «نيب مارحلاو ,نيب لالحلا» :لوقي
 ,مارحلا يف عقو ,تاهبشلا يف عتري نمو .هضرعو هنيدل أربتسا ,تاهبشلا ىقتا نمف
 نإو ءىمح كلم لكل نإو الأ .هيف عتري نأ '”[كشويف] ىمحلا لوح ىعري يذلاك
 تدسف اذإو , هلك دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الأ ,همراحم هللا ىمح
 .«بلقلا يهو الأ .هلك دسجلا دسف

 دمحمو «عيكوو « سنوي نب ىسيعو "'ديعس نب ىيحيو ,كرابملا نب هللا دبع هاور 5#

 . يبعشلا نع ءايركز نع «رشب نبا
 .دلاجمو «ةلدهب نب مصاعو «دلاخ يبأ نب ليعامسإ] يبعشلا نع ©9هاورو #

 .يلكعلا ديزي نب ثراحلاو .برح نب كامسو «فرطمو «ةريغمو «ينادمهلا ةورف وبأو

 نب يرسلاو « طانحلا ىسيعو «ةرتنع نب نوراهو «ينادمهلا ن نمحرلا دبع نب ديعسو

 «ريمع نب كلملا دبعو «غابصلا نوميم نب فسويو « يمطخلا هللا دبع نب حيلمو « ليعامسإ

 ؛نيسح وبأو «لوغم نب كلامو ءناسح نب بيبحو «ينابيشلا قاحسإ وبأو هللا دبع نب نوعو
 «نوع نبا هللا دبعو «يفوك ناسيك نب دشار ةرازف وبأو «دلاخ نب ايركزو «ةدئاز يبأ نب , ايركزو
 . ![ملسم نب ةبيتقو «نيسح نب هللا دبع زيرح وبأو ءدنه يبأ نب دوادو ,لوحألا مصاعو

 دبعو .برح نب كامسو .نمحرلا دبع نب ةمثيخ :ريشب نب نامعنلا نع هاورو *
 ريشب نب نامعنلا نبا ريشبو ءريمع نبا كلما
 .(كشوي) : (ب) يف 20(

 .«ناطقلا ىبحيا : اي قهر
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 .نابيش انث ,رضنلا وبأ انث «""'ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح "0
2 
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 ء[ب /؟5١ /؟] ريشب نب نامعنلا نع «يبعشلاو «ةمثيخ نع «مصاع نع «ةيواعم وبأو

 مث] .مهنولي نيذلا مث ,مهنولي نيذلا مث ءينرق سانلا ريخ» :لاق هلي هللا لوسر نع

 . ٠ «مهناميأ مهتداهشو مهتداهش مهناميأ قبسي موق يتأي مث , "'[مهنولي نيذلا
 يبأ نب ديزو «ةملس نيبدامح :يبعشلا نود نم ةمثيخ نع « مصاع نع هاور #*

 . شايع نب ركب وبأو «ةناوع وبأو «ةدئازو «ةسينأ

 انث «ىيحي نب دالخ انث «ىسوم نب رشب انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -5

 قلطنا : لاق ريشب نب نامعنلا تعمس :لاق حيبص نب ملسم ىحضلا يبأ نع ةفيلخ نب رطف

 معن :لاق .«؟هريغ دلو كل» :لاق اهيناطعأ ةيطع ىلع هدهشيل هي هللا لوسر ىلإ يبأ يب

 . هفكب دالخ راشأو «هديب راشأ مث .(مهنيب وسو :لاق

 : يبعشلا ''”[رماع] : ريشب نب نامعنلا نع هاورو

 نب كلام انث ؛'''[حابصلا نب] رمع نب صفح انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح

 نأ ءريشب نب نامعنلا نع «يبعشلا نع «”[رشب نب] نايب نع ءرمحألا رفعج انث «ليعامسإ

 هلل هللا لوسر ىتأف هلي هللا لوسر دهشت ىتح ىضرأ ال :همأ تلاقف ةقدصب هيلع قدصت هابأ

 كلأ» هلي هللا لوسر هل لاقف .كدهشأ نأ تبلط همأ نإو «ةقدصب ينبا ىلع تقدصت ينإ :لاقف

 .«مهنيب لدعا» : هلع يبنلا لاقف ءال :لاق (؟هتيطعأ مهلك» :لاق «معن :لاق .«؟هاوس دلو

 «ملاس نب ليعامسإو «رايسو «ةريغمو «ليعامسإو «دلاجم] يبعشلا نع هاور #*

 نايح وبأو «ةبتع نب هللا دبع نب نوعو « يفعجلا رباجو «فرطمو «ينابيشلاو .« نيصحو

 . ””[نوع نباو «دنه يبأ نب دوادو «نمحرلا دبع نب ةرزعو «زيرح وبأو « يميتلا

 دمحم انث «ينوطشلا ىسوم نب دمحأ انث «دلخم نب دمحأ نب دمحم انئدح

 نب نامعنلا نع «يبعشلا ''"[رماع] نع '”[روصنم نع] نامهط نب ميهاربإ انث «قباس نبا

 .(ب) نم طقس (؟) .«دمحم نب ثراحلا» :(ب) يف )١(

 .ريخأتو ميدقت :(ب) يف قد .(ب) نم ةدايز ةرف



 تحلص اذإ ةغضم ناسنإلا يف» :لوقي وهو هي هللا لوسر نم ينذأ عمس :لاق ريشب
 . (هدسج رئاس اهل مقس ''"تمقس اذإو , دسجلا حلص

 3 شمعألاو .ةريغمو .دلاجمو ءعيفر نب زيزعلا دبع يبعشلا نع هاور *

 . ليعامسإ نب يرسلاو هللا ديبع نب نسحلاو .فرطمو « ''”[ثعشألاو]

 ("![لاق] ايركز نب ليلخلا انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -.4
 نم نيلهأ هلل نإ» : هللَع هللا لوسر لاق :لاق ريشب نب نامعنلا نع يبعشلا رماع انث دلاجم انث :
 .«نآرقلا لهأ مه» :لاق ؟هللا لوسر اي مه نم :اولاق «سانلا

 2 73 2 داو دو دإ

 2يراصنألا ةمطاف ىبأ نب نامعنلا ]6 

 . (همجعم) ىف دمحأ نب ناميلس هركذ

 دمحم انث « يركسعلا لهس نب ىيحي نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح .-

 نع «ةملس ىبأ نع «ريثك ىبأ نب ىيحي نع ''دانقلا ليعامسإ وبأ انث «نيول ناميلس نبا

 اذه نأك» :لاقف هآر هلي يبنلا نأو «نرقأ نيعأ اشبك ىرتشا هنأ ةمطاف يبأ نب نامعنلا

 للي يبنلل ىرتشاف راصنألا نم لجر '*”” دمعف «مالسلا هيلع ميهاربإ حبذ يذلا شبكلا

 .هب ىحضف ُهَِي ىبنلا هذخأف ةفصلا هذه نم

 ورمع نب هومحم نع « ىيحي نع «نيول ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هاور #

2 . 
5 6 2 0 

 )١( هلك دسجلا دسف تدسف اذإو :(ب) يف .
 .(ب) ىف تسيل (0)
 .(0754 /8) ةباصإلا ١198(« /17) ديناسملا عماج ء(” /6) ةباغلا دسأ (*)
 . ىعدانقلا : لصألا يف (4)
 - .دمعتف :(ب) يف (0)



 "”يعجشألا مّيشأ نب نامعنلا 668

 «ثيدحلا اذه نيرخأتملا ضعب هل جرخأ «ةبحص هل «عفار همسا :ليقو .دنه وبأ ب

 . ميعن يبأ نع '''[زيزعلا دبع نب] يلع نع

 نب ةملس انث «ميعن وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلع انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح 0١-

 : يل الاقف يمعو «يبأ عم تججح :لاق يبأ نع ءدنه يبأ نب ميعن وأ يبأ ينثدح «طيبن
 .[أ ١١7/ /1] هَ هللا لوسر كاذ ؟بطخي يذلا رمحألا لمجلا بحاص وه ىرتأ

 وأ يبأ ينثدح :ةملس لوق وه امنإ «نامعنلا دنه يبأل ركذ ثيدحلا اذه يف سيلو

 . يعجشألا سنأ نب طيبن "”[ينعي] يبأ نع «ميعن

 "سيق نب نامعنلا['551]

 ' نب دايإ نب هللا ديبع دنع هثيدح . ركب يبأ نعو « ””[هنع ثدحو] هَ يبنلا كردأ ن

 . "”[سيق نب] نامعنلا نع «هيبأ نع «طيقل

5 
 بز :3 01 3 001

 "”يراصنألا ةثراح نب نامعنلا [5855]

 . بلاط يبأ نب ليقع ثيدح يف هركذ ح

 )١( ةباصإلا 202585 /0) دسألا ,.(094 /5) باعيتسالا )7/ /06(.
 ) )9.(ب) نم ةدايز

 . وه امنإف : ب يف (9)
 .(0374 /6) ةباصإلا «(4*37 /0) دسألا غ(577 /4) باعيتسالا (4)
 .(ب) يف رركت ()
 .(ب) نم طقس (7)
 05٠9(. /7) ةباصإلا 2077٠ /6ه)ةباغلا دسأ (0)
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 , يبأ '''[انث] ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح -7

 نب كلملا دبع نعو «يبعشلا نع «يعيبسلا قاحسإ يبأ نع «راسي نب ميهاربإ نب دمحم انث
 يخأ نب هللا دبع نب دمحم نعو «بلاط يبأ نب ليقع نع ءرمع نب هللا دبع نع «ريمع
 هللا نإ» : سابعلا همعل لاق هِي يبنلا ىلع نوكرشملا دتشا امل :لاق يرهزلا نع .يرهزلا
 رفتلا يقل "”[ناك] املف ,«هللا تاذ يف ادغ شيرق مغر مهيلع نوهي موقب هنيد رصان
 نامعنلا لاق هنيد ىلع ةرزاؤملاو «هتدابع ىلإو هللا ىلإ مهاعدف ةبقعلا ةرمج دنع ىنمب ةتسلا

 هيف بقارأ ال هللا رمأ يف مادقإلا ىلع كعيابأو ٠ (9[هللا لوسر اي] هللا عيابأ : ةئراح نبا
 لاقف «ىنم لهأ ىلع هذه انفايسأب انلم هللا لوسر ايهللاو تئش نإو «ديعبلا الو «بيرقلا
 .«كلذب رموأ مل» : هّكَع يبنلا

2 

 (9نالجع نب نامعنلا [؟585*]

 . نيرخأتملا ضعب هركذ .هل ادئاع هت يبنلا هيلع لخد

 ديعس انث : لاق «يراخبلا دماح نب دمحم انث «يرسلا نب لهس نع هانثدح]- 1287

 نع .بعك نب دمحم نع « نوميم نب ىسيع نع « '””[نوراه نب ديزي انث ء صفح نبا
 كدجت فيك» :لاقف كعوأ انأو هلي هللا لوسر يلع لخد :لاق "'[هنأ] نالجع نب نامعنلا
 ضرع ناك نإ ًالجاع ًءافش مهللا» : لاق كعوأ يندجأ : "'[تلق] :لاق «؟نامعن اي
 تيضق نإ كتمحر ىلإ ايندلا نم اًجورخ وأ :هضرم تلطأ نإ ةيلب ىلع اربص وأ ءضرم
 .(هلجأ "”هل]

 .(ينثدح) :(ب) يف )١(
 . ةقباسلا ةلمجلا يف مدقت امك «دغلا يأ «ناك املف» : لصألا ةرابع نم دوصقملاو .(ب) نم طقس ()
 .(ب) ىف سيل[ 1نيبام (*)
 .(ه57 /*) ةباصإلا ,(غ /ه) دسألا «(14 /4) باعيتسالا (4)
 .(. . .نوميم نب ىسيع ثيدح نم) «(ب) يفو .(ب) نم طقس[ 1نيبام (0)
 1 .«لاقف» :(ب) يف (5)



 '"”ىنابيشلا كيرش نب نامعنلا [5854]

ق نب ئناهو ءورمع نب قورفم هيبحاص عم ىنمب هلي يبنلا يقل
 نب ىنثملاو] ؛ةصيب

 سرفلا دالب حنام ىلاعت هللا نأ مهربخأو «هديحوتو هللا نيد ىلإ "”[مهاعد نيح] '7١[ةئراح

 نع « سابع نبا نع ؛ةمركع نع «بلغت نب نابأ ثيدح يف مهركذ «برغلا مهلاومأو

 .[آياع[(429 ّ 0 .٠
 . مالسإ مهل حصي ال «نيرخأتملا ضعب هركذ «بلاط يبأ نب يلع

 «نامثع نب نابأ انث ءدقاو نب بيعش انث « ”يبالفلا انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 4

 ضرعي نأ لَم هيبن هللا رمأ امل :لاق يلع نع «سابع نبا نع «ةمركع نع] «بلغت نب نابأ نع

 .[ب /؟5١١ /51 . مهنم دحاو مالسإ اهيف ركذي ملو '"”[ةصقلا ركذف  برعلا لئابق ىلع هسفن

22 

 "جروب نب نامعنلا[ ؟856]

 . رخأتملا هركذ ٠ ”مالسإ هل فرعيالو «ةيلهاجلا كردأ ن

0 20 . 2 
 ت0

 ("ةرم نب نامعنلاا 0

 ديعس نب ىيحي '''”هركذ «ىعبات وهو «ةباحصلا يف جرخأ هنأ نيرخأتملا ضعب هركذ

 .(ب) ىف سيل[ 1نيبام )١(
 .(0717 /) ةباصإلا «("”*#8 /ه) ةباغلا دسأ (؟)
 . «مهاعدف» : (ب) يفو لصألاب اذك ةرفز

 . لصألا يف ليلق دعب يتأتس ةرابعلا هذهو . . «مهنم دحاو مالسإ هيف ركذي ملو» :(ب) يف (5)

 . (ىبالغلا» : (ب) يفو « لصألا يف اذك 2(

 ١ . هب بلغت نب نابأ نع : (ب) يف 0

 يفو جريل لصألا يف يذلا نكل .(086 /*") 059 /) ةباصإلا ,«("75 /0) ةباغلا دسأ (0)

 . (جرزب)» :ب

 .هانتبثأ ام باوصلاو اًمالسإ : ب ىف (4)
 .(09 /") ةباصإلا «(" 47 /40) ةباغلا دسأ (9)

 .هنع ىور :(ب) يف )٠١(
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 ©"7نامعنلا نب ءزج نب نامعنلا [581/]

 حتف دهشو هَل يبنلا ىلع دفو . يفيطغلا لهذ نب دعس نب كلام نب سيق نبأ ل
 . ىلعألا دبع نب ديعس وبأ هلاق . رصم

 "”ناميعنلا | [85]

 يفامهركذ .ردب لهأ يف "'ركذ .هقيفرو «ةلمرح نب طبيوس بحاص 0

 . ح دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح -06

 ةدابع نب حورانت «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدحو

 هنع هللا ىضر ركب ابأ نأ ةملس مأ نع ,بهو نب هللا دبع نع «يرهزلا نع «ةعمز انث ءالاق

 .يردب امهالكو .طبيوسو «ناميعن هعمو هَ هللا لوسر نمز يف ىرصب ىلإ ارجات جرخ
 . ثيدحلا . . .اًحاَزم اًكاحضم ًالجر ناميعن ناكو

 نب ناميلس انث « ىضاقلا فسوي انث «ناسيك نب دمحم نب نسحلا انثدح 1

 نأ ثراحلا نب ةبقع نع «ةكيلم ىبأ نب هللا دبع نع «بويأ انث «دلاخ نب بيهو انث .برح

 . ثيدحلا ””[ركذف]-ناركس وهو «'*”ناميعنلا نبا وأ ناميعنلاب ىتأ هني هللا لوسر

 كام تاج تنم

 )١( ةباغلا دسأ )0/ ٠**(, ةباصإلا )"/ 5٠0ه(.

 نب نامعنلا ىف ربلا دبع نبا هركذ .(019 /؟) ةباصإلا © ١ /0) دسألا «.(575 /5) باعيتسالا (0)
 .ورمع نب ناميعنلا يف يقابلاو ورمع

 .«اركذ» :ب ىف (9)

 .«ناميعن نب وأ ناميعنب» :ب يف (5)
 .(ب) نم ةدايزلا (6)



 "”هاحتنلا نب ميعن [؟858]

 نبأ جيوع نب ديبع نب فوع دبع نب ديسأ نب دلاخخ نب هللا اب نب ميسعن وهو

 يمامأ ةمحن تعمسف ةئجلا تلخد» :لاق هيَ يبنلا نأل ماحنلا يمس «بعك نب "”[ يدع

 متكي ناكو «ةشبحلا ةرجه لبق ةكمب همالسإ ناك «"”[توصلا] محنلاو «ميعن وه اذإف

 هليق هلبقو هّثِلَع يبنلا هقنتعاف هلهأ نم نوعبرأ هعمو تس ةنس ًارجاهم مدق مث ةكمب ماقأف همالسإ

 رف ماشا ناجي دهشتساودهاشلا نماعدعب مدهش «ةيبيدسا ماع رجاه ناكو

 ."!ةرشع سمخ ةنس "”[بجر يف] رمع ةفالخ

 ميهاربإ انث « '''[ليلخلا] نب دايز انث :لاق "”[ريبكلا دبع نب] قوراف انثدح "7407

 يف باهش نبا نع « '''[ةبقع نب] ىسوم انث « ''”[حيلف نب] دمحم انث « ””[رذنملا نبا]

 . هللا دبع نب ميعن : نيدانجأ موي نيملسملا نم لتق نم ةيمست

 انث «ديعس نب ةبيتق انث « يبايرفلا رفعج انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -

 نم ًالجر نأ رباج نع «ءاطع نع «ليهس نب ديجملا دبع نع «نمحرلا دبع نب ةريغملا

 مث «(جوحأ هيلإ تنأ» : ُهِّلَ يبنلا هل لاقف اًجاتحم ناكو «ربد نع هل اًمالغ قتعأ راصنألا

 هنمث هّثِلَع يبنلا ذخأف هارتشاف ءانأ :هللا دبع نب ميعن لاقف (؟ ينم "اذه يرعشي نم» :لاق

 دبع نب] ىيحي انث « نيصح-وبأ انث «ورمع نب دمحم نب رفعج انثدح 48

 ميهاربإ نب دمحم نع « ''”[دمحم] نب ىيحي نع «لالب نب ناميلس انث ,9[ديمحلا

 يف انأو :ةدراب ةليل يف ةالصلاب هِي يبنلا يدانم ىدان :لاق ماحنلا نب ميعن نع «يميتلا

 ىدانف ءجرح الف دعق نمو :يداني هَ هللا لوسر يدانم نأ تيل :تلقف يتأرما طرم

 .(051/ /7”) ةباصإلا «(555 /0) دسألا ,.(594 /5) باعيتسالا )١(

 .«توصا» :(ب) يف فرف) . «ب» يف تسيل قفهز

 .؟رشع ةسمخ» : ب يف (4)

 . ينم هيرتشي نم :(ب) يف قلل

 .«ينامحلا» :(ب) يف ()

 . (ديعس» :(ب) يف (0)



 م 3 ةباحصلا ةفرعم
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 نبا نع «رضم نب ركب هاورو . هلثم ديعس نب ىيحي نع «هريغو .يعازوألا هاور *

 .[ /؟١ا7 ]١/ . ميعن نع «رمع نبا نع « عفان نع « جيرج نبا هاورو #

 ا ملسألا ديزي وبأ ميعت

 .ديزي هنبا دنع هثيدح «يملسألا لازه نب ميعن : ليقو

 دالخ نب دمحم انثدح نايفس نب نسحلا أنث «نادمح نبورمع وبأ انثدح 6

 هيبأ نع « ميعن نب ديزي نع ءملسأ نب ديز انث «نايفس انث «ديعس نب ىيحي انث .''”[يلهابلا]

 عزج ةراجحلا هتضع املف «همجرب رمأف رارم عبرأ هدنع رقأف هع يبنلا ىتأ كلام نب زعام نأ

 : هلع يبنلا لاقف « (9هلتقف هبرضف رامح فيظو ذخأف هيدان نم سينأ نب هللا دبع جرخف

 . كل ًًريخ ناك كبوثب هترتس ول :لازهل لاقو «هيلع هللا بوتيف بوتي هلعل هومتكرت الهف»

 . هلثم يروثلا نع «سانلا هاور *
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 (”رماع نب دوعسم نب ميعن (7]

 نافطغ نب ثير نب عجسشأ نب , ةوالح نب لاله نب ذفنق نب ةبلعث نب فينأ نبا 0

 «نايفس يبأو ةظيرق ينب نيب لذخي نأ بازحألا موي هني هلع يبنلا هرمأ ٠ ةملس وبأ يعجشألا

 .ةملس 00[ هنبا] لنع هثيدح

 ,"”[يضاقلا] قاحسإ نب ىسوم انث «نسحلا نب بيبح انئدح 0١

 )١( باعيتسالا )5/ 97١(« ةباصإلا ,.(*59 /0)دسألا )"/ 079(.

 .ب نم طقس (؟)
 .(ب) نم تبثأ امو «هلتاقف لصألا يف رف

 .(554 /") ةباصإلا ,.(" 58 /0)دسألا ,.(55048) باعيتسالا (5)
 .(ب) نم طقس (5) . (هيبأ) :(ب) يف (5)



 . ح بيرك وبأ

 :الاق مركم نب ةبقع انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم نث «دمحم نب دمحم انثدحو

 نب ةملس نع « قراط نب دعس ينثدح :لاق «قاحسإ نب دمحم نع ءريكب نب سنوي انث

 هباتكب ةمليسم لوسر هءاج نيح هلع هللَي هللا لوسر دنع تنك : : لاق هيبأ نع «دوعسم نب ميعن

 هّللاو امأ» : لاقف ءمعن :الاقف (؟ لوقي ام نالوقت ''"امعنأو» : امهل لوقي هْتَِي هللا لوسرو

 .(امكقانعأ تبرضل لتقت ال لسرلا نأ الول

 . قراط نب دعس نع « قاحسإ نبا نع هاور اذك

 خيش ينثدح :''1[لاق] قاحسإ نبا نع ءدعس نب ميهاربإو «مزاح نب ريرج هاورو *
 .'' [نسحلا نب] بيبح انثدح . هلثم ميعن هيبأ نع «ميعن نب ةملس نع «ةقث ناك عجشأ نم

 « '''[دعس نب] ميهاربإ انث « "![دمحم نب] دمحأ انث « '"”[ىيحي نب] دمحم انث : "![لاق]

 . هب قاحسإ نب "”[دمحم] نع

 انث الاق ءدعس نب ةدعسمو نيدشر نب دمحأ انث .دمحأ نب ناميلسه انثدح _ 57

 ,يعجشألا ىناه نب ميهاربإ انث «تباث يبأ نب زيزعلا دبع انث 2 ""[يماذجلا] رذنملا نبا ميهاربإ

 '"'[دوعسم نب] ميعن : اهيبأ نع ,يعجشألا دوعسم نب ميعن تنب يهو «يمأ ينتثدح :2”[لاق]

 .(ةعدخ برحلا» :لاق هل هللا لوسر نأ

 نب يلع انث «يمرضحلا ("![هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحم نب دمحم هانثدح 771

 ميهاربإ انث «"”نارهم نب زيزعلا دبع انث :"![لاق] ءيرهزلا بوقعي انث «يبراوجلا دمحأ

 موي هتيم هللا لوسر لاق :لاق اهيبأ نع «ميعن ةنبا همأ نع «هيبأ نع «يعجسشألا رباج نب

 .«ةعدخ برحلا نإف اًنع لّذخ» :قدنخلا

 رباص نب ميهاربإ نع :لاقف يرهزلا بوقعي ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هاور #

 .همأ نع « هابأ طقسأو « ميعن اهيبأ نع «يمأ ينتثدح :لاق «يعجشألا

"5 1 1 
 3 00 0 نيل

 .(ب) نم طقس (؟) .«امنإو» : ب يف )١(

 .نارمع :ب يف عوف
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 (''مالس نب ميعن [ 871

 . ةريره يبأ ثيدح يف ركذ هل « هلق يبنلا ىلع مدق «ةمالس نبا :ليقو

 نب ديز '''[انث .مصاع نب دمحمانث «حابصلا ميهاربإ نب هللا دبع نع هانثدح] 45

 هلل يبنلا انيب : لاق ةريره يبأ نع « حابر يبأ نب ءاطع نع «ةمقلع نبا ىلوم ديمح نع «بابحلا

 لع يبنلا ىلع ديرب مدق ذإ مالس نب ميعنو «لبج نب ذاعمو «دوعسم نباو «ركب وبأو ءسلاج
 رثكأ ' '[ال]و ءابايإ عرسأ اًثعب تيأر ام هللا لوسر اي :ركب وبأ لاقف [ب /717 /1 هثعب ثعب نم
 ؟اًمدغم رثكأو اًبايإ عرسأ وه ام ىلع كلدأ الأ ركب ابأ اي» : لَم يبنلا لاقف .ءالؤه نم امنغم
 .«سمشلا علطت ىتح هللا ركذ مث ةعامج يف ةادغلا ''”ىلص نم

 ميعن نع «ناميلس بجاح ديبع يبأ نع « ضايع نب ديزي نع «كيدف يبأ نبا هاور *#
 . *”[ هلع يبنلا بحص دق] ميلس ينب نم ةمالس نبا

 تدم تدع تنم

 (”رامه نب ميعن [ 507 ]

 :ليفو )2 7[ راّمح نبا :لاقيو «يناهفطغلا] رابه : ليقف ؛ هيبأ مسا يف فلتخم

 . يماذحجلا سيق دنع هثيدح ءماشلا نكس .دامح : ليقو [دامح ليقو] «راده

 حا رمع نب 7 يبا نب تر نب رجب ول سك مع :نهللا دنع انث ةماسأ نأ :د ثراحلا انث دالخ ٠ أ انثرح 060

 .ح دامح نب ىلعألا دبع انث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « دمحم نب دمحم انثدحو

 نب رمتعملا انث :اولاق ديمحلا دبع نب ىيحي انث «نيصح وبأ انث «دمحم نب رفعج انثدحو

 نع «ةرم نب ريثك نع «ءلوحكم نع « ىسوم نب ناميلس نع «نانس نب درب نع «ناميلس

 )١( ةباصإلا «(756 /4) ةباغلا دسأ )"/ /073(.

 .ب نم ةدايز (9) .بابحلا نب ديز هاور :(ب) يف )0

 «ب» نم تبثأ امو ءأطخ وهو :«ةالص» : لصألا يف 2(

 .هوحن :(ب) يف (65)

 .(059 /") ةباصإلا 0٠"(., /ه)دسألا 9١(« /5) باعيتسالا (5)
 . «دامح ليقو رامح ليقو راده ليقو رابه ليقف» :(ب) يف يذلاو .(ب) يف تسيل (1)
 .رمع نب هللا دبع :(ب) يف كل



 لص .مدآ نبا : هللا لوقي» : هني هللا لوسر لاق :لاق ينافطغلا ميعن نع «يماذجلا سيق

 انث . "''[يطساولا] ناميلس نب دمحم انث « "”[رثوك نب] رحب وبأ انثدح 5

 ؛ءالعلا يبأ درب نع « '"'[ديز نب] دامح وخأ ديز نب ديعس انث «يطساولا ىسوم نب دمحم ا

 . هلثم ىسوم نب ناميلس نع

 . هلثم درب نع نيرخآ يف لضفملا نب رشبو ''”[يماشلا] ىلعألا دبع هاور

 . ريثك نع «لوحكم نع «دشار نب دمحمو ءزيزعلا دبع نب ديعس هاورو *

 . سيق نود نم ميعن نع «ةرم نب ريثك نع «ةيرهازلا وبأو «نادعم نب دلاخ هاورو

 ديز وبأو «باهولا دبع نب دمحأ انث «"”[دمحأ نب] ناميلس انئدح 17

 نب رسب ينثدح :لاق بئاسلا يبأ نب ناميلس نب ديلولا انث «ةريغملا وبأ انث :الاق "”[نايطوحلا]

 هلكت هللا لوسر تعمس :لاق ينافطغلا رامه نب ميعن نع «ينالوخلا سيردإ يبأ نع « هللا ديبع

 ءاش نإو .هغازأ هغيزي نأ ءاش نإ نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب هبلق الإ يمدآ نم ام» :لوقي

 . (ةمايقلا موي ىلإ نيرخآ عضيو ءاّماوقأ عفري هللا ديب نازيملا موي لكو ؛هماقأ هميقي نأ

 . "*'[ميعن لدب] ناعمس نب ساونلا نع :هريغ لاقو «رامه نب ميعن نع «ديلولا لاق اذك #

 ياريت ةياإ# اج تدعا تدم 2-5

 م

 0 (0بَنْعَق نب ميعن م13

 .يداولا ينكاس نم ناكو ««ةباحصلا) ىف ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم هركذ

 نب دمحم انث 3 ("![هباتك يف يجاجحلا بوقعي نب دمحم نب دمحم هانربخأ]

 .«نسحلا نب دمحم» :(ب) يف )١(

 .(ب) ىف تسيل (؟)
 .(ب) نم طقس (0)
 .(ب) نم ةدايز (5)

 .(574 /”") ةباصإلا «(75ا/ /0) ةباغلا دسأ (6)

 . قاحسإ نب دمحم نع تثدح :(ب) يف )0030



 ركهو_ 111/١ ةباحصلا ةفرعم

 نب لكنز انبا ديزيو صوحألا ''7[يل] لاق :لاق يبارعألا بنعق نب ميعن نب ىسيع ينثدح

 ادفاو ناك هنأ بنعق نب ميعن هيبأ نع .بنعق نب ميعن ''”[نب] نارمح نع يناثدح نارمح

 هب رسو هني ىبنلا كلذ بجعأف هتيب لهأ تاقدصو ''”[ هلي هللا لوسر ىلع] هتقدص يف

 . ةهجو حسمو .هلاعدف

 نب 0 انزل 0

 . نيرخأتملا ضعب هركذ ثيدح ىف ركذ هل يرادلا ميت وخأ ال

 9 0 ع د >>

 (”نمحرلا دبع نب ميعن [[!87]

 .[أ م14 /؟] حصي الو ةباحصلا يف ركذ .دنه ىبأ نب دواد هنع ىور « يرصب «يدزألا ص

00 
 ل
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 يملسألا بعك نب ةعيبر نب ميعن [ ؟8ا/ا/]

 .مهو ةعيبر نب ميعنو 2 بعك نب ةعيبر وهو . هيَ هللا لوسر مدخأ تنك :لاق

 تو 1 تو

 ميعن نع .ءاطع نب ورمع نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم نع « دعس نب ميهاربإ هآور

 . بعك نب ةعيبر هباوصو «بعك نب ةعيبر نبا

 انف 2 2 - 1
 ايزك 11 ص

 .(ب) نم طقس )١(
 .(ب) نم تبثأ امو لصألا نم طقس (0)
 .(055 /9) ةباصإلا .(" 55 /0)دسألا (594 /5) باعيتسالا (9)
 .(091 /*”) ةباصإلا ,(* 51/ /0) ةباغلا دسأ (5)
 09٠9(. /") ةباصإلا 20740 /0) دسألا (0)



 يرهزلا صاقو يبأ نب ةبتع نب عفان 6]

 بئيز'''همأ "'[مسا] ناكو «ةرمس نب رباج هنع ىور «ةبحص هل ءدعس يخأ نبا

 ًالامو ًالزنم ةنيدملا ذختاف- شي.رق نم. ةيلهاجلا يف امد باصأ ةبتع ناك. ينانكلا رباج-تنب

 . صاقو يبأ نب دعس ىلإ '*”ىصوأف تامف «ةرجهلا لبق اهيلإ لقتناف

 «يلع نب مصاع انث ءيسودسلا صفح نب رمع انث «نسحلا نب بيبح انثدح 84

 : لاق ةبتع نب عفان نع ؛ةرمس نب رباج نع «هيبأ نع ء«ريمع نب كلملا دبع نب ىسوم انث
 نلوحأل : تلقف تمقف فوصلا مهيلع «نوملسي هني هللا لوسر ىلع برعلا نم سان مدق

 يسفن تبأ مث موقلاب ءيجي وه : يسفن يف تلق مث هلع لي هللا لوسر نيبو موقلا ءالؤه نيب

 سراف نوزغت مث 2[ هللا] اهحتفيف برعلا ةريزج نوزغت» : لوقي هتعمسف هيلإ موقأ نأ الإ

 . هللا هحتفيف لاجدلا نوزغت مث هللا اهحتفيف

 «يرازفلا ناورمو ,يدوعسملاو «ءكيرشو «ةدئازو «ةناوع وبأو « يروشلا هاور #

 . كلملا دبع نع «نيرخآ يف يلع نب نابحو «'”ورمع نب هللا ديبعو

 تاما كاع 20

 "”يعازخلا ثراحلا دبع نب عفان ]1

 نب يؤل نب ورمع دبع نب ناشبع نب ورمع نب نابح نب ثراحلا دبع نب عفان وهو

 «ةملس وبأ هنع ىور . فئاطلا ىلع رمع هلمعتساو ةنيدملا نكس . ىصفأ نب ناكلم

 . ليفطلا وبأو «' ليمخو

 .ح ميعن وبأ انث « ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدلح 0

 نع ؛نايفس انث : الاق ةصيبق انث «برح نب بلاغ نب دمحم انث « رثوك نب رحب وبأ انثدحو

 )١( ةباصإلا «(" 5 /ه) دسألا (0 /5) باعيتسالا )*/ 010(.
 . «اهمأ» : (ب) يف ق4رفز .(ب) نم ةدايز ()

 .«صوأ»و :ب يف (4)
 .(رمع» : ب ىف 2(

 .(048 /*) ةباصإلا ٠:*« /0)دسألا .(04 /4) باعيتسالا (5)



 ريكو, ةباحصلا ةفرعم

 نم» : هلم هللا لوسر لاق :لاق ثراحلا دبع نب عفان نع «ليمخ نع «تباث يبأ نب بيبح
 . (ينهلا بكرملاو ,حلاصلا راجلاو ,عساولا نكسملا : ءرملا ةداعس

 . نمحرلا دبع نب ليمخ نع :الاقف بيبح نع «بيعش نب دامحو «تايزلا ةزمح هأور *#

 انث ءديعس نب ةبيتق انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نبورمع وبأ انثئدح .- ١

 . ح رفعج نب ليعامسإ

 . ح رهسم نب يلع انث «باجنم انث ١ رفعج نب نيسحلا انث «يحلطلا ركب وبأ انثدحو

 دابع انث «دايز نب ميهاربإ انث «ديلولا نب يلع نب نسحلا انث « ''[نسحلا نب] بيبح انثدحو
 ثراحلا دبع نب عفان نع «نمحرلا دبع نب ةملس ىبأ نع ءورمع نب دمحم انث :اولاق دابع نبا

 ىلع كسمأ» :لالبل لاقف ةنيدملا طئاوح نم اًطئاح هلي هللا لوسر لخد :لاق هنأ يعازخلا
 اذه :لالب لاقف هيلجر اًدام ْفّقلا ىلع سلاج هِي هللا لوسرو نذأتسي ركب وبأ ءاجف «بابلا

 ىلد مث فقلا ىلع هعم ''”سلجف ءاجف (ةئجلاب هرشبو هل نذئا» :لاقف نذأتسي ركب وبأ
 هرشبو هل نذئا» :لاقف نذأتسي رمع اذه :لاقف لالب ءاجف بابلا برض مث «هيلجر
 نامثع اذه :لالب لاقف بابلا برض مث .هيلجر ىلدو فقلا ىلع هعم سلجف (ةنجلاب

 .[ب /5 /7] (ءالب اهعمو ةئجلاب هرشبو هل نذتا» :لاقف .نذأتسي

 نب ىسوم هاورو «ورمع نب لمحم نع «نوراه نب ديزيو هللا دبع نب دلاخ هاور 2

 . ةملس ىبأ نع «ةبقع

 ءجاجحلا نب ميهأربإ انث «نايفس نب نسحملا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح.- 7

 الو :لاق.ثدحي ةملس ابأ تعمس :لاق. ةبقع.نب ىسوم.انث «راتخملا نب زي.زعلا دبع. انث
 سلجيف ةئيدملا طئاوح نم اًطئاح لخد هِي يبنلا نأ ثراحلا دبع نب عفان نع ءالإ هملعأ
 هرشبو هل نذئا» : ىسوم يبأل  ملعأ اميف .لاقف نذأتسي ركب وبأ "'هءاجف رثبلا فق ىلع
 :لاقف نذأتسي نامثع ءاج مث (ةئجلاب هرشبو هل نذئا» :لاقف نذأتسي رمع ءاج مث «ةئجلاب

 . ًءالب ىقليسو ةئجلاب هرشبو هل نذئا»

 )١( سلج ىتح :(ب) يف (؟) .(ب) نم طقس .
 )( .ريمضلا طاقسإب «ءاجف» : ب يف



 '"'”يعازخلا ءاقرو نب ليدب نب عفان[ ] ١888٠

 نب] دمحأ انث « '"”[ىيحي نب] دمحم انث « "”[نسحلا نب] بيبح انثدح 0

 يبأ ينثدح : ''”[لاق] قاحسإ نب "”[دمحم] نع « "”[دعس نب] ميهاربإ انث « "”[دمحم

 ركب يبأ نب هللا دبعو «ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ""ةريغم نع «راسي نب قاحسإ

 نيعبرأ يف. دجن. لهأ ىلإ ورمع. نب. رذنملا هلي هللا لوسر ثعب :لاق امهريغو « مزح نبا

 «ءامسأ نبا ةورعو «ناحلم نب مارحو «ةمصلا نب ثراحلا مهنم نيملسملا راي نم ًالجر

 : اعفان يكبي ةحاور نبا :لاقف اولتقف يعازخلا ءاقرو نب ليدب نب عفانو

 داهجلا باوث يغتبملاةمحر ليدبنبعفانهللامحر

 دانسلا لوق لاق موقلا رشكأ ام اذإ ثيدحلا قداص رباص

 92 يبنلا ىلوم عفان 1

 انث «جشألا ديعس وبأ انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثدح -54

 : ل2 يبنلا لاق :لاق هتلَع يبنلا ىلوم عفان نع «ةيمأ يبأ نب دلاخ نع «حابصلا انث «دلاخ نب ةبقع

 .(هلمعب هللا ىلع نانم الو ناز خيش الو ,ربكتسم نيكسم ةنجلا لخدي ال»

 عفان نع «دوميم نب فسوي نع «يعجشألا كلام يبأ نع «نوراه نب ديزي هاور

 . هلثم هَ يبنلا نع هلع هللا لوسر ىلوم

 انث ءريهز نب ضايف انث «نايفس نب نسحلا انث «.نادمح نب ورمع وبأ هانثدح .06

 .هب ىعجشألا كلام وبأ '*”[ابنأ] نوراه نب ديزي

 )١( ةباصإلا «(5994 /0)دسألا «(657 /5) باعيتسالا )9/ 57 0(.

 . «ةريغملا» :ب يف (*) .(ب) نم طقس (؟)

 .(041/ /؟) ةباصإلا 701١”« /5)دسألا ,.(07 /5:) باعيتسالا (5)

 .انث) :(ب) يف (0)



 1: تتش ةباحصلا ةفرعم

 ("”يدبعلا ناميلس وبأ عفان ا 1]

 . بلح لزني ناك « هلي يبنلا ىلع دفو «ناميلس هنبا هنع ىور «ىواس نب رذنملا ىلوم

 .هيوهار نب قاحسإ انث «ءنوراه نب ىسوم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح. 5

 ("”[نيرحبلا] نم ىواس نب رذنملا دفو : يبأ لاق :لاق بلحب يدبعلا عفان نب ناميلس ينربخأ
 عم اوبهذف مهلامج كسمأ لقعأ ال ميلغ انأو «سانأ رذنملا عمو هيَ لوسرلا ةنيدم ىتأ ىتح

 حسمو هعم تناك اًبايث سبلو «هحالس رذنملا عضوو هلي هللا لوسر ىلع اوملسف مهحالس

 :رذنملا لاقف هلع هللا لوسر ىلإ رظنأ لامجلا عم انأو ءملسف هيي هللا لوسر ىتأف نهدب هتيحل

 اي ينم تيأر امو :تلق «كباحصأ نمرأ مل ام كنم تيأر» : هَ هللا لوسر يل لاق

 ءيشأ هللا يبن اي :تلق «تئهدتو كبايث تسبلو كحالس تعضو» :لاق ؟هللا لوسر

 هلي يبنلا ىلع اوملسف «هيلع تلبج ءيش .ال» : هلع يبنلا لاق ؟هتثدحأ ءيش مأ هيلع تلبج

 دبع يف هللا كرابف امرك سائلا ملسأو اًعوط سيقلا دبع تملسأ» : هِي يبنلا مهل لاقف

 ينأ امك هلم يبنلا ىلإ ترظن : يبأ ""يل لاق [أ ١١4/ /51.«سيقلا دبع يلاومو سيقلا

 ساو عيوش نعد يف تاو لع ل كل كيا

 تدع تدع د.

 يفقغلا ديزي نب عفان [؟588]
 تبثي الو «ةباحصلا يف ركذ '"”[هل] :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ 0

 عفان نع ءنسحلا نع ؛يلذهلا ركب يبأ نع «جيرج نبا نع «حادقلا ملاس نب ديعس '"'هاور

 .ناملس نب عفان :لاقو (044 /) ةباصإلا 3٠1(« /0ه)دسألا )١(
 .(ب) يف تسيل ()

 .(ب) نم ةدايزلا (9

 1 .(ب) نم تبثأ امو ء «ترظن» : لصألا يف (4)
 نب عفار هباوص : ظفاحلا لاقو ١١8( /١؟) ديناسملا عماج (8 /) ةباصإلا (*07 /5) دسألا (0)

 .ديزي
 . (ب) نم تبثأ « لصألا يف طقس ()
 .ىور :(ب) يف 4#



 .«ةرهش يذ '''بوث لكو ؛ةرمحلا بحي ناطيشلا نإ» :لاق هْتيَع هللا لوسر نأ مفقثلا ديزي نبأ

 منو مام دلع
 تا مين 3

 ""ةملس نب ناليغ ىلوم بئاسلا وبأ عفانا 1

 . نيرخأتملا ضعب "”[هركذ]

 نب يلع نع ءرقشألا دمحم نب رمع نع «ىرسلا نب لهس نع انثدح]-7

 (”'ةورع نع «بيبح يبأ نب ديزي نع « ةعيهل نبا '*”[انث : لاق كرابملا نب هللا دبع نع «نسحلا

 ناليغو هِي لوسرلا ىلإ رفف ةملس نب ناليغل دبع ناك اعفان بئاسلا ابأ نأ ةملس نب ناليغ نبا

 . هيلع هءالو هَ هللا لوسر در ناليغ ملسأ املف هلي هللا لوسر هقتعأف '”[ملسأف] كرشم

 "ناسيك نب عفان [1886]

 نيبرصنانثت ءنايفس نب '"”دامح نب دمحأ انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح.-

 نب عفان نب بويأ نع دواد نب ناميلس ينثدح ةقدص انث «ةملس يبأ نب ورمع انث «قوزرم

 يدعب نم ”برشتس» :لوقي هَ هللا لوسر عمس هنأ ناسيك نب عفان هيبأ نع «ناسيك

 .(مهؤارمأ اهبرش ىلع مهنوع نوكي ءاهمسا ريغب اهنومسي .رمخلا يتمأ

 محام عمام د
 د 2 م0

 . بوث يذ لكو :(ب) يف ()
 .(014 /9) ةباصإلا (0)
 .ا(ركذ» :(ب) يف ةرهز

 . «ةعيهل نبأ ثيدح نم» :(ب) ىفو .(ب) يف تسيل ()
(ب) يف )0(

 2 . (ةبتعال :

 .(ب)يف تسيل (5)
 .(0 45 /7) ةباصإلا 2(” 01/ /0) دسألا «(080 /5) باعيتسالا (10)
 .دمحأ نب دامح :(ب) يف 4و



 "'هاجحلا ةبيط وبأ عفانا ]

 . يراصنألا دوعسم نب ةصيحم ىلوم « ةرسيم :ليقو ( عفان : ليقف '"”[همسا يف فلتخم]

 انث .حلاص وبأ انث بيعش نب بلطم انث « (9[دمحأ نب] ناميلس انثدح -89

 يبأ نب لهس نب دمحم نع «يراصنألا ريفع يبأ نع «بيبح يبأ نب ديزي نع «ثيللا
 «ةبيط وبأ عفان هل لاقي ماجح مالغ هل ناك هنأ يراصنألا دوعسم نب ةصيحم نع «ةمثح

 ِهنلَع هللا لوسر ىلع درف («هبرقت ال» :لاقف هجارخ نع «هلأسي هلم هللا لوسر ىلإ قلطناف

 . (هشرك يف هلعجا حضانلا هب فلعا» :لاقف

 نب ىسوم "”هاورو . ةثراح ىنبل مالغ ماجسحلا ةبيط يبأ نع ءردكنملا نب دمحم هاور *
 . ؟©هوحن ةبيط يبأ نع ءديز نب بوقعيو ءردكنملا نب ''[دمحم] نع « ةديبع

2 

 يساورلا عفان يبأ نب عفان 17

 . هثيدح يف فلتخم «فوع وبأ يس اورلا ن نمحرلا ديع نب ديمح هثيدح ىور «ةمقلع دج

8 2 07 2 . 7 

 جرا دس اق« مساع يل كي اخ دسم ادع ح١

 يفآب 118/3 تفك لاق ةمقلع دج عفان نع ؛ .يساورلا محلا دبع نب ديمح

 ىتح هوبيجي نأ اوبأف هموق ””[اعد] مث '”[ملسأف] هلق يبنلا كلام نب ورمع ىتأ امل دفولا

 ليقع ونب مهتعبتاف ًالجر مهنم اوباصأف ليقع ينب نم ةفئاط اوتأف ,مهرأشب اوكردي

 يفو (ةرسيم) يف ظفاحلا هركذ 47١( /7) ةباصإلا «0707 /0) دسألا :(07 /4) باعيتسالا )١(
 . ةبيط يبأ

 .(س) نم تطقس (0)
 .(ب) يف تسيل هوحن (4) .«ىورو» :ب يف (9)
 كلام نب ورمع ةمجرت يف ركذو «(0548 /7) ةباصإلا «(30 /0) دسألا ,.(00 /5) باعيتسالا (0)

 1١17(. /15) ديناسملا عماجو (17" /7) يساورلا
 .(ب) نم ةدايز (5)

 . «اعد» : شماهلاب بتكو . ؟ىتأ» :(ب) يف (0

 يسلم



 ةباحصلا ةفرعم ١4
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 : هل زجر يف لاقف قفتنملا نب ةعيبر هل لاقي لجر مهيفو «مهنولتاقي

 اسنالقلا اوسبلأ موقلا اذإ اسراف الإ نعطأ ال تمسقأ

 شرحم مهيلع عنتماف : لاق «مويلا رئاس لاجرلا رشعم اي متنمأ : يحلا نم لجر لاقف

 هسرف قنتعاف : لاق اهلتخاف هلضع يف '١'[يليقعلا] هنعطف : لاق نيتنعط انعطأف هللا دبع نبا

 ورمع ىتأف :لاق ؟سانأ مأ "![ليج] ساور ام : ةعيبر لاقف :لاق ساورلا "لآ اي :لاق مث

 : ةنيدملا ىتأ نيح نولوقي ةملغ عمسف ةنيدملا ىتأف ثدحأ امل هقنع ىلإ هدي ةلولغم هلع يبنلا

 : لاقف هيدي نيب نم هيَ يبنلا ىتأف للا قوف ام نبرضأل هقنع ىلإ هدي ةلولغم يناتأ نإو»

 نع هاتأ مث «.كلذ لثم :لاقف هفلخ نم هاتأ مث ,هنع ضرعأف :لاق ينع ضرا هللا لوسراي

  كنع هللا يضر ينع ضرا هللا لوسراي : لاقف هيدي نيب نم هاتأ مث «هلامش نعو «هنيمي

 .«كنع تيضر دق» :لاقو : هل نالف لاق ىضريف ىضرتيل برلا نإ هللاوف

 23 حكم
 1 و 3 0 5

 يل 9 2
0 

 *”ثراحلا نب عفان ]

 . ةرصبلا نكس «ىفقتلا هللا دبع وبأ ن

 نب ثراحلا نب عفان وه :يدقاولا دعس نب دمحم لاق . اًثيدح هلي يبنلا نع ىور

 ,«فيقث نب فوع نب ىزعلا دبع نب ةملس يبأ نب ريمع همساو «جالع نب ورمع نب ةدلك

 هبسن تبثف هب رقأو «ةدلك نب ثراحلا هاعدا عفان ناكو «دايزو «ةركب يبأ مأ ةيمس عفان مأو

 ةرصبلاب ةعيطق هعطقي نأ باطخلا نب رمع لأسو «ةرصبلاب ليخلا ىنتقا نم لوأ وهو «هنم

 الو « ملسم قح اهيف. سيل ةبرجأ ةرشع. هعطقي نأ يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ رمع. بتكف

 . ىعينملا هركذ « ةرصبلا لزنف « لعفف «دهاعم

 ركذ :لاق دمحم نب ؟*اهللا دبع يوغبلا انث ءفسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح -0

 خيش نع « ريشب نب نابأ نع «ةفيلخ نب فلخ انث «ديلولا وبأ ديلولا نب فلخ انث «دعس نبأ

 .2"ساورل اي) :ب يف (؟) .(ب) ىف تسيل )١(
 .«لابج» :«ب» ىف (9)

 .(0 554 /9) ةباصإلا 751١ /0) دسألا «(67 /) باعيتسالا (:)

 .«يوغبلا دمحم نب هللا دبع# انث :ب يف (4)



 337 ةباحصلا ةفرعم

0 
 ىلع انلزنف لجر ةئامعبرأ ءاهز يف هيَ يبنلا عم ناك هنأ عفان انث : "'[لاق] ةرصبلا لهأ نم
 يشق ريع تلبقأ ذإ ءاولزنف لزن هلي هللا لوسر اوأرو « سانلا ىلع دتشا هنأكف ءام ريغ
 ىورأف هلي هللا لوسر اهبلحف :لاق '”[لامح] نينرقلا ددحُم هِي هللا لوسر تتأ ىتح
 : هلع هللا لوسر لاق املف : ')[لاق] (اهكلمت '”كارأ امو اهكلما عفان اي» :لاقو يورو دنجلا

 ةاشلا هب تطبرف اطابر تذحخأو «ضرألا يف هتزكرف ادوع تذخأ " «اهكلمت كارأ اسود
 لولحم لبحلا اذإف تظقيتساف تمتو « سانلا مانو هلل هللا لوسر مانو ءاهنم ''”تفقوتساف
 : هلل هللا لوسر يل لاقف «تبهذ ةاشلا : تلق هتربخأف هْليَي هللا لوسر تيتأف .ةاشال اذإو

 «اهب بهذ يذلا وه اهب ءاج يذلا نإ ,اهكلمت ال كنأ كتربخأ اموأ عفان ايد

 © ريجع نب عفان ©2731
 .[أ ١٠١/ /؟]هّللا همحر يعينملا هركذ «ةتبلأ قالط يف هِيَ يبنلا نع ىور «ةنيدملا نكس

 نب دمحم نب نسحلا انث ,يوغبلا انث .فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح.5
 هللا دبع نع « عفاش نب يلع نب دمحم همع نع «يعفاشلا سيردإ نب دمحم نع «حابصلا
 ىتأ مث ةتبلا ةميشه هتأرما قلط هنأ ديزي دبع نب ريجع نب عفان نع «بئاسلا نب يلع نبا

 قدحاو الإ "”[اهب] تدرأ ام هللاو « ةتبلا ةميشه يتأرما تقلط ينإ :لاقف هللا لوسر
 اهدرف «ةدحاو الإ ")اهب تدرأ ام هللاو :لاق «؟ةدحاؤ الإ (0عاهب] تدرأ ام هللاو» :لاقف

 .نامثع نمز يف ةثلاثلاو ءرمع نمز يف ةيناثلا اهقلطف هيلإ

 . ةناكر همسا نميف ءارلا فرح ىف ثيدحلا اذه فالتخا مدقت *

 .(ب) يف تسيل )١(
 .(ب) نم تبثأ امو ««كيرأ» : لصألا يف (؟)

 .اهغلبت : لصألا يفو «(ب) يف اذك ()

 .تقثوتساف :ب يف (4)
 )١5/ *١١(. ديناسملا عماج «(045 /؟) ةباصإلا «24 /ه)دسألا (0)
 . «اهتدرأ» : (ب) يف هت



 "ركب وبأ :عيفن [؟٠89]

 : ةمثيخ وبأ لاقو «ثراحلا نب عيفن همسا : لبنح نب دمحأ لاق ءحورسم :ليقو

 . ةيمس همأو '''[حورسم نب] عيفن همسا ةركب وبأ :دعس نب دمحم لاقو «حورسم نب عيفن

 هلك هللا لوسر ىلإ ىلدتف فئاطلا لهأ ضعبل دبع ناك ءهمأل نايفس يبأ نب دايز وخأ وهو

 ىخا ءاحلاص اًعرو الجر ناكو . هتيَي هللا لوسر ىلوم انأ :لوقي ناكف ةركب ابأ هانكف ةركبب

 نيتنثا : ليقتو «ىدحإ ةنس '''[اهب] يفوتو «ةرصبلا نكس .ةزرب يبأ نيبو «هنيب هَ يبنلا

 . هيلع يلصي نأ هاصوأ يملسألا ةزرب وبأ هيلع ىلصو «نيسمخو

 هوخأو «نسحلا يبأ نب نسحلاو « سيق نب فنحألاو ,يدهنلا نامثع وبأ :هنع ثدح

 ءزيزعلا دبعو «نمحرلا دبع :هدالوأو «نيريس نب دمحمو «نسحلا يبأ نب ديعس

 ؛ةلمرث نب ثعشأو «نشوج نب نمحرلا دبعو «ةركب يبأ ونب ملسمو .هللاديبعو

 . بيسك نب دايزو «نابهص نب ””ةبتعو

 ء«شادخ نب دلاخ انث «برح نب بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح <51

 نع «نسحلا نع «دايز نب ىلعملاو ,.ماشهو «بويأو « سنوي نع «ديز نب دامحانث

 امهيفيسب ناملسملا ىقتلا اذإ» :لاق هلي يبنلا نع «ةركب يبأ نع ءسيق نب فنحألا

 . هلثم بويأ نع «رمعم هاور «رانلا يف لوتقملاو لتاقلاف

 : هسفن ةركب يبأ نع « نسحلا هأورو *

 نب تباث انث « غئاصلا دمحم نب رفعج انث «مئيهلا نب رفعج نب دمحم هانثدح -4

 لاق هلت يبنلا نع «ةركب يبأ نع «نسحلا نع ؛ناسح نب ماشه نع «ةدئاز انث «دمحم

 امهدحأ لتقف هبحاص لتق ديري امهنم دحاو لك امهيفيسب ناملسملا "”هجاوت اذإ»

 ناك هنإ» :لاق ؟لوتقملا لاب امف لتاقلا اذه هللا لوسر اي :اولاق «رانلا يف امهف رخآلا

 . (هبحاص لتق ىلع اصيرح

 .(ب) نم تبثأ امو ءأطخ وهو ةركب وبأ نب عيفن لصألا يف 2020(

 .(0ا١/9 /) ةباصإلا «("365 /0)دسألا 4٠( /5) باعيتسالا (؟)

 . ب يف سيل (5) .(ب) نم ةدايز (9)

 .(ب) نم تبثأ امو ءهجوت : لصألا يف (1) . ةبقع) : ب يف (0)



 " . :: ةففشلهلا ةباحصلا ةفرعم

 . نيرخآ يف ريبزلا نب ةعاجمو «ةلاضف نب كرابمو «ةرح وبأو «ةداتق نسحلا نع هاور # .

 «نايفس ''”نع ءمصاع وبأ انث ءيشكلا ملسم وبأ انث ءنسحلا نب بيبح انئدح -606
 هلت هللا لوسر نأ هربخأ «ةركب ابأ نأ ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نع «ريمع نب كلملا دبع نع

 .«نابضغ وهو نيدثا نيب يضاقلا يضقي ال» : ""[لاق]

 . "”[هلثم] يروثلا "”[نايفس] نع «جيرج نباهاورو #

 ةدئاز انث ءورمع نب ةيواعم انث ءرضنلا نب دمحم انث "”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 41
 كلملا دبع نب دمحأ انث , "”[ينارحلا] بيعش وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو .ح

 نع «ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نع ءريمع نب كلملا دبع نع :الاق ريهز انث « "'ةمادق نبا
 . «نابضغ وهو نينثا نيب دحأ مكحي الو :لوقي هِي هللا لوسر تعمس : لاق هيبأ

 وبأو ءميشهو «ةلقصم نب ةبقرو «ةبعش مهنم ةعامج كلملا دبع '*”[نع] هاورو #
 هرمحألا رفعجو «ةئييع نب نايفسو «ءاطع نب ديزيو .بهشألا وبأو «ءكيرشو «ةناوع

 نب ميكحلا دبعو ءيعخنلا كلام وبأو « عيبرلا نب سيقو «ليئارسإو «يئاطلا دوادو
 .[ب /؟١٠ /؟] مهريغو «نايفس نب ميرهو «ناوفص نب بيعشو «روصنم

 نارمع انث « دواد وبأ انث '”[بيبح نب] سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح ١-
 هتيؤرل اوموص» : هلي يبنلا لاق :لاق ةركب يبأ نع ,.نسحلا نع «ةداتق نع «ناطقلا

 .«اًموي نيثالث ةدعلا اولمكأف مكيلع مغ نإف هتيؤرل اورطفأو

 ("”[يمدقملاو لبنح نب دمحأو ينامحلا دواد يبأ نع نومدقتملا هاور] *

 انث « ايركز نب ليلخلا انث «ةماسأ ئبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح-
 سيل» :لاق هلي هللا لوسر نأ ةركب وبأ ينثدح : ''”[لاق] نسحلا نع ؛ديهشلا نب بيبح
 .«قيطي ال ام ءالبلا نم فلكتي» :لاق ؟اهلذي فيكو :اولاق «هسفن لذي نأ نمؤملل

 .(انث) :ب ىف 22320

 .(ب) نم ةدايزلا قفز

 .دقاو : (ب) يف ةرفإ

 .(ب) يف تسيلا 2



 1147 _ رع
 ةباحصلا ةفرعم

 "”ديبع نب ةلضن [؟891١] ظ

 «ملسأ نب نامالس ينب نم يملسألا ةزرب وبأ ذئاع نبا :ليقو « هللا دبع نبا :ليقو

 لبعد نب ةعيبر نب لابح نب ثراحلا نب هللا دبع نب ةلضن وه : يبلكلا دمحم نب ماشه لاقو

 .ةكم حتف دهشو ءايدق ملسأ . ىصفأ نب ملسأ نب نامالس نب كلام نب ةميزخ نب سنأ نبا

 .هلتقب هللَت يبنلا رمأ امل حتفلا موي ةبعكلا راتسأ تحت لطخ نب ىزعلا دبع لتق يذلا وهو

 .ربيخ اهنم تاوزغ هع هللا لوسر عم ازغو

 «يحايرلا ةيلاعلا وبأ هنع ىور «ةركب يبأ دعب يفوت ءبقعو راد اهب هلو «ةرصبلا نكس

 «يبسارلاو ءصفح نب رباج عزاولا وبأو «ميعن نب ةنانكو ء.نسحلاو ,يدهنلا نامئثع وبأو

 «سيق نب قرزألاو ,ناهمج نب ديعسو «فرطم نب هللا دبعو «ةمالس نب رايس لاهنملا وبأو

 . نيرخآ يف جيرج نب هللا دبع نب ديعسو ؛ينابيشلا فوع نب مساقلاو «ةديرب نب هللا دبعو

 نب ناميلس انث ''”[يمعلا] ىيحي نب دمحم انث « "')[ نسحلا نب] بيبح انثدح -8

 يبأ نع « يطساولا  رانيد نبا ينعي جاجحلا انث ءريشب نب باتع انث «ينوكذاشلا دواد

 :لاق سلجملا هب لاط اذإ لَم يبنلا ناك :لاق ةزرب يبأ نع «ةيلاعلا يبأ نع «مشاه

 لوسر اي :تلق : لاق «(كيلإ بوتأو « كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال كدمحبو مهللا كناحبس»

 .(سلجملا يف نوكي ام ةرافك اذه نإ» :لاق «هلوقت تنك ام اًئيش لوقتل كنإ هللا

 أبنأ نوراه نب ديزي انث ءرفعج نب سيردإ انث ء دمحأ نب ناميلس انثدح .-

 نب هللا دبع انث كلام نب ركب وبأ انثدحو . ح] ةزرب يبأ نع «نامثع يبأ نع يميتلا ناميلس

 يبأ نع يميتلا انث نوراه نب ديزيو «ديعس نب ىيحي انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ

 نيلبج نيب اوذخأف. «ريعب وأ ةقان وأ ةاحار ىلع تناك. ةيراج نأ "”[ةزرب يبأ نع نامثع

 وأ اهنعلا مهللا «لح لح :لوقت تلعجف هلق يبنلا ترصبأف «قيرطلا مهب قياضتف

 )١( /0)دسألا «(08 /5) باعيتسالا 77١(« ةباصإلا )7/ 005(.

 .(ب) نم طقس (؟)

 (ب) نم ةدايزلا ةرفز .



 . هللا نم ةدعل هيلع وأ اهيلع ريعب وأ ةلحار وأ ةقان ينبحصت د الر : هلع ىبنلا لاقف «هنعلا

 «ةفيلخ ني ةذوهاتث « "”[ةماسأ يبأ نب] ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 47
 ةالص ليق مونلا هركي تاك هَ يبنلا نأ ةزرب يأ نع «ةمالس ني رايس لاهنملا يبأ نع
 .اهدعب ثيدحلاو « ءاشعلا

 . هلثم لاهنملا يبأ نع «عيرز نب ديزيو «ةيلع نباو «ةملس نب دامحو «ةيعش هاآور##

 نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبنع انثدح -
 نانع ىلإ دمع دق يلصي خيش اذإو زاوهألاب قرج ىلع ادعاق تنك :لاق سيق نب قرزألا
 ءهبسي لعجف جراوخلا نم لجر انعمو ءاهعم صكتف ةبادلا تصكتف «هدي يف هلعجف هتباد

 اذكو اذك ةوزغ هلو هللا لوسر عم توزغ ء«مكمالك تعمس دق :لاق هتالص ىضق املف
 قشتف اهفلأم يتأتف اهعدأ نأ نم يلع نوهأ يتباد كسمأ نأو «هريسيتو هرمأ تدهشو

 . ”يملسألا ةزرب وبأ :وه اذإف «يلع

 نع « يثراحلا نايرعلا نب نمحرلا دبعو ءديوس نب ةعزقو «ديزي نب دامح هاور #

 ٠ .[أ 571١/ /91 *هوحن 7[ سيق نب] قرزألا
 دام مام ع“
 صار حارب برأ

 «؟”يرافغلا ورمع نب ةلضن [؟ 845 ]

 .ءارفصلاب ًضرأ هعطقأف هِي يبنلا ىلع دفو «زاجحلا نكس

 « يمرجلا نسحلا نب قاحسإ انث : 37[لاق] نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 537

 نب ةلضن هدج نع هيبأ نع «يرافغلا نعم نب دمحم انث «يرهزلا دمحم نب بوقعي انث
 يف برشي رفاكلاو ,دحاو ىعم يف برشي نمؤملا» : هيَ هللا لوسر لاق :لاق ””[ورمع]

 .(ب) نم طقس ١(

 . (دوبعملا ةحنم_ 6000) يسلايطلا دنسم (*) .«(هلثم» :(ب) ىف (0)
 . (هدا/ /*) ةباصإلا ("97 /5) دسألا «(09 /5) باعيتسالا (8©
 .ارمع» : لصألا يف (6)



 .(ءاعمأ ةعبس

 وبأو «رذنملا نب ميهاربإ هاورو .""”هوحن يرهزلا بوقعي نع «لامجلا نوراه هاور *

 . نعم نب دمحم نع «نيرخآ يف يطساولا ناذاش نب نسحلاو «يروثلا ىلعي

 نب ميهاريإ انث ءرفصلا نبهللا دبعانث ءشيبح نب يلع نب دمحم انثدح -4

 نب دمحم يدج ينثدح «ورمع نب ةلضن نب نعم نب دمحم نب نعم نب دمحم انث «رذنملا

 هعمو ''[نيرثبب] رمي ُهلَظ يبنلا يقل هنأ يرافغلا ورمع نب ةلضن نع نعم هيبأ نع « نعم

 : لاق هبرشف ءانإ هسفنل ةلضن بلح مث :لاق «هاقسف هلي هللا لوسرل "”[بلحف] هل لئاوش

 لاقف «ينطب المت !امف ”[ةعبسلا] برشأل تنك نإ هللا لوسر اي :تلقف «هنم تآلتماف

 .«ءاعمأ ةعبس يف برشي رفاكلاو دحاو ىعم يف برشي نمؤملا» : هلل هللا لوسر

 ني تي 3-5 0 ل ٍ

 ”يزامرحلا لصهب نب ةلضن [584*]

 ةملس وبأ نمحرلا دبع نب هللا ديبع انث ءمصاع يبأ نبا انث «دمحم نب هللا دبع انئدح - 6

 نع «يزامرحلا لصهب نب ةلضن نب '"”[ةورذ] نب نيمال نب دينجلا انث ءةقث ناكو « يفنحلا

 :لاق روعألا نب هللا دبع همساو «ىشعألا :هل لاقي مهنم ًالجر نأ ةلضن هدج نع « هيبأ

 هدعب هتأرما تبرهف ءرجه نم هلهأ راطمي جرخف ةذاعم :اهل لاقي مهنم ةأرما يدنع تناك

 مع نبا اي :لاقف هاتأف . لصهب نب فرطم :هل لاقي مهنم لجرب ”[تذاعف] «هيلع ةزشان

 «كيلإ اهعفدأ مل يدنع تناك ولو «يدنع تسيل :لاق «يلإ اهعفداف ةذاعم يتأرما كدنع

 :لوقي أشنأف هب ذاعف هتيم يبنلا ىتأ ىتح جرخف «هنم زعأ فرطم ناكو :لاق

 )١( ؟نيب) :(ب) يف (0) .«هلثم» :(ب) يف .
  6.(ةعبشلل) : لصألا يفو «(ب) يف اذك 2( .2(تبل ذ) : لصألا يف

 )5( /ا") ةباصإلا «(08 /5) باعيتسالا (1) 1 .«الف» :(ب) يف 068(.

 . «ةورذ» :(ب) يف (0)

 .(ب) نم ةدايز (4)



 برذلانمةبرذوكشأك يلإ برعلانايدو . سانلاديساي
 بجر يف '''اًماعط اهيغبأ تجرخ برسلا لظ يف ءابعسلا ةبيذلاك

 بنذلاب تطلو دهعلل تفلتخا برهو عازنب ينتعزنف

 بلغ نملسبلااغرش نهو "”بشتؤم نصغ نيب ينيرذو ''[و]

 مهنم لجر دنع اهنأو «هتأرما هيلإ اكشف «بلغ نمل بلاغ رش نهود : ل يبنلا لاقث

 اهعفداف ,ةذاعم : اذه ةأرما رظنا» :اًباتك هي كيَع يبنلا هيلإ بتكف «٠ « لصهب نب فرطم :هل لاقي

 انأو .كيف هْنلَم هللا لوسر باتك اذه ةذاعم اي :لاقف هيلع أرقف هَل يبنلا باتك هاتأف (هيلإ

 .تعنص اميف ينبقاعي ال نأ هيبن ةمذو قاثيملاو دهعلا هيلع يل ذخ :تلاقف ءهيلإ كعفاد

 :لاقف ءهيلإ فرطم اهعفدو هيلع كلذ اهل ذخأف

 دهعلا مدق نإو يشاولا هريكغي يذلاب ةذاعم يبح ام يرمعل

 ]١894[ عام نب ةلضن (

 «ةديرب نب هللا دبع '””[نع ملعملا نيسح] هثيدح ىور « ىحضلا يلصي رذ ابأ ىأر
 .[ب /؟١7 /؟] هيلع دزي ملو «نيرخأتملا ضعب هركذ

 ال

 (”ةورع نب ةيواعم نب لفون [؟845]

 و «نمحرلا دبع نب ركب يبأ دنع هثيدح «يزاجح «يلؤدلا ورمع نبا : ليقو

 . كلام نب كارعو « عيطم نب نمحرلا

 بيبح انثدحو . ح دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث هرفعج نب هللا دبع انثدح .-57

 .(ب) نم طقس (؟) .«ماعطلا» :ب يف )١(

 .(هره /") ةباصإلا ,(» /ه) دسألا (:) 0 .بشتنم :ب يف (9)
 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 . (هال4:/) ةباصإلا ء(١/77 /0) دسألا ,(976 /4) باعيتسالا (1)
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 يبأ نبا انث :اولاق ىسوم نب دسأ انث «دواد نب مادقملا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 تعمس :لاق ةيواعم نب لفون نع «نمحرلا دبع نب ركب يبأ نع «يرهزلا نع «بئذ
 : هثيدح يف مصاع لاق .«هلامو هلهأ رتو امنأكف ةالصلا كرت نم» :لوقي هيلي هللا لوسر

 ..رصعلا :لاق ؟ةالصلا هذه ام : نمحرلا دبع نب ركب يبأل تلق

 ركب يبأ نع «يرهزلا نع «قاحسإ نب نمحرلا دبع نع «هللا دبع نب دلاخ هاورو *

 . هلثم لفون نع « عيطم نب نمحرلا دبع نع «نمحرلا دبع نبا .

 انث «ةيقب نب بهو انث «يبايرفلا "”[رفعج] انث ءرفعج نب '"”دمحم هانثدح -17

 . هللا دبع نب دلاخ

 نبل لفون نع «كلام نب كارع نع «بيبح يبأ نب ديزيو «ةعيبر نب رفعج هاورو *
 . هلثم "'”[ةيواعم

! 
20 1 1 

 ل كب 00 3 5

 ''”يعجشألا ةورف وبأ لفون[ ]

 دنع هثيدح '*![ يعجشألا لفون ميحس وبأ هنأ :تاقبطلا بحاص دعس نبا ركذ]

 . نمحرلا دبعو «ةورف : هينبأ

 انث «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انئدح .--4

 نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ ىضاقلا انثدحو

 نب ةورف نع «قاحسإ وبأ انث «ةيواعم نب ريهز انث :الاق مالس نب نوع انث « '"”[يدوعسملا]

 .(ب) نم ةدايز 20غ(

 .«دلخم» لصألا يف (؟)

 . (ةورف نب لفون) ةمجرت يف هوركذ ©( /7) ةباصإلا لال /ه) دسألا ء(ا/ه /5) باعيتسالا 2

 .(ب) شماه نم ةدايزأ ]نيبام (6)

 .«يرعسملا» :(ب) يف (5)



 50 1 0 ال ةباحصلا ةفرعم

 هللا لوسر اي :تلق : لاق (؟ كب ءاج ام يجم» :هل لاق لَم يبنلا نأ هيبأ نع ,يعجسشألا لفون
 اهيأ اي لق 9 ارقاف «٠ كعجضم تذخأ اذإ) :لاق يمانم دنع هلوقأ اًئيش ينملعتل تئج
 . (كرشلا نم ةءارب اهنإف اهتمتاخ ىلع من مث « نورفاكلا

 يبأ نع « ةفيلخخ ع نب رطفو «ليئارسإو «راوس نب ثعشأو «ةسينأ يبأ نب ديز هاور #
 . هلثم قاحسإ

 هللا دبع نب دمحم انث : '7[لاق] نيصح يبأ نب '''[دمحأ نب] ميهاربإ انثدح -6
 «يعجشألا كلام وبأ انث «ةيواعم نب ناورم انث «يناولحلا هللا دبع نب صفح انث « يمرضحلا
 دهيع ثيداح نإ لا وسو اي. تن لاق هب نع . يعجل لثون نب ندحرلا نك نع
 اهكرت امف : لاق « َنوُرفاَكْلا اهيأ اي لق » أرق :لاق «كرشلا نم ينئربي رمأب ينرمف كرشب
 . تام ىتح ةليل الو موي يف يبأ

 "”يمشاهلا بلطملا دبع نب ثراحلا نب لفونت 73

 . سابع نب هللا دبع هنع ىور ا

 ركب يبأ نب دمحم انث ءيضاقلا فسوي انث « نسحلا نب بيبح انثدصح - 4
 نأ "![ سابع نبا نع] ةمركع نع « شنح نع «هيبأ نع «ناميلس نب رمتعم انث «'”يمدللا]
 غي ىنلا امهل لاقف ,تاقدصلا ىلع امكلمعتسي هلعل هلي يبنلا ىلإ اقلطنا : هينبال لاق الفون
 سمخ ىف مكل نإ ,يديألا ةلاسغ الو , اًئيش تاقدصلا نم تيبلا لهأ مكل لحأ ال»
 . (مكينغي وأ مكيفكي ام سمخلا

 .هوحن رشنح نع « مصاع نب يلع هور *#

 انث ءهرحب ىبأ نسحلا نب دمحمم انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدحو]- 0١

 .(ب) نم طقس 20020

 . (هالا/ /*) ةباصإلا «(959 /0) دسألا «(7/8 /5) باعيتسالا (؟)
 .(ب) نم تبثأ امو «ءلصألا نم طقس [ ]نيبام (9)



 نبا نع «ةمركع نع « شنح نع «هيبأ نع «ناميلس نب رمتعم انث «ىلعألا دبع نب دمحم

 . '''[امهلمعتسمي هِيَ هللا لوسر ىلإ هينب ثراح ا نب لفون ثعب : لاق سابع

 "”يراصنألا ةلضن نب هللا دبع نب لفون [89]

 . اردب دهش

 نب] دمحأ انث « "”[ىيحي نب] دمحم انث « "”[نسحلا نب] بيبح انثدح

 أردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب "”[دمحم] نع« ”![دعس نب] ميهاربإ انث « ””[بويأ

 كلام نب ةبلعث نب هللا دبع نب ''”[لفون] :ديز نب نالجعلا ينب نم جرزخلا نم راصنألا نم

 .[أ ١١7/ /؟] نالجع نبا

 ”يعازنخلا ريمث [75849]

 . كلام هئباأ دنع هثيدح « ةيحص هل «كلام وبأ

 نب ماصع انث «ميعن وبأ انث ءزيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 54788

 هثل# هللا لوسر ىأر هنأ هثدح هابأ نأ «ةرصبلا لهأ نم يعازخلا ريمغ نب كلام انث ءيلدجلا ةمادق

 دق «ةبابسلا هعبصأ اًعفار «ىنميلا هذخف ىلع ىنميلا هعارذ اًعضاو «ةالصلا يف اًدعاق

 .وعدي وهو اًئيش اهانحأ

 . هلثم ماصع نع عيكو انث «ركب وبأ انث « يمرضحل ا انث «دمحم نب دمحم هأنثدح 78

 .(ب) نم طقس[ 1]نيبام )١(

 هنظأو ريثألا نبا هركذ :لاقو ةليضن نبا : ظفاحلا لاق (01// /) ةباصإلا ء(*"٠00 /ه) ةباغلا دسأ (9)

 .ررحيلف «ىضم دقو ؛ةبلعث وه اممإو هدج فحص

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (9)

 .(07/4 /9) ةباصإلا 75١(« /0) دسألا «(75 /") باعيتسالا (5)
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 "”يفقثلا ةشرخ نب ريمن[؟٠٠59]

 . «ةباحصلا» ىف يراخبلا هركذ

 انث : 29[لاق] نادعم نب دمحم انث «ةبورع وبأ انث «يلع نب دمحم انثدح 0
 رماع نب مساقلا نب زيزعلا دبع نع «يملسألا ناميلس يبأ نب ديعس انث دمحم نب بوقعي
 انكردأ : لاق فيقث نم لوألا دفولا دحأ ناكو ؛هدج نع ءهيبأ نع «ةشرخ نب ريمت نبا
 .هعم مودقلاب مهرمأف ءانمودقب سانلا رشبتس رشبتساف « ةفحمجلاب هلك همي هللا لوسر

 احا داع
 تزن زيزي يزن

 '7 ريبُج نب ريففن/ن ]7
 . نييماشلا يف دعي «ريبج هنبا هنع ىور يمرضحلا ريبج وبأ

 ينثدح «حلاص نب هللا دبع انث «لهس نب ركب انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح- 1471
 هلي هللا لوسر نأ هدج نع ءهيبأ نع «ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع «حلاص نب ةيواعم
 مكيف تسلو جرخي نإو .هنع مكجيجح انأف مكيف انأو جرخي نإ» :لاقف لاجدلا ركذ
 , 0[ نيعلا] سومطم هنإو الأ ,ملسم لك ىلع يتفيلخ هللاو .هسفن جيجح ءىرما لكف
 لك ةارقي «راك هينيع ينب بوعكم هنإو الأ ؛يعازخما نطق نب ىزعلا دمع نع 5
 نم جرخ ([هللاو ] هتيأر ينإو الأ .باتكلا ةحتافب هيلع أرقيلف مكنم هيقل نمف ,ملسم
 : ليق  اًنالث  «اوعبسا : هللا دابسع اي« ًالامش ثاعو انيمي ثاعف «قارعلاو ماشلا نيب ةلخ
 هللا لوسر اي :ليق «حيرلا اهربدتسا باحسلاك» : :لاق ؟ضرألا يف هتعرس امف هللا لوسراي
 اًمويو رهشك اًمويو ,ةنسك اهنم اًموي ءاّموي نوعبرأ» :لاق ؟ضرألا يف هثكمامف
 ؟لئموي ة ةالصلاب عنصن فيكف « هلا لوسرأي :اولاق «هذه مكمايأك اهرئاسو ,ةعمجك

 .(هال4 /") ةباصإلا 7 /6) دسألا .(9/” /5) باعيتسالا )١(
 .(ب) نم طقس (؟)
 : ليقف ؛همسا يف فلتخم وهو 01/١( /7) ةباصإلا 007 /0) دسألا ,(977 /4) باعيتسالا ()

 .«نيع» :(ب) يف (5) .(01ا/ /5١؟) ديناسملا عماج : :رظناو «ريبج وبأ ريفنو كلام نب ريفنو « سلغملا نبا ريفن
 . لصألا نم طقس (5)



 . ""(نوردقت لب» :لاق ؟ردقن وأ ذئموي هتالص ىلصن

 نمحرلا دبع '''[نع «رباج] نب ىيحي نع «رباج نب نمحرلا دبع نب هللا دبع هاور

.هنم لوطأ ناعمس نب ساونلا نع « هيبأ نع « ريفن نب ريبج نب
 

دبع انث «يسيباركلا ديلولا نب دمحأ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 4900
 نب هللا 

ريبج نب نمحرلا دبع ينثدح « بوث نب عيمج انث «قيزر رابجلا دبع
 هدج نع «هيبأ نع «ريفن نب 

 . «ينأر نم ىأر نم ىأر نملو ,ينآر نم ىأر نملو ,ينآر نمل ىبوط» : لاق هلع يبنلا نأ ريفن

 "”بيجُم نب ريفن [79019]

 ةحصلا ىلع هركذ دقو . بيجم نب نايفس وه اغإ فحصو «نيرخأتملا ضعب هركذ ن

يثك يبأ نب ىيحي نع «هنيعب ثيدحلا اذه «نايفس همسا نميف
 . ر

 مثيهلا انث «يفوصلا نسحلا نب دمحأ انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع هاتثدح "1

 /1] ريثك يبأ نب ىيحي نع ء«فسوي نب ديعس نع « شايع نب ليعامسإ انث «ةجراخ نبا

 جحو هَل يبنلا ىأر دق ناكو «يلامثلا هللا دبع نب جاجحلا نع «مالس يبأ نع [ب

 مهئامدقو هَلْيَع يبنلا باحصأ نم ناكو هثدح بيجم نب نايفس نإ : لاق عادولا ةجحت هعم

 .هركذو «داو فلأ نوعبس منهج يف نإ :لاق

0 

 '”ينوكسلا ميرص نب كيهت [590]

01 
 00 4 زل

 ماشلا نكس

 . ينالو خلا سيردإ ىبأ دنع هثيدح

 .«اودقت» :لاق :(ب) ىف )١(

 .(ب) ىف سيل (0)
 .(99/1 /”) ةباصإلا «(*ه7 /ه) دسألا الاب /4) باعيتسالا ةرفإ

 . (010 /) ةباصإلا «(757 /0) دسألا «(1/5 /5) باعيتسالا (6)
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 انثدحو .ح يمرضحلا "لا دبع نب دمحم انث دمحم نب دمحم انئدح
 انث .ديمحلا دبع نب ىيحي انث :الاق يعداولا نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج
 نع ؛سيردإ يبأ نع «هللا ديبع نب رسب نع «رباج نب ديزي نب ديزي نع «نابأ نب دمحم
 ىتح نيكرشملا نولتاقت نولازت ال : هيما لوسر لاق :لاق «ينوكسلا رص نب سم
 مويلا كلذ يردأ امو : :لاق (هيبرغ مهو ,هيقرش متنأ' ”” هن ىلع .ندرألا مكتيقب لتاقت
 نب دمحم نع «ديعس نب نامثعو «ناسح نب ىيحي هآور . . هللا ضرأ نم ندرألا نيأ
 .نابأ

 مام خام خل
 32 6 تار هر

 "”يجرزنملا سوأ نب كيهن [1904]
 ةيزخ نب' 7[ سوأ نب] كيهن : دعس نب دمحم باتك يف تيأر : * لاق « يعينملا هركذ 0

 دهش .ةلقاوقلا نم جرزتلا ”[نب فوع] نب ورمع نب فوع نب مشغ نب يبأ نب نب يدع نبا
 .0*2[نينح] حتفب مهرشبي ةنيدملا ىلإ هلسرأو « هلي هلي هللا لوسر عم اهلك دهاشملاو ءادحأ كيهن
 . سيق نب ثعشألا : مهيف .هعم يبسلاب ثعبف ءديبل نب دايز ىلإ ركب وبأ هثعب «نزاوهو

 قفتنملا نب كلام نب مصاع نب كيهن 405]
 . هثيدح يف هركذ رماع نب طيقل نيزر يبأ قيفر

 نب ميهاربإ انث ءمصاع يبأ نب [ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -414 8 0 قا 1 ب 5 5

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام )١(
 .رهنلا ىلع :(ب) يف (0)
 . (ها/0 /6) ةباصإلا ,(76 /0) دسألا ,(904 /5) باعيتسالا (©)
 .(ب) نم ةدايز[ ]نيبام (4)
 .؟ربيخ) :(ب) يف (4)
 , (هالو /”) ةباصإلا «(757 /0) دسألا ,(904 /1) باعيتسالا 000



 ةباحصلا ةفرعم

 نع ؛يراصنألا شايع نب نمحرلا دبع انث «يمازحلا ةريغملا نب نمحرلا دبع انث ءرذنملا

بع هدج نع «يليقعلا قفتتمل نب رماع نب بجاح نب هللا دبع نب دوسألا نب مهلد
 همع نع هللا د

اقي هل بحاص هعمو هك هللا لوسر ىلإ ادفاو جرخ هنأ «قفتنملا نب رماع نب طيقل
 نب كيهن :هل ل

 خالسنال '"'[ةنيدملا] انمدق ىتح «يبحاصو انأ تجرخف : طيقل لاق ؛ « قفتنملا نب كلام نب مصاع

 ايطخ سانلا يف ماقف «ةادغلا ةالص نم فرصنا نيح هلا لوسر ايتأف «بجر
 هيأ اي١ : لاقف

مويلا مكعمسأل مايأ ةعبرأ ذنم يتوص مكل تأبخ دق ينإ | سانلا
 زع] مكبر نض» :لاق' "[و] ؛

 . هلوطب ثيدحلا «هللا الإ اهملعي ال بيغلا نم ةسمخ حيتافمب "'[ لجو

 نمحرلا دبع نع «يريبزلا ةزمح نب ميهاربإو «يرهزلا "”[ميهاربإ نب بوقعي هاور

هلد نع «رهاط نب رضنلا هاورو . ةريغملا نبا
 . م

 "'فاسي نب كي 9"5[31.

 عقار نب ريهظ ثيدح هل يورو «نيرخأتملا ضعب هركذ «كيهن نب فاسي : ليقو

 :اذه

ث « يلع نب مصاع انث «(؛!قاحسإ نب ميهاربإ انث ءرفعج نب دمحم هانئدح 0
 ان

نع « جيدخ نب عفار ينثدح : '”[لاق] يشاجنلا يبأ نع «ةبتع نب بويأ
 نب ريهظ همع 

ع هلي هللا لوسر اناهن : لاق هني يبنلا بحص دق امهالكو . .عفار
 اناهن «اًقفار انب ناك رمأ ن

 انعبف لاق مصاع ثيدح نم هركذ نأ دعب ©" 'هيف نيرخأتملا ضعب داز . انلقاحم يركن نأ

 :لاقي [أ /78 ]7١/ ميلس ينب نم لجر اهب '*”[انبأ] ببشف :لاق «رارضب كلت انلاومأ

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام )١(

 .6ب) نم ةدايزلا (؟)

 . 201/6 /”) ةباصإلا ء”56 /ه)دسألا ()

 .«يبرحلا ميهاربإ) : (ب) يف (4)

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (0)

 . هيف رخأتملا داز :(ب) يف قفز



 ةباحصلا ةفرعم
 1. فهلا

 :لاقف ''”انبأ نب فاسأ

 هبلاعث يوعت نايرلاب عمسيو اهرايدديبت نأ ارارض لعل

 : كيهن نب فاسي وأ فاسي نب كيهن : هل لاقي هل اًبيجم ''”[انل] رعاش لاقف

 هبراشم ىنبت نايرلاب عمسيو اهرايد شيعي نأ ارارض لعل

 هتبحص ىلع لدتال كيهن وأ فاسي ركذ اهيف يتلا ةدايزلا هذهو "1 ..خلإ :لاق]
 يه امنإو «ةدايزلا هذه اوركذي ملو «هريغو ,يعازوألا يشاجنلا يبأ نع هاور ثيدحلا نآل
 .ةاورلا ضعب نم داهشتسا

 يملسألا رهد نب رصن [؟901]
 . مثيهلا يبأ هنبأ دنع هثيدح «ةنيدملا لهأ يف ذ هداذع

 نب] دمحأ انث , ””[ىيحي نب] دمحم انث , ""[نسحلا نب] بيبح انثدح - 1445
 يثدح .قاحسإ نب '' [دمحم] نع , ”[دعس نب] ميهاربإ انث « ''[بويأ نب دمحم
 هثدح هابأ نأ «يملسألا رهد نب رصن '"'[نب] ميثهلا يبأ نع ؛ ثراح ا نب ميهاربإ نب دمحم
 نب ةملس مع وهو  عوكألا نب رماعل ربيخ ىلإ هريسم ريسم يف لوقي هلي هلع هللا لوسر عمس هنأ
 «كتانه نم انل ذخو ,عوكألا نباي لزنا» :  اًنانس عوكألا مسا ناكو-  عوكألا نبا ورمع

 :لاقف « هْيلَي هللا لوسرب رجتري لزنف :''”لاق

 انيلص الوانبقد صتاللو انيدتهام هللاالو ل هللاو

 انيبأةتنت ف ااهدارأ ذإو انيلعاور غبمو 3 اذإ انإ

 انيقال نإ مادقألاتبثو 2 انيلعةنيكس نلزنأف
 .امبأ :(ب) يف )١(

 .(ب) ىف سيل[ 1نيبام (0)
 .(004 /6) ةباصإلا ,(806 /0) دسألا «.(08 /5) باعيتسالا (؟)
 .لاقف : ب يف قد

 .ذإ :ب يف 2(



 للا لوسر ايهللاو تبجو : باطخلا نب رمع لاقف .(كبر كمحري» : هلِلَع هللا لوسر لاقف

ور .هللا همحري اًديهش ربيخ موي لتقف .هب انتعتمأ ول
 ديعس نب ىيحيو ؛ةملس نب دمحم ها

 . قاحسإ نبا نع «ةعامج يف يومألا

 ىيحي انث « نيصح وبأ انث : ''[لاق] ورمع نب دمحم نب رفعج انثدح _ "4 48

 دمحم نع «قاحسإ نب دمحم نع «رمحألا دلاخ وبأ انث « ©" ”ينامحلا
 يبأ نع ٠ . ميهأربإ نب

جو املف كلام نب زعام مجر نميف تنك :لاق هيبأ نع «'"”[يملسلاا رصن نب نامثع
 سم د

 هِيَ هللا لوسر ىلإ ينودر : لاق ةراجحلا

أ نع «يباتك يف عقو اذك : (؟”[خيشلا لاق]
 . مثيهلا وبأ هباوصو مهو وهو «نامثع يب

ا دبع نب ىلع انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح
 '*[هللا] دبع نب دمحم انث «زيزعل

 «قاحسإ نب دمحم انث «عيرز نب ديزي انث «يشاقرلا
 مثيهلا يبأ نع « ميهاربإ نب دمحم ينثدح

 املف كلام نب زعام ينعي همجر نميف تنك : لاق '*”[هيبأ نع] يملسألا رهد نب رصن نبا

اله» :لاقف هلع هللا لوسرل كلذ انركذف ءاديدش اًعزج عزج ةراجحلا سم دجو
 .«هومتكرت 

 . قاحسإ نب دمحم نع « شايع نب ليعامسإ هاور

 ثا 3 !1
 3 2*2 إذ. 2 مم

 '"يرفظلا يسوألا ثراحلا نب رصن [؟90]

 . ًاردب دهش

 نب] ميهاربإ انث « "'[ليلخلا نب] دايز انث « ("”[يباطخلا] قوراف انثدح 06

 ةيمست يف باهش نيا نع « ("7[ةبقع نبا ىسوم انث « "”[حيلف ني دمحم انث' ء 0[ رذنملا

 .(ب) نم طقس )١(

 .ىنامح لا وهو .ديمخلا دبع نب ىيحي :(ب) يف قفز

 .(ب) نم ةدايزلا (5) ْ . «يملسلا نب» :ب يف ()

 . لصألا يف بتكي مل ةلالجلا ظفل ()
 .(0854 /7) ةباصإلا «95”7 /ه) دسألا ء(مال /14) باعيتسالا (1)

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (0)



 ١ 1 تاطاشلت 0 ا ةياجصلا ةفرعم

 لاقو «ثراحلا نبرصن : ©[ فظ] ينب نم سوألا نم راصنألا نم اردب دهش نم
 . ثراحلا نب ريمت : هنع دعس نب ميهاربإ ةياور يف قاحسإ نب ''”[دمحم]

 تو تي 23 0 . 5

 ”يعازخلا بهو نب رصنا 7

 . يلذهلا حيلملاوبأ هنع ىور ؛ هلل يبنلا ىأر
 نب ماشه انث «ةبيتق نب نسحلا نب دمحم انث ,ينيطقيلا نسحلا نب دمحم انثدح 1441

 : 7[لاق] يلذهلا حيلملا يبأ نع «ديمح يبأ نب هللا ديبع انث ٠ ىبحي نب ديعس انث ءرامع
 ًنوسرم ًارامح بكر [ب /" /؟] هلي هللا لوسر نأ يعازنملا بهو نب رصن ينثدح

 . لبج نب ذاعم فدرأو «ةفيطق هيلع فكوم « جرس ريغب

107 
0 00 71 0 

 ©يرصتلا نزَح نب رصن ]1

 يدع يبأ نبا هنع هلاق . نزح نب رصن :لاقف همسا يف ةبعش مهو . هَِع ىبنلا كردأ
 دواد يبأ نع] :ليقو .نزح نب رشب نع «قاحسإ يبأ نع «ةبعش نع :دواد وبأ لاقو

 . نزح نب ةدبع نع «قاحسإ يبأ نع .. ةبعش نع « ''”[اضيأ

0 . 
 ا اناني ايزك

 .(ب) نم تبثأ امو ء«رصن نب» : لصألا يف )١(
 . (ب) نم ةدايزلا 20

 .(ه64 /6) ةباصإلا 0317 /0) دسألا .(208 /5) باعيتسالا (9)
 .(ب) نم طقس[ ]نيبام (8)
 .(0014 /5) ةباصإلا ١6*20 /0)دسألا دال /5) باعيتسالا (6)
 .(ب) يف ريخأتو ميدقت (1)



 للا
 ةباحصلا ةفرعم

0 1 

ةداتق نب فوع نب رصن [59499]
 

”مدقت دقو ناوفص ثيدح ىف ركذ هل «ةمادق نب ناوفص ىخأ نبا ان 2
" . 

 (*”بوسنم ريغ :ريصن[؟59431؟]

 . «نادحولا» يف ىمرضحلا هركذ ت .

انث «ئرقملا دمحم نب دمحم انثدح 8
 نب ىلع انث « يمرضحلا ؟*[هللا دبع نب دمحم] 

 نع هلع هللا لوسر ىهن :لاق ريصن نع «ميلس نع ءروث نع «سنوي نب ىسيع انث «مرشخ

 .رارضلا ةمسق
 ب 7 ٍ 3
 ل 2

 خام 00

 90دك نب ثراحلا نب رضنلا [؟997

 هاطعأو ءاًئينح دهش . نييزاجحلا يف هدادع «رادلا دبع ينب نم يشرقلا ةمقلع نبا

 . لبإلا نم ةئام هَ يبنلا

 نبا دمحأ انث « "[ىيحي نب]دمحم انث "”[نسحلا نب] بيبح انثدح-

 مسق امل هيي هللا لوسر ىطعأو : لاق "”قاحسإ نبا نع « "”[دعس نب] ميهاربإ انث « "”[دمحم

أت سانلا فارشأ نم اًفارشأ اوناكو «مهبولق ةفلؤملا ةنارعجلاب نينح مئانغ
 مهب فلأتيو «مهفل

ام رادلا دبع ينب اخأ «ةمقلع نب ةدلك نب '”ثراحلا نب رضنلا ىطعأو ءمهموق
 .ريعب ةئ

 نب فوع نب رصن :(ب) ىفو «لصألا ىف اذك )000
 . ةمادق

 .(084 /9) ةباصإلا 15 /ه)دسألا (0)

 .هركذ مدقت دقو :(ب) يف (0)

 .(008 /) ةباصإلا 93197# /ه)دسألا (:)

 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 .(000 /7) ةباصإلا «(” 307 /ه)دسألا ()

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (0)
 . قاحسإ نبا نع ميهاربإ نع ميهاربإ انث :(ب) يف 00(

 .برح :لصألا يف (9)



 ةباحصلا ةفرعم

 نع «ديبل نب دومحم نع ةداتق نب رمع نب مصاع ينثدح «قاحسإ نب دمحم هاورو *

 نبا رضنلا ىطعأ «ةنارعجلا لزن '7[فئاطلا نم لبقأ] امل هلم يبنلا نأ يردخلا ديعس يبأ

 . لبإلا نم ةئام ثراحلا

 دع دع د 7 7 07

 ”يلذهلا ةملس نب رضنلا 3

 هللا دبع ابأ عمس هنأ هيبأ نع ءتخب نب ةملس ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هركذ -6

 ام سانلا ملعي ول» :لوقي هْتلَي يبنلا عمس هنأ يلذهلا ةملس نب رضنلا نع ءثدحي ظارقلا

 «بكرلا ىلع ولو امهوتأل ,حبصلاو «ةرخآلا ءاشع دوهش يف

 د

 "”ةبلعث نب باجن [؟91]

 . اردب دهش

 نب] دمحأ انث « '*”[ىيحي نب] دمحم انث « '*”[نسحلا نب] بيبح انثدح -05

 نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع « '*”[دعس نب] ميهاربإ انث « '”[دمحم

 . ةرامع نب ورمع نب مرصأ نب ةمزج نب ةبلعث نب باجن : جرزخلا

 ”بعك نب بدنج نب ةيجان[اإ ]

 [أ /؟1 4 /؟] يملسألا مزاح نب رمعي نب ريمع نب بدنج نب بعك نب '”[ةيجان] :ليقو
 .(ب) ىف سيل[ 1نيبام )١(

 .(ه50 /6) ةباصإلا «(31 /0) دسألا (0)
 ىف فالخلا رداصملا هذه ىف رظناو (86 /5) باعيتسالا «(084 /*) ةباصإلا ,.(537 /5) دسألا (9)

 ١ 1 . تاجنو باَمْنو تاّحن ليق ثيح مسالا اذه
 .(ب) نم طقس[ 1]نيبام (5)
 .(6517 /") ةباصإلا «(595 /0) دسألا «(87 /5) باعيتسالا (5)

 .(ب) نم طقس (5)

 ال



 رمع نب هللا دبعو «ريبزلا نب ةورع دنع هثيدح «يزاجح هلع هلع هللا لوسر ندب قئاس قل

 . يملسألا ةأزجم وبأ رهازو «يملسألا

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 0١-

 يملسألا ةيجان لئس :لاق هيبأ نع «ةورع نب ماشه '"'انث ءرهسم نب يلع انث ءباجنم
 : تلق :لاق ؟ هلق يبنلا كرمأ فيك :يدهلا هعم ثعبو ُهتلَي يبنلا باحصأ نم ناكو

 ,همد يف هلعن سمغا مث ,هرحنا» : لاق ؟ندّبلا نم بطع امب عنصأ فيك هللا لوسراي

 . (هنولكأي سائلا نيبو هنيب لخو

 نب) ماشه نع ءريمن نباو «عيكوو ؛ةيواعم وبأو ءيدوعسلاو «ةنييبع نبا هاور #

 . يملسألا ةيجان نع «هيبأ نع «'" ![ةورع

 2 [ريرج]و «ةملس نب دامحو «قاحسإ نب بيعشو «بيهوو «كلام هاورو *

 . ةيجان عم يدهلاب ثعب هلع هللا لوسر نأ هيبأ نع ءماشه نع «رمحألا دلاخ وبأو

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح --

 نع ءرهاز نب ةأزجم نع «ليئارسإ انث «يزقنعلا دمحم نب ورمع انث «ةفيلخ نب مساقلا
 : تلق :لاق يدهلا دص نيح هلع *”يبنلا تيتأ :لاق يملسألا بدنج نب ةيجان نع «هيبأ

 :لاق «؟هب عنصت "فيكف» :لاق مرحلا يف ة هرحنألف يدهلا يعم ثعبا «هللا لوسراي

 . مرحلا يف هترحن ىتح هب تقلطناف :لاق ءاهيلع نوردقي ال ةيدوأ يف هيرجأ :تلق

 هب درفت هنأ مكحف نيرخأتملا ضعب هيف مهوو «ليئارسإ نع ءاًمضيأ لوخم هاور #

 .أطخأو «ليئارسإ نع ءلوخم

 «ةبيش يبأ نب ركب.وبأ انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح 507

 رماع :ب يف )١(
 .نع :(ب) يف (0)

 .(ب) نم ةدايز (9)

 .«ثيرح» :(ب) يف (4)

 . هلع هللا لوسر تيتأ :(ب) يف (5)
 .فيكو :(ب) يف 02



 11 ةباحصلا ةفرعم
 ا ْ ش

 نب ةيجان نع «ملسأ نب ورمع نب هللا دبع نع «ةديبع نب ىسوم انث ىسوم نب هللا ديبع انث

 ديلولا نب دلاخ تثعب اهنأ «شيرق ربخ هني هللا لوسر يقل ميمغلاب انك امل :لاق بدنج

 :لاقف اًميحر مهب ناكو «هاقلي نأ هلع هللا لوسر هركف هّللَع هللا لوسر ىقلتت ليخ ةديرج

 مهب تذخأف :لاق «هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب انأ :تلقف «قيرطلا نع انلدعي لجر نم»

 ىلع هتلزنأ ىتح «ضرألا يل توتساف «باقعو '''دفاوف اهب . يرجاهم ناك دق قيرط يف

 اعد مث ءاهيف قصب مث «هتنانك نم نيمهس وأ اًمهس اهيف ىقلأف :لاق حزنت يهو «ةيبيدحلا

 . انحادقأب انفرتغال انئش ول :-لوقي وأ "'لوقأل ينإ ىتح اهنويع تداعف : "”[لاق]

 . هوحن ةديبع نب ىسوم نع «يدسألا '؟”ءافيهلا يبأ نب ملاس نب ديعس هاور

 نب ديعس انث «باجنم انث «نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم هانثدح .-4

 .هب ملاس

 جام ماو عب
 0 تا ا

 '"”ىعازنخلا ثراحلا نب ةيجان[59317]

 نب بيؤذ انث «متاح وبأ انث ءدمحأ نب قاحسإ انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح .0

 .موثلك هدج نع «ثراحلا نب ةيجان نب موثلك نب يمرضحلا نب ىسيع انث .يمهسلا ورمع

 .«ةاكزلا ءادأ مكمالسإ مامت نإ» : لاق هَ يبنلا نأ ثراحلا نب ةيجان هيبأ نع

 طقسأو يمرضحلا نب ىسيع نع )2 متاح يبأ ثيدح نم ًالوطم نيرخأتملا ضعب هاور #

 .امهنيب نم ''”[يمهسلا] ورمع نب بيؤذ

 .(ب) يف سيلا ]نيبام (؟) .دفادف :(ب) يف )١(

 .لوقأ :ب يف (9)
 . ءافيهلا يبأ نب مالس نب ديعس : 9١5( /79) لامكلا بيذهت يفو ««يفيهلا» :ب يف (5)
 )١1/ 5١(. ديناسملا عماج «(057 /7”) ةباصإلا (©(6 /ه)دسألا (0)

 . لصألا نم طقس (5)



 ©"”يوافطلا ةيجان []

 .[ب /174 /1] هتبحص يف فلتخم .فحاصملا بتكي ناك : ليق

 ةرق انث ءرمتسملا نب ميهاربإ انث .دمحأ نب نادبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -57

 باحصأ نم ًالجر تكردأ :لاق لصاو نع «يونغلا هللا دبع نب ءاربلا انث «بيبح نبا

 كلأسأ تئج : تلاقف ةأرما هتتأف .فحاصملا بتكي وهو يوافطلا ةيجان : هل لاقي هِي يبنلا

 نم كتئج «ىلب : تلاق «رجاف لجر دنع نم تئج وأ «ةرجافل كنإ :لاقف ؛ ؟ةالصلا نع

 ناكو «ميمت ينب نم لجر ينجوزتف ؛ ''”ركب ةيراج انأو يلهأ ينجوز ؛ رجاف لجر دنع
 رقني مث «ءاملا نم ًاضوتيف ؛ثلثلا دعب ءيجيو ءيلصي الو «ءاملا سمي ال "”هايأ هيلع يتأي

 اهل لاقف «تنيتناق هّلل اوُموُقَو ئطسْولا ةالّصلاو تاوّلّصلا ىَلَع اوُظفاَحط : لوقيو «نيترقن
 ءءاشعلاو برغملاو ءرصعلاو ءرهظلا :تاولص سمخ هني هللا لوسر ىلص :ةيجان

 . اهودتفاف ءرجاف لجر هنإف ؛ يجوز نم ينودتفا :تلاقف ''””[اهلهأل] تتأف .حبصلاو

 0 اا كل
 تي 2و 2-2

 (”ورمع نب ةيجان[[1١8]

 . حيرش نب ذئاع دنع هثيدح ل

 نب بوقعي انث ء.مصاع يبأ نب '”[ركبوبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 17

 نب بيعشو «كلام نب سنأ عمس هنأ حيرش نب ذئاع نع «ءاجر نب ةملس انث «بساك

 . ءانحلاب بضخي هَ يبنلا انيأر :نولوقي ورمع نب ةيجانو « ورمع
 تي عو 53 دام عع 0

 )١( ةباصإلا (595 /ه)دسألا )*/ 057(.

 .ةيراج ركب انأو : (ب) يف (0)

 . مايألا :(ب) يف (9)

 .(ب) يف سيل[ 1نينام (:)
 .(931 /11) ديناسملا عماج «(047 /) ةباصإلا (5 /ه)دسألا (5) |

 .(ب) نم ةدايزلا (6)



 (”فافخ نب ةيجان 6]

 «يعيبسلا قاحسإ وبأ هنع ىور . حصي الو «ةباحصلا يف ركذ « يزنعلا فافخ وبأ
 قفز 1 . 1
 ."' هيلع دزي ملو نيرخأتملا ضعب هركذ

 عام ماب عع
 انا ميدي 3

 ””يبالكلا يراصنألا ناعمس نب ساونلاا ]

 نب ىيحيو «ينالوخلا سيردأ يبأو «ريفن نب ريبج : دنع هثيدح «نييماشلا يف دعي

 . لوحكمو هللا ديبع نب رشبو «ةويح نب ءاجرو «يئاطلا رباج

 انث ءىسوم نب دسأ انث ءيسيطارقلا ديزي وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح.-.

 ساونلا '*نأ هيبأ نع «ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع تعمس :لاق ''”[حلاص نب] ةيواعم

 :ربلا» : لاقف مثإلاو ربلا نع هلي هللا لوسر تلأس : لاق هثدح يراصنألا ناعمس نبا

 .«سانلا هيلع علطي نأ تهركف ؛ كردص يف كاح ام : مثإلاو ,قلخلا نسح

 انث ءديلولا نب ىلع 7[ نب] نسحلا انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 4

 نع «حيرش نب ديزي نع «ديزي نب روث نع «نوراه نب رمع انث «ليوطلا متاح نب دمحأ

 ثدحت نأ ةنايخ تربك : ُهْنِلَم هللا لوسر لاق :لاق ناعمس نب ساونلا نع «ريفن نب ريبج

 .«بذاك هل تنأو ,قدصم كل وه اًئيدح كاخأ

 © دعس وبأ يدّمَألا ةداقن [[؟97]

 . يطيلسلا ءاربلاو «رعس هئيآ : هنع ىور 0

 .(هم1/ /") ةباصإلا «.(597 /05)دسألا )١(

 . «لصألا ةخسن نم نيرشعلاو يداحلا ءزجلا» رخآ :(ب) شماه يف (؟)
 . (01/9 /) ةباصإلا «(317 /ه) دسألا .(44 /5) باعيتسالا (9)
 .نع :(ب) ىف (4) .(ب) نم ةدايزلا (4)

 - .(08/7 /9) ةباصإلا «(780 /0) دسألا «(97 /4) باعيتسالا (3)



 .ح دواد وبأ انث « ''7[بيبح نب] سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح.-

 . ح لاهنم نب جاجح انث ,يشكلا ملسم وبأ انث قوراف '"'انثدح

 نب دحاولا دبع انث ءيمرضحلا : ")[هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحم نب دمحم انثدحو

 ءاربلا نع «ميمت ينب نم يحايرلا ةمالس نب رايس انث «نيزرب نب ناسغ انث ''"[اولاق] ثايغ

 (*”هحنمتسي لجر ىلإ هثعب هيي هللا لوسر نأ يدسألا ةداقن نع « سبع ينب نم يطيلسلا

 رخآ لجر ىلإ '”ثعبف ؛[أ /؟؟0 /؟] هربخأف ؛ هلي هللا لوسر ىتأف ؛يبأف ؛هل ةقان

 «!اهب لسرأ نميفو اهيف كراب مهللا» : هلع هللا لوسر لاقف ؛اهب ءاجف ؛ةقان '”هحنمتسي

 رمأف «! اهب ءاج نميفوو» : هت هللا لوسر لاقف !اهب ءاج نميفو : هللا لوسر اي :ةداقن لاق

 «هدلوو «نالف لام رثكأ مهللا» : ُهّيَم يبنلا لاقف ؛ترّدف ؛تبلحف هي يبنلا اهب

 .(مويب اًموي نالف قزر لعجا مهللا» '"” عناملل-

 ناي سعي

 0ىيلذمهلا ريخلا ةشيّبن[إ ]

 نب ثراحلا نب نيصح نب ثراحلا نب باتع نب نابيش نب هللا دبع نب ةشيبن وهو
 نب ةملس مع نبا «ةرصبلا نكس . فيرط وبأ ليذه نب ناحيل نب لئاو نب ىزعلا دبع

 يلذهلا حيلملا يبأ دنع هثيدح «قبحملا

 انث ريس نب نامشع انث "1 ةماسأ يبأ نب ثراكلا مث «دالخ نب ركب وأ اشدح ١.5

 .«اومعطأو هلل اوؤبو ناك ام رهش يأ يف اوحبذا» لاقف «٠ ةيلهاجلا

 .(ب) نم تبثأ امو . لصألا نم تطقس )١(

 .انثدحو :لاق لصألا يف (0)
 .(ب) يف سيل[ ]نيبام (9)
 . يف هلمحتسي :(ب) يف 2

 . هثعبف :(ب) يف (0)

 .هلمحتسي :(ب) ىف ()

 . «عناملا» : لصألا يف 4

 .(061 /”) ةباصإلا 7١”7(« /0) دسألا ,(868 /5) باعيتسالا (8)
 .(ب) نم ةدايزلا ()



 يك ! ١ <. ةهفهفن 0 ةياحصلا ةفرعم
 . ةشيبن نع «حيلملا يبأ نع «ةبالق يبأ نع «ءاذحلا دلاخ هاور *

 هللا ديبع انث « )[لاق] ديلولا نب دمحم نب هللا دبع انث «رادنب نب دمحأ انثدح -*7
 200 ا ء يفي 000 نع ا م 1

 .(هل ترفغتسا اهقعلف ةعصق ىف لكأ نم» : هِي هللا لوسر

 تام كح 2١

 (”بوسنم ريغ : ةشيبن|إ 0]

 نع يبلي الجر ىأر هَ يبنلا نأ سابع نبا ثيدح يف هركذ « هيَ يبنلا لبق يفوت ه
 ال : لاق (؟ تججح ,ةشيبن نع ىبلملا اهيأ» : لاقف ةشيبن

 "””يراصنألا رباج نب طيبن [4786]
 كلام نب رباج نب طيبن :دعس نب دمحم باتك لصأ ىف تيأر :لاقو يعينملا هركذ

 . تاعيابملا نم تناكو «ةرارز نب دعسأ ةمامأ يبأ تنب

 تي تي 3-2 . حام 2

 (رسنأ نب طيرش نب طيبن [[ 7]

 هللا ديبع انث «ةزرغ يبأ نب ورمع وبأ انث «مئازعلا يبأ نب هللا دبع نب ميهاربإ انثدج 77

 ةجح يف سانلا بطخ هني يبنلا تيأر :لاق هيبأ نع «طيبن نب ةملس نع ىسوم نبا

 . هريعب ىلع عادولا

 .(ب) ىف سيلآ 1نيبام )١(
 .(15//118) ديناسملا عماج 2061 /) ةباصإلا 70١(« /0) دسألا (؟)
 06١(. /") ةباصإلا 1١"(« /0)دسألا ,.(08 /5) باعيتسالا (")

 061١(. /") ةباصإلا «(١3؟ /0) دسألا ,.(06 /5) باعيتسالا (5)



 ةباحصلا ةفرعم "؟ا/ ع رك

 .هوحن ةملس نع « يروثلا هاور *

12 2 2 1 . 53 0 

 "”يدسألا ملاظ نب راين [؟9377]

 نب مارح نب سبع نب ملاظ نب راين وه :لاقو ءدعس نب دمحم نع «يعينملا هلاق

 نم رماع نب سايإ تنب راين مأ همأ ءادحأ دهش . راجنلا نب يدع نب منغ نب رماع نب بدنج

 /؟6١ /؟] . ردب دهش يذلا ملاظ '''[نب] روعألا يبأ وخأ وهو «ةثراح ينب ءافلح «ىلب

 [ب

 نام داو خا
 اان ذا 3

 "”يملسألا مرك نبراين ]١9748[

 .ريبزلا نب ةورع هنع ىور « ةبحص هل

 نب جيرس انث ,«بدؤملا سابعلا نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -4

 مركم نب راين نع «ريبزلا نب ةورع نع «هيبأ نع «دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع انث «نامعنلا
 جرخ [7 ١ :مورلا] © مورلا تَبلُع 0 جلا ظ تلزن امل :لاق ةبحص هل تناكو «يملسألا
 تناكو « اذه لزنأ هللا :ركب وبأ لاقف ءكبحاص مالك اذه :اولاقف نيكرشملا ىلإ ركب وبأ اهب

 . ةبحانملا ةصق ركذف مورلا تبلغ دق سراف

0 6 
 نزف 0 . 70 : 12

 (ىليل وبأ ةدعج نب ةغبان ا ]

 مدقت دقو هللا دبع نب سيق :ليقو « سيق نب هللا دبع : ليقف همسا يف فلتخم

 )١( (ها/4 /") ةياصإلا 7/7 /5) باعيتسالا «("ا/“ /ه)دسألا .

 ) )5.(ب) نم ةدايز

 , (017/3 /*) ةباصإلا «(7/“ /0) دسألا «(975 /5) باعيتسالا ()
 . (ة719/ /") ةباصإلا «(551 /8) دسألا «(الال /5) باعيتسالا (5)
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2-0 
 7 م مت 24 ِ 4

 2 . دام عع“

 '”ينهجلا باْؤُص نب هيبتا ]
 ىور .رصم ةلبق اوماقأ نيذلا ةعبرألا دحأ ناكو ء رصم حتف دهشو هلع يبنلا ىلع دفو 0

 نب ديعس وبأ هلاق « «ليلم نب زيزعلا دبعو «ةطئار يبأ نب كلملا دبعو «بيبح يبأ نب د ليزي هنع

 . هنع رخأتملا هاكح اميف ىلعألا دبع

 ب

 نب قاحسإ انث «ىلعألا دبع نب دمحأ نب نمحرلا دبع ديعس وبأ هانربخأ]1 -060

 نمحرلا دبع نع «يدع نب مثيهلا انث «.ةملس نب ديلولا نب ميهاربإ انث ,يدادغبلا ميهاربإ

 لجر مدق :لاق ةبحص هل تناكو «باّوص نب هيبن نع «بيبح يبأ نب ديزي نع «دايز نبا '

 ملف «اًملسم اًثراو هل اوبلطا» : : لاقو تام مث « هدنع ماقأف هيَ هلل هللا لوسر ىلع ريمح نم

 نب هللا دبع ىلإ عفدف (ةعاضق نم لجر ىلإ هثاريم اوعفدا» : : هّللَع ىبنلا لاقف« دجوي

 ١ نا :
 . سيد

 تي تاي 23 عامي عاج خلك
 لل يل

 (0يعبضل ادلخم نب حون

 . يعبضلا نارمع نب رصن ةرمج وبأ هنع ىور

 دلاخ ”[ينثدح] .ءيعبضلا حون نب ديعس انث ءيرصبلا فاوصلا ميهاربإ نبا
 2[ ىعبضلا] نصح نب برح نب نيصح نع «نييعبضلا ثعشألا نب دمحأو .دلخم نبا

 )١( «هثيدحا :(ب) يف .

 .(هما / ةباصإلا ةةرقحي /ه)دسألا (مك /14) باعيتسالا مز

 .(ب) نم ثيدحلا اذه طقس (7)

 .(ةالك /") ةباصإلا 58 /0)دسألا «.(486 /5) باعيتسالا (5)
 .«انث» :(ب) يف (5)

 .(ب) نم ةدايز[ ]نيبام (3)



 5 5 .+ ىف
 ةباحصلا ةفرعم ظ اضل

 '"'نمم» : هلأسف ةكمب وهو ُهّتلَع يبنلا ىتأ هنأ دلخم نب حون هدج نع «يعبضلا ةرمج يبأ نع

 دبع :ةعيبر ريخ» : ُهَّنِلَع هللا لوسر لاقف :ةعيبر نب ةعيبض ينب نم انأ :لاقف «؟ تسنأ

 . نميلا ىلإ نيتلح يف هعم عضبأو : لاق مهنم تنأ يذلا يحلا مث ءسيقلا

07 
 يي جر

2 1 

 "”رعاشلا بلوت نب رمنلا [؟98]

 . ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم دنع هئيدح ءاّياتك هّتلَي.ىبنلا هل بتك ح

 ابنأ «نوراه نب ديزي انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخخ نب ركب وبأ انثدح .-77

 ىلعأب لبإلا قوس يف فرطم "”[عم] انك :لاق ريخشلا نب ءالعلا يبأ نع «يريرجلا

 نإف « هذهأرقا :لاقف ءأرقأ انأ :تلقف ؟أرقي دحأ مكيفأ :لاقف يبارعأ ءاجف ءدبرملا

 نب ريهز ينب ىلإ هلي هللا لوسر دمحم نم» اهيف اذإف اهتذخأف «يل اهبتك هلي هللا لوسمر
 متقرافو هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ تدهش نإ مكنإ لكع نم يح (؛”شيقأ

 نونما مكنإف ,هيفصو هلع يبنلا مهسب متررقأو , '*””متمنغ ام سمخ متيطعأو نيكر شملا
 ؟انثدحت ""'[اًعيش هّتلَي هللا لوسر نم تعمس] له :'”[تلقف] هتلأسف «لجو زع هللا نامأب

 نم ريثك بهذي نأ هرس نم) :لوقي هلي هللا لوسر تعمس [أ /١؟ /7؟]:لاقف

 هل لاقف .«رهش لك نم مايأ ةثالثو .ناضمر ربصلا رهش مصيلف .هردص ”[رحو]

 ىلع بذكأ نأ نوفاخت مكارأ الأ :لاقف ؟هّيلَي هللا لوسر نم اذه تعمس تنأ :لجر

 .بهذ مث ةفيحصلا ذخأف « هلع هللا لوسر

 )١( ةباصإلا «(* هال /5) دسألا ((47 /5) باعيتسالا )”7/ 01/7( .
 (ب) نم تبثأ امو لصألا نم طقس [ ]نيبام (؟) .

 . شيقأو ريهز ينب ىلإ :(ب) يف (5)

 . متنغ ام نم سمخلا :(ب) يف 26ه(

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف (0)

 .؟رجو» :(ب) يف (0)



 / ةباحصلا ةفرعم

 تي
 .بلوت نب رمنلا :هامسو «بلاخ نب ةرق هاور *#

 انث ؛ةفيلخ وبأ انث :الاق يفيرطغلا دمحأ وبأو «دمحأ نب ناميلس انثدح.-

 نع ؛يريرجلاو «هيبأ نع . دلاخ نب ةرق نب دالخ ركذ :لاق يحمجلا مالس نب دمحم

 هركذف .اهيف ام اورظنا :لاقف « ميدأ ةعطق هعمو يبارعأ ىتأف دبرملاب انك :لاق ءالعلا يبأ

 . يلكعلا بلوت نب رمنلا اذه : ليقف هنع انلأسف عاصناو .ةفيحصلا ذخأف :لاقو

 هوحن لكع نم لجر انثدح : 7١2[لاقف] ريخشلا نب ديزي نع .فوعو «ةداتق هاورو *

 0 #4 .هايمسي ملو

 «”ىعازنملا منْكَأ نب ةرضن [79*]

 . "”[بيبسملا نب ديعس هنع ىور هرضب : ليقو] 0

 دومحم اانث , 9[ يم رضحلا هللا دبع نب دمحم انث دمحم نب دمحم انثدح] 68

 «بيسملا نب ديعس نع «ميلس نب ناوفص نع «جيرج نبا ابنأ «قازرلا دبع ابنأ «ناليغ نبا
 :تلقف لَم يبنلا تيتأف ىلبح اهتدجوف ءاهردخ يف اركب ةأرما تجوزت :لاق ةرضن نع

 دبعف دلولا امأ» :لاقف : ىلبح اهتدجوف ءاهردخ يف اركب ةأرما تجوزت ينإ «هللا لوسر اي

 .«اهجرف نم لحتسا امب رهملا اهلو ,ةئام اهودلجاف تعضو يه اذإو ؛كل

0 1 010 
 4 10 كب تي تي د

 .(ب) نم هانتبثأ امو ءلصألا يف سيل[ 1نيبام )١(
 .(0866 //6) ةباصإلا ,.(319 /0) دسألا ,(87 /5) باعيتسالا (؟)

 . «ةرصب ليقو بيسملا نب ديعس هنع ىور» :لاق ثيح .ريخأتو ميدقت (ب) يف ()
 . [يمربضحلا دمحم نب دمحم انثدح] :(ب) يفو ءلصألاب اذك (5)



 ""بيصن [594]

 . هللَع يبنلا لأس «ةيونغلا ناهبن تنب ىرس ىلوم

 ؛«يونغلا نايفس وبأ انث «يرصنلا ىسيع نب ىيحي نب دمحم انث « يبأ انئدح .-

 يف تيب ةبر تناكو «ناهبن تنب ىرس نع «دعجلا تنب ةنكاس انتثدح « ثراحلا نب دمحأ انث

 ام اولتقا» : لاق اهنم لتقي ام تايحلا نع هلي هللا لوسر انالوم بيصن لأس : تلاق ةيلهاجلا

 .«اديهش ناك هتلتق نمو ,ارفاك لعق اهلتق نم نإف ءاهنم رهظ
 نام ماع داع
 كور و جي

 ”ىبلكلا هللا دبع نب ةليمن [ ١967

 نب ورمع نب دمحم انث «يوغبلا انث .ءفسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح ١-.

 «ةليه عمس نم ينثدح «يراصنألا نالجعلا "![نب تباث] انث «ديلولا نب ةيقب انث «نانح

 لجو زع هللا نإ : قارعلا لهأ ىلإ تبتك ةملس مأ نإ :لوقي هّليَق يبنلا باحصأ نم ناكو

 .هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ءاوقرافت الف «قرافو عياش نم هني هللا لوسر ئربو «ئرب

 '*”يراصنألا ندبلا نب ةورف نب بقن [["49]

 .دحأ موي دهشتسا «ةدعاس ينب نم

 امحم انث « رذنملا نب ميهاربإ انث « ايلخل ا نب دايز انث «ىباطخلا قوراف انثدح "5

 5 ع 5 8 5 7 8 ا 220 .

 راصنالا نم دحأ موي دهشتسا نم ةيمست يف باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم '*'انث ,حيلف نبا

 .[ب /7؟77 /57] ندبلا نب ةورف نب بقن :همساو ؛شرخألا :ةدعاس ينب نم

0 
 انا جيب مسني

 )١( ةباغلا دسأ ) »2751١1 /0ةباصإلا )”/ 0054(.

 .(07/5 /7) ةباصإلا ء(”57 /0) دسألا 245 /5) باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام (9)
 .(01/7 /") ةباصإلا «(*”*ه1 /ه)دسألا (:)

 .2«نع» : س ىف (0)



 «"”ىعازخلا ىبعكلا ورمع نب ةديقن [ 7

 الو ةباحصلا يف ركذ :لاقو نيرخأتملا ضعب هركذ «,ماشه نب مازح هنع ىور
 . هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع هتياور «تبثي

07 
 يل

 © ءامعلا ناهّبن [[8"9]

 مقأو» 13170 : نارمع لآ] 4 ةّشحاف اوُلعف اذ نيذلاو إف هيف تلزن لبقم وبأ ت
 :١168 ١[. دوه] «ٍراهّتلا يَفرَط ةالّصلا

 ىسوم انث «ديعس نب ينغلا دبع انث ءلهس نب ركب انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 8377

 «كاحضلا نع «لتاقم نعو « سابع نبا نع ؛ءاطع نع «جيرج نبا نع «نمحرلا دبع نب
 رامتلا ناهبن ديري :لاق ١75[ :نارمع لآ] 4 ةشحاف اولعف اذِإ نيِذّلاو » :لاق سابع نبا نع
 ام هللاو : تلاقف اهزجع ىلع برضف ءارمت هنم عاتبت «ةليمج ءانسح ةأرما هتتأ لبقم وبأ هتينكو
 لاقف « هلل هللا لوسر ىلإ بهذف «هدي يف طقسأف «كتجاح تلناالو «كيخأ ةبيغ تظفح
 ليللاو اًمئاص راهنلا مايأ ل ةثالث ماقف يكبي بهذف «زاغ ةأرما "”نوخت نأ كايإ» : هِي هللا لوسر
 اوُمَلَظ َوَأ] ةشحاف اولعف اذإ نيدّلاو» : هيف ىلاعت هللا لزنأ عب بارلا موي ناك املف ءاًئيزح امئاق
 هللا دمحف «هيف لزن امب هربخأف هي هللا لوسر لسرأف «ةيآلا ١76[ : نارمع لآ] 94 [ مهسفنأ

 هللا لزنأف ؟يركش لبقي ىتح يل فيكف «ينم هللا اهلبق يتبوت هذه هللا لوسر اي :لاقو هركشو
 91114 :درع] را أر سلا وقاد) : ىلع

1 
 ني

ٍِ 
 7 ان ل 4 0

0 
 5 ع ٍ 03

 )١( (هالال /) ةباصإلا ("0ه1 /ه)دسألا .

 /ه)دسألا (؟) ٠09"( ةباصإلا )/ ١مه(.

 ( فيحصت وهو . نوكت نأ :(ب) يف .

 ) )5.(ب) نم تبثأ امو . لصألا يف تسيل



 3 '"”ىنهجلا ديوس نب ةرشان [5984]

 . نيرخأتملا ضعب هركذ . حابر نب يلعو حيرم هنبا هنع ىور

 نب هللا ديع اتث «ثاهلدلا نب رمع وبأ انث :لاق ينارحلا نسحلا نب يلع نع هانربخأ] 4

 نأ هللا دبع هيبأ نع « ليعامسإ هيبأ نع « يناهلدلا يبأ ينثدح :لاق هيبأ نع «يناهلدلا دواد

 ؛ةيرس وأ ليخخ يف ههجو كي هللا لوسر نأ ديوس نب ةرشان ركذ :لاق هثدح ةرشان نب حيرم هابأ

 «مكلاجر رثك :  هلع هللا لوسر لاقف هيَ يبنلا هب تتأف هتلمحف اًدولوم تدلوف لماح هتأرماو

 يف عرسأ دقف حيرم همسا» :لاقف هللا لوسر اي همس :تلاقف هيلع هدي ٌرمأف هذخأ مث

 . "”[«مالسإلا

 "'ةرارز نب شابنلا 15540 ]

 . نيرخأتملا ضعب هركذ '*”[اميف] ةبحص هلو «يزاغملا ىف ركذ هل

 )١( ديناسملا عماج «(041/ /7) ةباصإلا .(598 /0) دسألا )١1/ 95(.

 (ب) ىف سيل همامتب ثيدحلا اذه (؟) .
 .(049 /") ةباصإلا «(.0 8 /0) دسألا (*)
 .(ب) نم ةدايزأ ]1نيبام (5)
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 واولا باب

 "”يمرضحلا يدنكلا رجح نب لئاو [؟9541]

 نب لئاو نب قورسم نب "'دعس نب رجح نب لئاو وهو «نميلا لايقأ ءانبأ نم د
 دفو . يمرضحلا ديز نب كلام نب ديز نب نامعنلا نب لتاو نب ةعيبر نب لئاو نب جعمض

 دهع هب هل بتكو عئاطقلا هعطقأو هربنم ىلع "”[هعم] هب دعصأو « هلزنأف هني يبنلا ىلع
 . «هلوسرلو هلل اًبح مكءاج لايقألا ديس رجح نب لئاو اذه» :لاقو

 «لئاو نب رابجلا دبعو «لئاو نب ةمقلع هانبا هنع ثدح ءاهب هبقعو ةفوكلا نكس
 سبنع نب رجح :2”سبنعلا وبأو «يبصحيلا نمحرلا دبعو «يمرجلا باهش نب بيلكو
 .[أ /7717 /؟] هتجوز ىيحي مأو ٠ (*!ةيرج وبأو «يمرضحلا

 انتثدح « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « بتاكلا هللا دبع نب دمحم انثدح .-0
 رابجلا دبع تنب رحب مأ ةشبك يتمع تعمس : تلاق لئاو نب رابجلا دبع نب رجح تنب ةنوميم

 هلل هللا لوسر ىلإ تئج :لاق رجح نب لئاو نع ءامهنع ةمقلع نعو ءاهمأ نع «لئاو نبا
 هلل اًبح ءاج ,ةبغر الو ةبهر مكئجي مل ,مكءاج ءابشألا ديس رجح نب لئاو اذه» :لاقف
 الف ,ناميإلا ىلإ نوعدت متنأو اذه مكءاج- .بلطملا دبع ينباي مشاه ينب اي .هلوسرلو

 فيلإ همضو «هبنج ىلإ هسلجأو هءادر طسبف : لاق «مكءاج رجح نب لئاو اذه . نوبيجت
 «كلملاب دهع ثيدح هنإف هب اوقفرا» :هباحصأل لاقف سانلا بطخف ربثملا هب دعصأو
 . (هفعض كيطعأو كيطعأ انأ» :لاقف يل يذلا ىلع ينوبلغ يلهأ نإ :لاقف

 هللا دبع نب ىيحي دنه وبأ انث :الاق دمحأ نب ناميلسو «يحلطلا ركب وبأ انثدح- 7

 نب دمحم يمع ينثدح : (9[لاق] يمرضحلا رجح نب لئاو نب رابجلا دبع نب رجح نبأ

 .(078 /*) ةباصإلا .( 18 /0) دسألا «(١؟ /4) باعيتسالا 0
 . (ب) ىف دعس نبا ترركت 6ه]

 .(ب) ىف سيل[ ]نيبام (9)
 .ربنعلا وبأ :ب يف (5)
 .ريرج :(ب) يفو «لصألا يفاذك (5)



يموق نع ءادفاو تجرخ هلي هللا لوسر روهظ انغلب ال :لاق رجح نب لئاو نع « ىيحي مأ
 

 لبق نم هيي هللا لوسر كب انرشب دق :اولاقف هئاقل لبق هباحصأ تيقلف «ةنيدملا تمدق ىتح

 بحرف مالسلا هيلع هتيقل مث «رجح نب لئاو مكءاج دق» : '"'لاقف مايأ ةثالثب انيلع مدقت نأ

 «هيلإ اوعمتجاف سانلاب اعد مث ؛هيلع ينسلجأف ؛هءادر يل طسبو « يسلجم ىندأو 2« يب
 مث

 نب لئاو اذه ؛سانلا اهيأ ايد :لاقو هللا دمح مث هنود نم ””انأو «هعم ينعلطأو ربنملا علطا

 , كولملا ءادبأ ةيقب ,هركم ريغ اًعئاط ,تومرضح دالب نم ةديعب دالب نم مكاتأ ءرجح

 ًالزنم- ينلزنأو هعم ينلزنأو لزن. مث «كدلو دلو يفو كدلو يفو لئاو اي كيف هللا كراب

 '””يعم جرخو تجرخف ؛هايإ ينلزني نأ نايفس يبأ نب ةيواعم رمأو «ةنيدملا نع ؟”اًمساش

 . "”[اهلوطب] ةصققلا ركذو

م نب جاجح انث «قرزألا جرفلا نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 107
 «دمح

 اًضرأ هعطقأ هلي يبنلا نأ هيبأ نع «لئاو نب ةمقلع نع «برح نب كامس نع «ةبعش انث

 ينفدرأ : ةيواعم ىل لاقف («هايإ اهملعأ» :لاق وأ (هايإ اهطعأ» :لاقف ةيواعم يعم لسرأف

 لظ لعتنا : "[تلق] كلعن ينطعأ :لاقف ؛كولملا فادرأ نم نوكت ال : ”تلقف كفلخ

 . "7[ثيدحلا] . . . ةقانلا

 نب قاحسإ انث «يروباسينلا ناذاش نب دمحم انث هللا دبع نب ميهاربإ انثدح .-4

 لئاو نب رابج ا دبع نع «رباج نع «ةزمح يبأ نع ؛يبضلا بويأ نب دمحأ انث «ميهاربإ

 (*7[دعب] هفرعتأف هدي يدي سمت وأ « هلي هللا لوسر حفاصأ تنك : لاق "”[هيبأ نع] يمرضحلا

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام )١(
 .(ب) نم تبثأ امو «لاق : لصألا يف 00
 . اعئاش :(ب) ىف (4) .انأف :ب يف (9)

 .لاقف :(ب) يف (5) .هعم :ب يف (5)
 . «(لاق» :(ب) ىف (0

 .(ب) ىف سيل[ 1نيبام (4)
 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا نم طقس [ ]نيبام (9)



0 

 . كسملا نم حير بيطأ ةثلا

 .يبرحلا نسحلا نب قاحسإ انث : '1[لاق] نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -8

 :لاق رجح نب لئاو نع «هيبأ نع «بيلك نب مصاع نع «نايفس انث «ىسوم نب دابع انث
 :لاقف يرعش نم تذخأف «بابذ» : هللَع يبنلا لاقف ليوط يرعشو هلي هللا لوسر تبتأ
 . "”نسحأ اذهو . كنعأ مل»

 نب دومحم انث :الاق '”[نايح نب دمحم وبأو «دمحأ نب ناميلس] انثدح -

 نع «هيبأ نع «بيلك نب مصاع نع « عيبرلا نب سيق نع ءورمع نب ليعامسإ نع «جرفلا
 .(ةبوت مدنلا» :لاق هََف يبنلا نأ رجح نب لئاو

 .ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انئدح.-١0
 نمحرلا دبع نع ءثدحي يرتحبلا ابأ تعمس : '[لاق] ةرم نب ورمع ينربخأ
 . *”عفر اذإو ٠ ضفخ اذإ ربكي ناكو ُهِّْلَم يبنلا عم ىلص هنأ رجح نب لئاو نع ؛يبصحبلا

 لاق : ةبعش لاق . [ب /71717 /؟] .هراسي نعو «هنيمي نع ملسيو «ريبكتلا دنع هيدي عفريو

 يفأ :ورمعل كلذ تركذف (ههجو حضو ودبي ىتحا ثيدحلا اذ يف نإ : بلغت نب نابأ يل
 . كلذ وحن ورمع لاقف «ههجو حضو ودبي ىتح» ثيدحلا

 انث ءريصن نب جاجح انث « '"”[يشكلا] ملسم وبأ انثدح « قوراف انثدح 7
 لئاو نع ثدحي يمرضحلا سبنعلا ابأ رجح تعمس :لاق ليهك نب ةملس نع «ةبعش
 اهب يفخيو «نيمآ» :لاق 4نيَلاّضلا الوإ» :لاق املف هللَ يبنلا عم ىلص هنأ يمرضحلا

 هللا عمس» :لاق اذإ ناكو هنطب ىلع اهلعجو ىرسيلا هدي ىلع ىنميلا هدي عضو مث «هتوص

 .(ب) ىف سيل[ ]نيبام )١(
 .”رسح اذهوا ب يف .(ب) نم تبثأ امو .ملأ :لصألا يف (؟)
 .ريخأتو ميدقت :(ب) يف قرف

 .(ب) نم طقس (5)
 . عكر :(ب) يف (5)
 .(ب) يف سيل[ ]نيبام ()



 ةباحصلا ةفرعم ١7١5

 0107 سسك
 . نيتميلست هراسي نعو « هنيمب نع ملسو (دمحلا كلو '''انبر مهللا» : لاق «هدمح نمل

1 0 0 
 . ' [هوحن] ةملس نع ليهك نب ةملس نب دمحمو .حلاص نب ءالعلاو يروثلا هاور

.0 9 101 
 تو 2و 3

 "”سيعقلا ىبأ نب لئاو [؟94]

 «نيرخأتملا ضعب هركذ (ةشئاع ثيدح يف ركذ هل «هثيدح يف فلتخم «حلفأ وخأ

 . امالسإ الو ةبحص /'”[هل] ملعأ الو

 « ىلعألا دبع نب دمحم انث «يتربلا دمحأ نب سابعلا انث «رفظملا نب دمحم انثدح 747

 نب مكحلا نأ زيرح يبأ نع «ةرسيم نب ؟”ليضفلا ىلع تأرق :لاق ناميلس نب رمتعملا انث

 ةشئاع ىلع لخد سيعقلا يبأ نب حلفأ نأ «هثدح كلام نب كارع نأ هثدح «ةبيتع

 . .ةشئاع تعضرأ '''[دق] سيعقلا يبأ نب لئاو ةأرما تناكو « ””هنم تبجتحاف

 .ثيدحلا

 « ريثك يبأ نب ىيحي نع «كرابملا نب يلع نع «رمع نب نامثع نع «ىسوم وبأ ىورو

 ناك نإف : كرابملا نب يلع لاق ةشئاع ىلع نذأتسا حلفأ نب لئاو «سيعق ابأ نأ ةمركع نع

 . هبحصو مالسإ هلف سيعقلا يبأ مسا لئاو

 , ىليل يبأ نباو «شمعألاو «روصنم هأور . هيلع عباتي ملف زيرح يبأ ثيدح امأو *

نييفوكلا نم نيرخآ يف ةفينح وبأو «ةرامع نب نسحلاو راوس نب ثعشأو «ةيقرو
 . 

 نذأتسا هنأ سيعقلا يبأ نب حلفأ ىلع اوقفتاف مكحلا نع ””[مهلك] اًضيأ ةبعش هاورو *

 .واولا طاقسإب دمحلا كل انبر (ب) يف (1)
 .(ب) يف سيلا 1نيبام (0)
 .(579 /) ةباصإلا «( 435 /ه) دسألا (5)
 . لضفلا :(ب) يف (:)

 . هنع :(ب) يف 2(

 .(ب) نم ةدايز (0)
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 .هريغ الو ًالئاو ''"ةومسي ملو . يخأ ةأرما كتعضرأ امنإ :لاقو ةشئاع ىلع

2 1 07 

 ””يغيللا عقسألا نب ةلثاو 44 *]

 .ةانم دبع نب ركب نب ثيل ينب نم

 نكس .عقسألا وبأ :ليقو «ةفاصرق وبأ : ليقو ءدادش ويأ : ليقف ؛هتينك يف فلتخم

 يفوت .ةفصلا نكسف لايلب كوبت ىلإ هلق يبنلا جرخم لبق مدق «ماشلا نم نيربج '"1[تيب]
 ىور .نينس سمخو ةئام هلو يفوت : ليقو «ةنس نوعستو نامث هلو نينامثو سمخ ةنس
 ,يقشمدلا فورعمو «يرصبلا دحاولا دبعو « لوحكمو « '””[يلذهلا] حيلملا وبأ هنع

 نيرخآ يف رامع وبأ دادشو هللا ديبع نب رسبو ءرضنلا وبأ نايحو « ديزي نب ةعيبرو

 نابيش انث ءرضنلا وبأ انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح .-5
 نب ةلثاو نع « «يلذهلا ةماتسأ نب حيلملا يبأ نع «ةدرب يبأ نع «ثيل نع .ةيواعم وبأ

 ينإ ىللا لوسراي : لاقف لجر ””[هاتأف] موي تاذ هلع هنِلَع هللا لوسر تدهش : لاق عقسألا

 ضرعأف ةيناثلا هاتأ مث ءهنع ضرعأف فللادح يفمقأف ىللا دودح نم اًدح تبصأ

 ةالصلا ىضق املف «هنع ضرعأف ةالصلا تميقأ مث .هنع ضرعأف ةثلاثلا اهلاق مث «'"[هنع]
 :لاقف هاعدف «هللا دح يف مقأف هللا دودح نم ادح تبصأ ينإ : ©9[لاقف] ةعبارلا هاتأ

 :لاق] «اًقنآ '*”[انعم] ةالصلا تدهش مث .ءوضولاو روهطلا نسحت ملأ» [أ ]١/١8/

 .(«(كترافك ىهف بهذا» : لاق ''"”[معن

 .اومسي ملو :(ب) يف )١(
 .(575 /6) ةباصإلا ء(5758 /5) دسألا .(١؟14 /5) باعيتسالا (5)
 .(«تنب» :(ب) ىف 2م

 .(ب) نم ةدايز [ ]نيبام (4)
 . «(هاتأو» :(ب) يف (5)
 .(ب) نم تبثأ امو لصألا نم طقس [ 1 نيبام (0)
 . «لاق» :(ب) يف (0)

 .(ب) نم تبثأ امو « ىنم : لصألا يف (4)
 .(س) نم طقس (9)



 ةباحصلا ةفرعم "71 ره:
 000 ١-00

 . هلثم نابيش نع ىسوم نب هللا ديبع هاور #

 «قزورم نب ورمع انث « يضاقلا فسوي انث '')[ نسحلا نب ] بيبح انثدح -6

 ثغ يبنلا نع .عقسألا نب ةلثاو نع « حيلملا يبأ نع .ةداتق نع «ناطقلا نارمع "”ابنأ

 ناكم تيطعأو .نيئملا روبزلا ناكم تيطعأو ,عبسلا ةاروتلا ناكم تيطعأ» :لاق

 .«لصفملاب تلضفو ,يناثملا ليجنإلا

 «ةريغملا وبأ انث «ةدجن نب باهولا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .- 5

 تعمس :لوقي عقسألا نب ةلثاو تعمس :لاق رضنلا يبأ نايح نع  زاغلا نب ماشه انث

 . ؛ءاش ام يب نظيلف يب يدبع نظ دنع انأ : ىلاعت هللا لاق» :لوقي هلي هللا لوسر

 نع «مالس نب بعصم هاورو . هلثم ماشه نع ملسم نب ديلولاو «كرابملا نبا هاور *#

 نع «٠ سيلح نب سنوي هاورو . مهوو ''"[عقسألا نب] ةلثاو نع يسن نب ةدابع نع  ماشه

 . هلثم ُهِيَي ىبنلا نع «ةلثاو

 نب دمحأ انث ءيطساولا ةفينح نب دمحم ةفينح وبأ انث ءرفعج نب دلخم انثدح < 17

 نب ةلثاو نع «باهش نب قراط نع « ملسم نب سيق نع «دواد يبأ نب صفح انث ؛جرفلا

 لجرلاو «لداعلا مامإلا :"'ةباجتسم مهتوعد ةعبرأ» : ُهِْلَي هللا لوسر لاق :لاق عقسألا

 .«هيدلاول وعدي لجرو ,مولظملا ةوعدو ,بيغلا رهظب هيخأل وعدي

 ني 5 -3

 2 يفيللا ةلثاو [5؟944]

 يف يعينملا هركذ ءافصلا لثم ضيبأ ةيلهاجلا يف دوسألا رجحلا ىأر «ليفطلا ىبأ وبأ

 .نادحولا

 .(ب) نم طقس )١(

 .انث :(ب) يف قفز

 . "مهتوعد باجتسم ةعبرأ)» :(ب) يف (0)

 .(571/ /”) ةباصإلا «(559 /ه)دسألا (4)
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 ©” شرقلا باطخلا نب ةلثئاو 6]
 . اًئيش هل جرخي ملو «ثيدح هل :لاقو «يعينملا هركذ تن

 تو ني 3 مام ماني ل

 ("0هللا دبع وبأ ةعمز نب بهو 21]

 نب ماشه انث ءيرتستلا قاحسإ نب نيسحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .-

 نع «ةعمز نب هللا دبع نب ةديبع يبأ نع قاحسإ نب دمحم انث «ىسوم نب ليلخلا انث ءرامع

 «؟هللا دبع ابأ اي تضفأ» : بهول هلم يبنلا لاقف ناصمقتم امهو «ةيمأ يبأ لآ نم الجرو

 . اذه نإ» :لاق ؟هللا لوسر اي كاذ ملو :بهو لاق «كصيمق عزنا» : (*0[لاق] ءال :لاق
 نم مكيلع مرح ءيش لك نم اولحت نأ ,ةبقعلا ةرمج متيمر اذإ هيف مكل صخرأ موي 5 ري .ك م . 5 1 ْ 2( ع

 .«ضيفي ىتح اًمارح هتئيهك ناك ,ضفي ملو مكدحأ ىسمأ نإف ءاسنلا الإ .جحلا نأش

 نع «قاحسإ نب دمحم نع «ريكب نب سنوي ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هاور #

 : هيبأ نع هنأل مهوو «ةملس مأ نع ءةملس مأ تنب بنيز همأ :لاقو همأ نع « ةديبع ىبأ

 نع هللا دبع نب ةديبع ىبأ نع ؛قاحسإ نب دمحم نع «يدع يبأ نبا هاورو . ةعمز نب هللا دبع

 . هوحن نصحم تنب سيق مأ

 2 . م 2

 )١( ةباصإلا ,(5؟59 /0)دسألا )/ 37(.

 .(541 /9) ةباصإلا .(558 /0)دسألا ١٠١(« /5) باعيتسالا (5)
 . تناك امل :(س) ىف (9

 . لصألا نم طقس (4)
 .صخر :(ب) يف (4)



 '"”يىشرقلا دوسألا نب بهو [؟941]

 دمحم ينثدح «ديمح نب نوراه نب دمحم انث ,يفيرطغلا دمحأ وبأ انثدح .-848

 نب مثيهلا نع [ب /77 /5] ةملس يبأ نب ورمع '"'ينثدح «نيعألا باتع يبأ نبا

 نبا دوسألا نب بهو نع «ملسأ نب ديز نع ؛ناليغ نب صفح :ديعم يبأ نع ءديمح

 نم ءيشب كتبنأ الأ» : يل لاقف هّلِلَع هللا لوسر ىلع تلخد :لاق هلي هللا لوسر لاخ

 عاجطضاك اهنم ةرجف ىندأ ًاباب نوعبس ابرلا» :لاق «هللا لوسر اي ىلب :تلق «ابرلا

 .(همأ عم لجرلا

 تنص تنم كاد

 "”يزاجحلا ةفيذح نب بهو [؟94]

 حابصلا نب دمحم انث «يناولح لا ىيحي نب دمحأ انث «.يرجآلا ركب وبأ انئدح .-6

 انثدحو . ح ٍديعس نب ةبيتق انث «قاحسإ نب دمحم انث هللا دبع نب ميهاربإ انثدحو .حا

 انث :اولاق ينامحلا ىيحي انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم

 نب عساو همع نع «نابح نب ىيحي نب دمحم نع « ىيحي نب ورمع نع هللا دبع نب دلاخ

 ىلإ ماق نإف هسلجمب قحأ لجرلا» :لاق هّتلَع هللا لوسر نأ ةفيذح نب بهو نع «نابح

 '"ىفقثلا نابأ نب سيق نب بهو [؟948]

 . ةقيقر تنب ةميمأ هنع تور «نايفس وخأ م

 )١( باعيتسالا )54/ ١٠١(« ةباصإلا ء(4605 /0) دسألا )"/ 511٠(.

  200.ورمع انث :(ب) يف

 ١5١(. /5) باعيتسالا « (551 /) ةباصإلا «(555 /ه) دسألا“ (0)

 .(7147 /) ةباصإلا «(557 /0) دسألا ١77(« /5) باعيتسالا (4)
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 نب] بوقعي انث ءنايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح ١-.

 ىنثدح «ىفئاطلا بعك نب ىلعي نب نمحرلا دبع نب هللا دبع انث ءمصاع وبأ انث :الاق

 :نايفس ''' [ياوخأ] ينربخأ :تلاق ةقيقر اهمأ نع «ةقيقر''[تنب] ينتثدح ءمكحلا نب هبر دبع

 تلعفام» :لاقف هلي هللا لوسر ىلإ انجرخ .«فيقث تملسأ امل :الاق نابأ نب سيق انبا بهوو
 .«نذإ امكمأ تملسأ دقل» :لاقف «هيلع اهتكرت يتلا لاحلا ىلع تكله :انلق (؟ امكمأ

 وللا دبع نب بهو :يدسألا نانس وبأ [5960]

 هل فرعي ال «نائرُح نب نصحم نبا وهو «ةرجشلا تحت ناوضرلا ةعيب عياب نم لوأ
 .ةياور

 انث :نافع انث «ىنثملا نب نسحلا انث « '”[يمريجنلا] بوقعي نب فسوي انثدح 5
 لوأ ناك :دسأ ىنب نم لجرل ىبعشلا لاق :لاق لوحألا مصاع انث «دايز نب دحاولا دبع

 كدي طسبا هللا لوسر اي :''”لاقف هي ىبنلا ىتأ كموق نم لجر ناوضرلا ةعيب عياب نم
 :لاق «؟ ىسفن ىف امو» : لاق كسفن يف ام ىلع :لاق (؟اذام ىلع» :لاق كعيابأ ىتح
 يبأ ةعيب ىلع عيابن :نؤلوقيف نوئيجي سانلا ناكو «نانس وبأ هعيابف ةداهشلا وأ حتفلا
 . كموقل هذه تناكف «نائس

 تف ني . 0 1

 "اورمع نب بهو ©]

 سنوي نع «نيرخأتملا ضعب هركذ ,نيلوألا نيرجاهملا نم ءنادوذ نب منغ ينب نم

 .(ب) ىف سيل[ ]1نيبام )١(
 .«يتاوخأ» :(ب) يف (؟)
 .(347 /6) ةباصإلا .(504 /ه)دسألا (9)
 .لاقو :ب يف (:)
 .(547 /) ةباصإلا 531١(. /ه)دسألا (5)



 ورمع نب بهو مهنم ًالاسرأ '''[ةنيدملا] نورجاهملا مدق :لاق قاحسإ نبا نع « ريكب نبا

 .[أ ١79/ /7] ورمع نب فقث :وهاغإ ؛فحصو

 2 ت0 4 2

 "'”يشرقلا ريمع نب بهو [467]

 . مالسإلا ىلإ هوعدي ةيمأ نب ناوفص ىلإ هع يبنلا هئعب

 انث « '"”[برح نب] بلاغ نب دمحم انث : "7[لاق] دالخت نب ركب وبأ انثدح 491“

 نملسأ هني يبنلا دهع يف نك ءاسن نأ هغلب هنأ باهش نبا نع «كلام نع « ىبنعقلا

 قف

 نب ديلولا] تنب : نهنم ؛رافك نملسأ نيح نهجاوزأو تارجاهم ريغ نهو « نهضرأب

 «مالسإلا "نم اهجوز برهو « حتفلا موي تملسأف ةيمأ نب ناوفص تحت تناكو «ةريغملا

 هاعدف ناوفصل اًنامأ ٠ هْتِلَي هللا لوسر ءادرب ريمغ نب بهو : همع نبا هيلإ هلت يبنلا ثعبف

 مدق املف «نيرهش هريس الإو ارمأ يضر نإف هيلع مدقي نأو «مالسإلا ىلإ هِي هللا لوسر

 نب بهو اذه دمحم اي :لاقف سانلا سوءر ىلع هادان «هئادرب هِي هللا لوسر ىلع ناوفص

 هركذ اذك : 1 خيشلا لاق] .ةصقلا ركذو . . .ينتوعد كنأ معزو «كئادرب ينءاج ريمع

 . رهشألا وهو بهو نب ريمع : قاحسإ نبا لاقو «ريمع نب '''[بهو كلام]

 0 ىفقثلا براق نب هللا دبع نب بهو [596]

 هنع ىور هلي يبنلا ىأرف «هيبأ عم جح : (0”لاقو نيرخأتملا ضعب هركذ . يزاجح

 .(ب) يف سيلا ]نيبام )١(
 .(547 /") ةباصإلا «(577 /0) دسألا ١77(( /5) باعيتسالا (0)

 .(ب) نم تبثأ امو لصألا نم طقس [ 1نيبام ()

 . ىلإ :(ب) يف 2

 .(ب) نم طقس[ 1]نيبام (6)

 . «بهو نب كلام» :ب يف (5)

 .(5517 /) ةباصإلا 55١(« /0)دسألا (0)

 .(ب) نم تبثأ امو «لاق : لصألا يف (8)
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 براق نب هللا دبع نب بهو نإف .مهو وهو « نيقلحملا ىلع محرتلا يف ةرسيم نب ميهاربإ

 هللا دبعل ةبحصلاو ''”[ةيؤرلاف] ؛ هلق يبنلا تيأرف يبأ عم تججح :لاق هنأ هيبأ نع ىور
 ةنييع نبا ناكو «فاقلاو نيعلا فرح يف امهركذ مدقت دق «براق هيبألو ' 7”[براق نبا]

 . نيياحألا ىف هئيدح لسري

 ديبع نب ليعامسإ انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ هانئدح -4
 يبأ عم تنك : لاق هللا دبع نب بهو نع ةرسيم نب ميهاربإ نع ةنييع نب نايفس انث  ينارخلا

 :لاقف ؟نيرصقملاو ؛هللا لوسر اي : اولاقف «نيقلحملا هللا محري» : لاقف ُهْنلَي هللا لوسر دنع

 .اذكه هديب : لاقو (نيرصقملاو» : ةثلاثلا يف

 .دمحأو .يديمحلا هاورو . يبأ عم تنك :لاق بهو نع «ليعامسإ هاور اذك

 يبأ عم تنك : : لاق هيبأ نع « هللا دبع نب بهو نع «ةئييع نبا باحصأ نم رابكلاو ٠ يلد

 . َع يبنلا دنع

 7 ١ نار ج3 000 0
. 2 

 (*حرَس يبأ نب دعس نب '''بهو [1964]
 : اًئيش دنسي مل .ةتؤم موي دهشتسا «كلام ينب نم 0

 ' نبا دمحأ انث . ”[ىيحي نب] دمحم انث , '"[نسحلا نب] بيبح انثدح . 0
 نم دهشتسا نم ةيمست يف قاحسإ نب '”[دمحم] نع « ”[دعس نب] ميهاربإ انث '"[دمحم
 . حرس يبأ نب دعس نب بهو : لسح نب كلام ينب نم بلاط يبأ نب رفعج عم ةتؤمب نيملسملا

0 
75 
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 . «ةيؤرلا» :(ب) يف 2000

 .(ب) ىف سيل[ ]1نيبام (؟)
 2 .دقو :(ب) ىف (0)
 .«به» :(ب) يف (5)
 .(541 /6) ةباصإلا .(458 /0)دسألا ١١١(« /4) باعيتسالا (5)
 .(ب) يف سيل[ ]نيبام (5)



 177١ ركوب
 ةباحصلا ةفرعم

 وللا دبع نب بهو [؟ 466

 ىلع ناك «ةفوكلا نكس «؛ةعصعص نب رماع ينب نم «يئاوسلا ةفيحج وبأ

 يذلا عاتملا سمخ سمخ ىلع هلمعتسا «هربنم تحت موقي ناكو «بلاط يبأ نب يلع "”[ةطرش]

 «ملحلا غلبي مل ةفيحج وبأو «[ب /١١؟9 ]١/ 2[ًميلست] هلي هلل يبنلا يفوت . هبرح يف ناك

 يبأو «نومع هنبا دنع هئيدح «ةفوكلا ىلع ناورم نب رشب ةيالو يف ةفيحج وبأ يفوتو

:دلاخ يبأ نب ليعامسإو «ليهك نب ةملسو ةبيتع نب مكحلاو « يعيبسلا قاحسإ
 نب يلعو 

 . *'[هللا مهمحر] رمع وبأو ءاجر وبأو «يبلاولا دلاخ وبأو ءرمقألا

 هللا دبع نب دمحم انث «قرزألا جرفلا نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح +49

لل يبنلا تيأر : ةفيحج يبأل تلق :لاق دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث «ةسانك نب ىيحي نبا
 ؟ ه

 ا . ههبشي يلع نب نسحلاو معن :لاق

 نبأ حورانث . "”[ةماسأ يبأ نب] ثراح ا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 0

 ب اجل كيسا! لق ةفيحح يأ ن ”افوع نع ؛ةيعش انث « "1[ةدابع

 و «بلكلا نمثو «مدلا نمث نع ىهن ُهِْيَي هللا لوسر نإ :لاقف !؟اهرسكتأ : تلقف

 . ووصلا نعلو ةمشتولاو ةءشاولاو ؛هلكومو ءارلا لعأ نعلو «يفبلا

 نب دايز نب ديزيو ءءالعلا وبأ لماكو «سابعلا نب رابجلا دبع نوع نع هاور *

 . هرصتخا نم مهنمو ؛هلوط نم مهنم . يماميلا رباج نب دمحمو ءدعجلا يبأ

 * راكب نب ركب أنث «ديزي نب رمع نب دمحم انث «رفعج نب للا دبع انثدح .8

 .«اثكتم لكآ الو : هلع هللا لوسر لاق : لاق ةفيحج يبأ نع ءرمقألا نب يلع انث ءرعسم

 وبأ بهو) يف ربلا دبع نبا هركذ . (5137 /7) ةباصإلا 55٠0(« /ه)دسألا ( 95 /5) باعيتسالا )١(

 . ظفاحلا كلذكو «(ملسم نب هللا دبع نب بهو) يف ريثألا نباو ««يناوسلا ةفيحج

 . (ب) نم هانتبثأ امو [ةصرش] لصألا يف 00

 .(ب) يف سيل [ ]نيبام (9)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .نوع انث :(ب) يف 4



 - و 07 ةباحصلا ةفرعم
 . فتنة

 . هلثم يلع ''”[نع] ةدئاز يبأ نب ايركزو «ةبقرو ءروصنمو «كيرشو «يروثلا هاور *

 انث ءراكب نب ركب انث «نادعس نب ميهاربإ انث .قاحسإ نب دمحم انثدح 4

 رم :لاق ةفيحج يبأ نع ءرمقألا نب يلع انث ؛نيسح نب كلملا دبع : : يعخنلا كلام وبأ
 . هءادر هيلع فطعف لداس لجرب هل هللا لوسر

 نب دمحأ انث «يناولحلا ىيحي نب دمحأ انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح- 16٠5
 .ءاضيب هنم هذهو هَللَي يبنلا تيأر : لاق ةفيحج يبأ نع .قاحسإ يبأ نع «ريهز انث « سنوي

 . اهشيرأو لبنلا يربأ : لاق ؟ةفيحج ابأ اي ذئموي تنأ نم لثم :هل ليقف ةقفنعلا ىلإ راشأو

 . هوحن هيبأ نع «قاحسإ يبأ نب سنوي هاور #

 2م تش 2 هدام مام خب

 (”ةرمج نب بهو [5965]
 .نييفوكلا يف هثيدح . ةزمح ليقو

 ريهز نب ىيحي نب دمحأو «رازبلا ورمع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح. ١
 نع «بيهص نب فسوي انث ءىسوم نب هللا ديبع انث «ةمارك نب نامثع نب دمحم انث : الاق
 .هركأ ام ضعب هنم تيأرف ةكم ىلإ ةنيدملا نم اًيلع تبحص :لاق ةرمج نب بهو نع « نيكر
 هلي هللا لوسر تيقل تمدق املف ءهيلإ كنوكشأل هلي هللا لوسر ىلإ تعجر نئل :تلقف
 .«يدعب مكب سائلا ىلوأ وهف ءاذه لقت ال» :لاقف ءاذكو اذك يلع نم تيأر :تلقف

 شبنخ نب بهو [؟ 5 5ا/] فرز

 . نييفوكلا يف هثيدح .مره : ليقو . مره نبا :ليقو

 .(ب) نم تبثأ امو لصألا نم طقس [ 1]1نيباه )١(
 ْ ..(541 /8) ةباصإلا ء( هال /ه) دسألا (؟)
 .(511 /*) ةباصإلا «(غ51/ /ه0)دسألا ١٠١(.« /5) باعيتسالا (9)
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 ف

أ نب ثراحلا انث «دالخخ نب ركب وبأ انثدح -
 انث « راكب نب دمحم انث «ةماسأ يب

مع» : هَنلَع هللا لوسر لاق :لاق شبنخ نب بهو نع «رماع نع «رباج نع « سيق
 يف ةر

 نب مره : لاقف يبعشلا نع «يدوألا دواد هاورو ٠ يبعشلا نع «سارفو نايب هاور *:

 .[أ 77١/ /7] شبنخ

 كرري منيت جن داما دا دع

 '"يرافغلا لقعم نب بهو [[46]

ىلعألا دبع نب ديعس يبأ نع ءرخأتملا هركذ «يرفاعملا ليبق وبأ هنع ىور ءرصم لزن
 

 . "هيلع دزي ملو ةبحص هل :لاقو

 "'"ثراحلا نب ةبتع نب دبعم نب ةصباو [؟968]

 نادود نب ةبلعث نب ثراحلا نب دعس نب بعك نب سيق نب '؟”[ثراحلا نب] كلام نبا

 . ةقرلا نكس «ملاس ابأ : ىنكي «ةكردم نب ةميزخ نب دسأ نبا

 تعمس : لاق يقرلا ديعس نب دمحم انث « يلع نب دمحم هتبسنب هانثدح <00

 . هلوقي يصباولا نمحرلا دبع نب دمصلا دبع نب دمحم مئيهلا ابأ

 «و دالوألا ةعبرأ هلو «ةقفا ايز اجلا دجسم ةرانم دنع و اةق اب

 رمع نم عم ربق يفوت

سو ورمع هدالوأ نم هنع ثدح 2[ نمحرلا دبعو «ةبقعو « ملاسو
 اًنراق ًالجر ناك . ملا

 ىبعشلاو ءدعجلا يبأ انبا ملاسو «دايزو «دشار نب ورمع هنع ثدح هعمد كلمي ال ءاكب

 )١( ةباصإلا يف هركذي ملو /ه)دسألا .

 . اًئيدح هل ركذي ملو : (ب) يف (0)

 .(155 /) ةباصإلا «(5717 /0) دسألا ١7(« 5 /54) باغيتسالا (*)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .«نمحرلا دبعو اًلاسو ةبقعو ارمع : ةعبرأ دلو « هقفارلا» :(ب) يف (0)



 و
 سس سي سسس_سسسسسسسس 01 ةباحصلا ةفرعم

 .زركم نب بويأو ءرمتعملا نب شنحو
 نب مالسلا دبع انث «دامح نب دمحم نب نسحلا انث «يلع نب دمحم انثدح . 4

5 0 
0 07 5 9 

 قرزألا دشار يبأ نع «يقرلا قحال نب رشب نع «يبأ انث ءرخص نب '”[نمحرلا دبع]

 اًعوضوم فحصملا تدجو الإ تيتأ ام لقو '"”[يدسألا دبعم نب] ةصباو يتأ تنك :لاق

 . قرولا تلب دق هعومد ىرأ ىتح هيدي نيب

 انثدحو . ح دواد وبأ انث « ""7[بيبح نب] سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -.0
 قوراف انثدحو .حدابع نب ىلعي انث ةماسأ يبأ نب ثراح ا انث ءدالخ نب ركب وبأ
 ةبعش انث :اولاق ديلولا وبأو برح نب ناميلس انث «يشكلا ملسم وبأ انث « '"”[يباطخلا]
 «ثدحي دشار نب ورمع تعمس :لاق فاسي نب لاله تعمس : لاق ةرم نب ورمع ينربخأ
 نأ هرمأف هدحو فصلا فلخ يلصي ًالجر رصبأ هَ هللا لوسر نأ "”[دبعم نب] ةصباو نع
 . ةالصلا ديعي

 نيصح هاورو . هلثم ةرم نب ورمع نع «ينالادلا دلاخ وبأو «ةسينأ يبأ نب ديز هاور **

 نع ءرمش نع :شمعألا لاقو فاسي نب لاله نع «ةيطع نب رمشو «نمحرلا دبع نبا
 نع .دعجلا يبأ نب دايز نع «لاله نع : نيصح باحصأ لاقو «ةصباو نع «لاله
 نب دايز نع «دعجلا يبأ نب ديبع نع «شمعألا نع « دايز نب دحاولا دبع هاورو . ةصباو
 نع ءدعجلا يبأ نب دايز نع «فاسي نب لاله نع ءروصنم هاورو . ةصباو نع «دعجلا يبأ

 «دعجلا يبأ نب ملاس هاورو . ةصباو نع «فاسي نب لاله نع «ةأطرأ نب جاجحلا هاورو . ةصباو

 هاورو . ةصباو نع «رمتعملا نب شنح هاورو .ةصباو نع « يبعشلا هاورو .ةصناو نع

 بهو نب ديز نع «يدسلا هاورو .ةصباو نع «سنخألا نب ريكب نع «راوس نب ثعشأ
 ١ ةصباو "7[نع]

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 .(ب) يف تسيل قفز

 . 2نب) : لصألا يف هيف
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 '"'”يموزخملا ةريغملا نب ديلولا نب ديلولا ]595٠[

 اعد نأ دعبو «مهنم تلفناف ةرجهلا نع ةكمب نوكرشملا هسبح «نيفعضتسملا نم ناك

 هصيمق يف هلي هللا لوسر هنفكف اهب "'يفوتو ةنيدملا مدقف ةاجنلاب هتونق ىف ُهللَم ىبنلا هل

 . ةريشعلا ىتف ديلولا نب ديلولا نإ :لوقت هبدنت ةملس مأ "”تناكو

 وبأ لماك انث «يلع نب مصاع انث ءصفح نب رمع انث « «نسحلا نب بيبح انثدح -317

٠ /؟] : :تلاق ةملس مأ نع «تباث يبأ نب بيبح نع «ءالعلا
 نإ هللا لوسر اي : تلق[ ب 

 : يلوق : لاق ؟يكبأ فيكف تام "”[دق] ديلولا نب ديلولا

 ةريشعلا ىتف ديلولا نب ديلولا ىكبأ ةريغملا نب ''"[ديلولا نب ] ديلولا يكبأ

 بيعش ًأبنأ «ناميلا وبأ انث « ؟'”[يقشمدلا] ةعرز وبأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح "0007

 نع « ةملس يبأو ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب يبأ نع ؛يرهزلا نع « ؟*[ةزمح يبأ نبا]

 مهئامسأب مهيمسيف لاجرلل وعدي عوكرلا نم هبلص عفر اذإ ناك هيَ هلع هللا لوسر نأ ةريره يبأ

مؤملا نم نيفعضتسملاو ,ماشه نب ةملسو ءديلولا نب ديلولا غأ مهللا» :لوقي
 هاور .'نيد

 هاورو .ةملس يبأو «بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا نع «سنويو «دعس نب ميهاربإ

 نب دمحم هاورو .ةملس يبأ نع «ريثك يبأ نب ىيحي نع :ماشهو «نابيشو «يعازوألا

 . ةريره يبأ نع جرعألا هاورو *”[ةريره يبأ نع] ةملس يبأ نع « ورمع

 « ةعيهل نبأ انث «ديعس نب ةبيتق انث «يبايرفلا رفعج انث «رفعج نب دلخم انثدح .-4

 : ةبوتكملا '"'ةالصلا يف لوقي هلم هللا لوسر ناك :لوقي ةريره ابأ عمس هنأ جرعألا نع

 نم نيفعضتسملاو ,ماشه نب ةملسو ,ةعيبر يبأ نب شايعو .ديلولا نب ديلولا غأ مهللا»

 نمحرلا دبع نب ةريغملا دانزلا ىبأ نع هاورو . هلثم جرعألا نع «دانزلا وبأ هاورو .«نينمؤملا

 )١( باعيتسالا )١١8 /5(. ةباصإلا «(504 /5)دسألا )5/ 174( .
 .«تناكف» :(ب) ىف (7) .«يفوتف» :(ب) يف (6)

 .(ب) نم ةدايزلا (0) .(ب) ىف تسيل (4)

 .(ب) نم تبثأ امو ««ةالص يف) : لصألا يف 0030



 ' ... فهفششل ةباحصلا ةفرعم

 يجركأ ش
 . ةعامج يف

 انث .نوراه نب دمحم انث «يوغبلا انث ءفسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح .-4
 .دج نع هيبأ نع ؛بيعش نب ورمع نع قاحسأ نب دمحم انث ؛ يبهولا دلاخن نب دمحأ

 هلل# هللا لوسرل كلذ ركذف همون يف حرفي ًالجر '””[ةريغملا نب] ديلولا نب ديلولا ناك :لاق
 نم ةماتلا هللا تاملكب ذوعأ هللا مسب : لقف مونلل تعجطضا اذإ» : هَ يبنلا هل لاقف
 هنع كلذ بهذف اهلاقف «نورضحي نأو نيطايشلا تازمه نمو هدابع رشو هباقعو هبضغ

 هل اهبتك اهيعي ال اريغص مهنم ناك نمو ءاهايإ هملع هينب نم غلب نم ورمع نب هللا دبع ناكف

 ناميلس نب ةدبع هاورو . قاحسإ نب دمحم نع ؛«يبهولا هاور اذك «هقنع يف اهقلعو
 .ديعس نب ىيحي هاورو .ديلولا نب ديلولا ركذي ملو «قاحسإ نب '''[دمحم] نع «هريغو
 . همون يف اًعزف ''![هللَع يبنلا ىلإ] اكش ديلولا نب ديلولا نأ نابح نب ىبحي نب دمحم نع

 .. كلذ اكش ديلولا نب دلاخ نأ كلذ نم روهشملاو

 نب بوقعي '””[ىورو] '"”[هيبأ نع «ةديرب نب ناميلس نع «دئرم نب ةمقلع هاور] *

 (7[كلذ] اكش ديلولا نب ديلولا نأ هللا دبع نب هللا ديبع نع «حلاص نع «هيبأ نع  ميهاريإ

 . "””[هوحن ركذف]

 506 كم <
 انزن 5 92 ١

 طْيَعُم يبأ نب ةبقع نب ديلولاا 01

 نب نامثعل ةفوكلا ىلع يلي ناك . اًيعاس قلطصملا ينب ىلإ هِي يبنلا هثعب . هِي ىبنلا ةمع

 .(ب) نم ةدايزلا قلد

 .(ب) نم ةدايز ()

 .(ب) يف تسيل هيف

 .«هاورو) :(ب) يف 2

 . (3890/ /") ةباصإلا 55١(. /0) دسألا (14 /1) باعيتسالا (0)
 .(همأ نم» :(ب) يف (1)



 ةقرلا ىتآ مث ءنافع نب نامئعهدحف «هوجرخأف ركسملل هبرش ىلع هنم رثع مث نافع

 .ةفوكلا نكس ةبقع نب ةرامع :هوخأو . نانس يبأ نيع خلبلاب نفدو اهب يفوتو ءاهنكسف

 .[أ /؟١1 /71 دب نم هفرصنم يف ءاحورلاب اًربص هلم هللا لوسر هلتق ةبقع : هوبأو

 نب ريهز انث «نايح نب دلاخ نب ىيحي نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 ديلولا نع «يبعشلا نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع «يرهازلا ركب وبأ انث «يساورلا دابع

 لهأ نم سانأ ىلإ نوقلطني ةئجلا لهأ نم '')ّسانأ نإ» : هلع هللا لوسر لاق :لاق ةبقع نبا

 انإ :نولوقيف ؟مكنم انملعت امب الإ ةنجلا انلخد ام هللاوف ,رادلا متلخد مب : نولوقيف رانلا

 .(لعفن الو لوقن انك

 دمحأ انث : "'[لاق] يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثدلح -5

 انث : لاق دمحم نب دمحم انثدحو . ح يقرلا دمحم نب ضايف انث «لبنح نب "”[دمحم] نبا

 نب تباث نع .ناقرب نب رفعج انث :الاق ريكب نب سنوي انث «شيعي نب ديبع انث ءيمرضحلا

 حتف امل :لاق ةبقع نب ديلولا نع «ينادمهلا ىسوم يبأ "”[نب] هللا دبع نع يبالكلا جاجحلا

 ءيجف مهل وعديو مهسوؤر ىلع حسميف مهنايبصب هنوتأي ةكم لهأ لعج ةكم هِيَي يبنلا

 . قولخلا الإ كلذ نم هعنمي ملو « ينسمي ملف قولخلاب تقلخ دقو '؟”هيلإ يب
 2 0 أ

 )يرماعلا سيق نب ديلولا [5957]

 . هلْلَع ىبنلا هل اعد

 ريهز نب ضايفانث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نيورمع وبأ انثلح -77

 نع «ةبقع نب بهو نع « نيسح نبا ينعي كلملا دبع انث «نؤراه نب ديزي انث : "'”[لاق]

 )١( «اسان نإ» :(ب) يف .
 .(ب) نم طقس (؟)

 .واولا طاقسإب «دق» :(ب) ىف )١( . لصألا يف تسيل (9)

 .(34 /8) ةباصإلا «(504 /0) دسألا «(118 /4) باعيتسالا (5)
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 تأربف هلِكَع هللا لوسر ىل اعدف صرب ىب ناك : لاق سيق نب ديلولا

 2ك +
 2” 2 2م 2و 3-2 ع7

 "”يلظنحلا هللا دبع نب دقاو [ ؟95]

 . ةلخن نطب ىلإ شحج نب هللا دبع ةيرس يف هلم يبنلا هثعب ,يعوبريلا : ليقو ان

 انث «:ةيقب نب بهو انث «يطساولا لهس نب ملسأ انث ءديمح نب يلع انثدح -7

 نع كنولأسي » : سابع نبا نع «ةمركع نع «لاقبلا دعس يبأ نع هللا دبع نب دلاخ
 : "7[لاق][111 :ةرقبلا] 4 هللا ليبَس نع صو ريبك هيف لامق لق هيف لاتق مارحلا رهشلا
 لوانتف «ةلخن نطبب يمرضحلا نب ,ورمع اوقلف ةيرس يف شحج نب هللا دبع هَ هللا لوسر ثعب

 دقاو :هل لاقي لجر "”شحج نب هللا دبع باحصأ يفو هَ هللا لوسر يمرضحلا نب ورمع

 نأ ةكم لهأ ىلإ اوبتكف . هلتقف ارمع ىمرف ؛هسوق دبك يف اًمهس عضوف هللا دبع نبا
 نوري نوملسملا ناكو «هيف نولتقي مهو مارحلا رهشلا يف لاتقلا نع نوهني هباحصأو ادمحم

 : لجو زع وللا لزنأف ءبجر نم موي لوأ ناكو «ةرمخآلا ىدامج نم موي ربخآ هنأ |

 . اهولتاقف هيف لاتقلا هللا لحأف .ةيآلا 7١07[ : ةرقبلا] 4 ماَرَحْلا رِهَشلا نع كنوُلأسي

1١ 

  5(هِريَِص هللا لوسر ىلوم دقاو

 لجر نع «ناسغ نب ثراحلا نع ءزامج نب مثيهلا انث «دمحم نب نيسحلا انث « ميركلا دبع

 نم» : 8 52 ىبنلا لاق : لاق © هلع يبنلا ىلوم دقاو نع «ناذاز نع «ةنيدملا لهأ نم شيرق نم

 ملف هللا ىصع نمو ,نآرسقلل هتوالتو همايصو هتالص تلق نإو هللا ركذ دققف هللا عاطأ

 )١( باعيتسالا )5/ ١١١(« ةباصإلا ,(575 /ه)دسألا )"/ 578(.

 ) )6.(ب) نم طقس

 «خلإ . .هل لاقي لجر هلي هللا لوسر» :(ب) يف (*)
 .(578 /) ةباصإلا ء(57 7 /0)دسألا (١١؟ /5) باعيتسالا (5)



 .[ب 37١”/ /1]؛نآرقلل هترالتو همايصو هتالص ترفك نإو هركذي

 2000 كا
 ل بزت 8

 '”ثراحلا ابأ : ىنكي

 .ةبحص هل نأ "'معزو «نيرخأتملا ضعب هركذ ن

 «كرابملا نب هللا دبع هثيدح ىور . نييرصملا يف دعي «عفار نب سيق '"”[هثيدح] ىور *

 ورمع يبأ نع «ثراحلا نب ميركلا دبع نع «ثراحلا نب ورمع نع «دعس نب نيدشر نع
 اوقرف ريخلا اوركاذتف سابع نبا دنع هلي يبنلا باحصأ نم سان عمتجا :لاق عفار نب سيق

 .متيفكو متملكت دق :لاقف ؟ملكتت الأ ثراحلا ابأ اي :اولاقف «ءتكاس ثراحلا نب دقاوو

 رظنأو «فئاخ لوق لوقلاف لوقلا عمسأ :لاقف ءائس انرغصأب تنأ ام يرمعلف ملكت :اولاق

 . نمآ لعف لعفلاف لعفلا ىلإ

 نيرخأتملا ضعب ركذو
 "”يغيللا حاورم وبأ دقو و 173

 . ةبحص هل :لاق يناتسجسلا دواد ابأ نأ يكحو
 5 5 7 ل .

 20 (0) : ىلا س م نب ربو [؟951ط/]

 ملعتي ةنيدملاب "”هعم ماقأو « *”[ملسأف] هك هلع يبنلا ىلع مدقف «ةمليسم لوسر ناك ص

 هلي ضبق نأ ىلإ نآرقلا

 . (771/ /9) ةباصإلا 57١(.« /5)دسألا ١١١(( /5) باعيتسالا )١(

 .«ركذوا :(ب) يف ()
 . (هنع ىور» :(ب) يف قف

 . (حوارم يبأ دقاو» : (ب) يف (4)

 .(579 /؟9) ةباصإلا ء( ةا“ا/ /ه)دسألا 0١( /5) باعيتسالا (0)

 . يفنحلا ركذي ملو ء(رهشم نبربو» :(ب) يف (0)

 .(ب) نم ةدايزلا (0

 . (هلنعال :(ب) يف (4)



 ركو_ "ا" ةباحصلا ةفرعم

 نبدمحم انث .مصاع يبأ نب ''[ ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثئدح 6

 نب بجاح نع «بوقعي نب ىسوم انث «كيدف يبأ نبا انث « ةبيش نب هللا دبع انث «ليعامسإ

 نب رفعج نب هللا دبع وخأ ديمحلا دبعو «هيبأل ةمادق نب ديمحلا دبع وخأ وهو «ىفنحلا ةمادق

 نأ هربخأ .يفنحلا رهشم نب ربو نأ ميثخ نب ىسيع هثدح هنأ ءهمأل قحاسم نب لفون

 :لاق . هلي هللا لوسر ىلع اومدق ىتح ('”ةحاون نباو ىفنحلا فاغش نباو وه هثعب ةمليسم

 هدعب نم ةمليسم نأو هللا لوسر هنأ ادهش مث ادهشتف «ينم نسأ اناك امهو : رهشم نب ربو

 هب تدهش امب دهشأ : تلقف ؟ (مالغ اي دهشت مب» :لاقف , للي هللا لوسر ىلع لبقأف :لاق

 ةمليسم نأ "”[ برغي ] برتو ءانهدلا برت ددع دهشأ ىنإف» :لاق . هب تبذك امب بذكأو

 اذخأف لاق .«امهوذخو : هلي هللا لوسر لاقف .هب تدهش امي تدهش :ربو لاق «باذك

 .!اجرخف لعفف . "”[هللا لوسر اي] يل امهبه : لجر لاقف «ناسبحي تيبلا ىلإ امهب جرخأف

 عجرو هلي هللا لوسر ضبق ىتح نآرقلا ملعتي هلي هللا لوسر دنع رهشم نبربو '”'ماقأو

 لسرأف ةمليسم هب عمسف ءابقرعب همأ ىلع لزنف ربو مدق هْكلَع يبنلا يفوت املف هابحاص

 ىبأف كمأ رجح ىف كنيمدأل اَذِإ هيلإ لسرأف ءاّدبأ هيلإ يشمأ هللا يناري ال :لاقف «هيلإ

 نب رباج حرجو «ةمليسم لتقو «هعم ازغو هازغف ديلولا نب دلاخ هءاج ىتح هنع فرصناف

 . ىملسلا هللا دبع

 ث 6 ا
7 2 3 

1 
2 

 0 سّنْخُي نب ربو [؟954]

 هثيدح] . جرزب نب نامعنلا هنع ىور .نيرخأتملا ضعب هركذ اميف ُهْتلَع يبنلا عمس 0

 .(ب) يف تسيل (1)

 .«ةحاونلا» :(ب) ىف (؟)

 . (ىرثي) :(ب) ىف فرق

 .؟جرخفاا :(ب) يف 0

 .«ماقأف» :(ب) يف (5)

 ,(570 /") ةباصإلا «(8"4 /0)دسألا «(١١؟ /4) باعيتسالا (0)



 . يرامزلا كلملا دبع دنع

 لاق :لاق سنخي نب ربو نأ ''”[جرزب نب نامعنلا نع بهو نب ناميلس انثدح .-5

 ًالبج- ليئيضلا لايحب يذلا اهدجسم تأف ءاعنص "”تمدق اذإ» : هيي هللا لوسر ىل

 .[أ /اا /؟]1(هيف لصف ءاعنصب

 دام ملم عب
 انو مايبي 03

 يلئدلا لفون نب ةقرو 5 )

 "”'”يراصنألا : ليقو

 نب حور انث ءىسوم نب دسأ انث «دواد نب مادقملا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 17

 ةقرو نع « سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نع هللا دبع نب هللا دبع نع « شمعألا نع «رفاسم

 لاقف  ليربج ينعي  كيتأي يذلا كيتأي فيك ءدمحم اي :تلق :لاق يراصنألا ''7[لفون نبا]

 دمحم هانثدح .(رضخأ هيمدق نطابو , ”ُولؤل هاحانج ,ءامسلا نم ىنيتأي» : هِي هللا لوسر

 . هلثم رفاسم نب حور انث «ديعس نب نامثع انث ءبيرك وبأ انث «يمرضحلا انث «دمحم نبا

 تي تي 53 عام خذ 0

 "”يرافغلا ىفيص نب نابهو [؟94178]

 . ثراحلا نب مدهز دنع هثيدح «نابهأ : ليقو ص

 ىلثدح «ىليألا زيزع نب دمحم انث «نوراه نب ىسوم انث «نوراه نب ىلع انئدح .-4

 :لاق مدهز اي : يرافغلا يفيص نب نابهو لاق :لاق ثراحلا نب مدهز هيبأ نع . مدهز نب ىيحي

 ىرتسف يدعب تيقب نإ كنإ امأ نابهو ايو : هّنِلَع هللا لوسر ىل لاقف : ”[لاق] «كيبل :تلق

 . (نيجارع نم كفيس لعجاف ؛مويلا كلذ ىلإ تيقب نإف . اًفالتخا ىباحصأ ىف

 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا يف تّسيل [ ]نيب ام )١(

 .«تيتأ اذإ) :(ب) ىف (؟)

 . (508“ /6) ةباصإلا «(4 417 /0) دسألا (7)
 . لصألا نم تبثأ امو «اؤلؤل» :(ب) يف 20( .(ب) يف تسيل (4)

 55٠(. /7) ةباصإلا «(577 /0)دسألا ١78(« /5) باعيتسالا (5)

 .«يل لاق :لاق» :(ب) يف « لصألا يف سيل[ 1نيبام (0



 فةضن ةباحصلا ةفرعم
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 ا
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 2 20 ك3

 دع نع « ةعامج ىف ديبع نب هللا دبعو «رباج نب ىلعملاو «ديبع نب سنوي هأور *#

 .نايهو : لاق نم مهنمو «نابهأ :لاق نم مهنمف «ىفيص نب نابهأ تنب

 بم ملم داع
 28 ياي

 ("”ىشَبحلا برح نب ىشحو [؟91]

 حتفلا دعب ملسأ «ةزمح لتاق «لفون نب يدع نب معطم نب ريبج ىلوم ةمسد وبأ

 «يراصنألاو وه «باذكلا ةمليسم ىمرو «ةماميلا دهشو «ةئيدملا ىلإ فيقث دفو عم مدقف

 .اهب تامو ءاصمح نكسف ماشلا ىلإ لوحت مث ءامهتبرض نم ةمليسم ''![لتقو]

00 

 .هدالوأ دنعو ةيمأ نب ورمع نب رفعج دنع هثيدح

 زيزعلا دبع انث «دواد وبأ انث « "”[بيبح نب] سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -4

 نب يدع نب هللا ديبع نع « راسي نب ناميلس نع « « لضفلا نب هللا دبع انث « «ةملس يبأ نبا

 ح مورلا نم انلبقأ : لاق رايخلا

 نب دمحم نب] دمحأ انث :"”[ىيحي نب] دمحم انث . "”[نسحلا نب] بيبح انثدحو

 نب هللا دبع ينثدح :لاق قاحسإ نب "”[دمحم] نع "”[دعس نبآ ميهاربإ انث 2" '[بويأ

 نسب هللا ديبعو انأ تجرخ :لاق ةيمأ نب ورمع نب رفعج نع «راسي نب ناميلس نع لضفلا
 يشحو ناكو « صمحب انررم انلفق املف «سانلا عم انبردأف ةيواعم نمز يف رايخلا نب يدع

 نأ كل له : هللا ديبع يل لاق اهانمدق املف ءاهب ماقأو اهنكس دق "'[معطم نب] ريبج ىلوم

 انجرخف :لاق «تئش نإ :هل تلق :2؟7[لاق] ؟هلتق فيك ةزمح لتق نع هلأسنف اًيشحو يتأت

 .اهلوطب ةصقلا ركذف صمحب هنع لأسن

 نيا نع « رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع «روباش نب بيعش نب دمحم هأور #

 .(581 /") ةباصإلا .(578 /5) دسألا ,.(١؟6 /5) باعيتسالا )١(

 .«لتقف» :(ب) يف (؟)

 .(ب) يف تسيلا ]نيام ةرفز

 .(ب) نم ةدايز (5)



 . هيبأ نع «ةيمأ نب ورمع نب رفعج

 سنوي نب دمحم نب هللا دبع انث «ينانكلا مشاه نب دمحأ نب سابعلا انثدح 0

 نب يشحو نع «ملسم نب ديلولا انث :الاق سنوي نب ىسيعو لهس نب يلع انث «ينانمسلا

 ("”[لاق] [ب /777 /؟] :لاق هدج نع ءهيبأ نع « ('”[برح نب] يشحو نب برح

 ,مكماعط ىلع نوقرفت مكلعلف» :لاق عبشن امو لكأن "”[انك] انإ هللا لوسر اي :لجر

 .«مكل هللا كرابي هيلع هللا مسا اوركذاو ,هيلع اوعمتجا

 هللا دبع انث «ةبيتق نب نيسحلا نب دمحم انث «ينيطقيلا نسحلا نب دمحم انثدح 01

 نع «هيبأ نع «يشحو نب برح نب يشحو انث «ناميلس نب دمحم انث «ينارحلا تباث نبا
 ىلع نوردقي ال ىتح سانلا نم سلتخُي نأ ملعلا كشوي» :لوقي هَ يبنلا عمس هنأ هدج

 انءانبأ هانأرقأو نآرقلا انأرق دقو ملعلا انم سلتخي فيكو :ديبل نب '””دايز لاقف «ءيش

 نوعفري ام ىراصنلاو دوهيلا ديب ليجنإلاو ةاروتلا هذه ,ديبل نبا اي كمأ كتلكث» :لاقف

 ش .(اًسأر اهب

 انث «.حضاو نب بيسملا انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح .-5

 . نع ؛برح نب يشحو نب برح '"'نب يشحو ”ينثدح «يصمحلا ةريره يبأ نب مشاه

 تالفت يهجو يف لفت ةزمح لتق دعب هَ هللا لوسر تيتأ امل :لاق يشحو هدج نع «هيبأ

 .«كاهجو ينرت ال» :لاق مث

 تو توق 3 07 4: 0

 .(ب) يف تسيل قفز

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(ب) نم طقس[ ]نيبام (9)

 .(ديزل :(ب) ىف (5)

 .«انث» :(ب) ىف 0

 .(ب) يف رركت (5)



 370 0220-0 ةباحصلاةفرعم

 "ه2 يبنلا ىلوم نادرو 97]

 . هنع هللا يضر سابع نبا ثيدح يف هركذ ه هلي هللا لوسر دهع ىلع يفوت

 انث ءملس نب دمحم نب نمحرلا دبع انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح .-

 نب نمحرلا دبع نع ؛«ةرامع نب نسحلا نع «ناميلس نب ميحرلا دبع انث ءنامثع نب لهس

 نم نادرو هل لاقي ىلوم ُهّتيَي يبنلل عقو :لاق سابع نبا نع ؛ةمركع نع «يناهبصألا
 :ًالجر اودجوف (؟(هموق نم ًالجر اورظنا» : هنِلَع هللا لوسر لاقف ,20[تامف]'”قذع

 «هلام هوطعأ» :لاقف

 د د د

 يميمتلا نادرو 7]

 ضعب هركذ «ةشئاعل ثيدح يف ركذ هل هَ يبنلا ىلع . ميمت ينب يبس يف مدق

 . هفالخ هل جر اميف ركذو « ليعامسإ نب نادرو :لاقو نيرخأتملا

 ,2”[ريكب نب سنوي انث «رابجلا دبع نب دمحأ انث «هباتك يف بوقعي نب دمحم انربخأ] 14

 يلع نإ هللا لوسر اي :تلاق اهنأ ةشئاع نع «ةداتق نب رمع نب مصاع نع «قاحسإ نب دمحم نع

 . «اهيقتعتف ةبقر مهنم كيطعن مهب مدقي ربنعلا ينب ب يبس اذه» :لاقف «ليعامسإ ينب نم ةبقر

 نب ةربسو « عيفر نب ةعيبر مهيف ميمت ينب دفو ' "”[مهنم] بكر هلل هللا لوسر ىلع مهيبس مدق املف

 نب عرقألاو ءورمع نب كلامو «مصاع نب سيقو «زرحم نب نادروو «دبعم نب عاقعقلاو «ورمع

 . اضعب ىدفو اضعب قتعأف « مهيف هيَ هللا لوسر اوملكف سباح نب سارفو «سباح

 نع «ريكب نب سنوي انث «رابجلا دبع نب دمحأ انث «هباتك يف بوقعي نب دمحم انربخأ
 . هب قاحسإ نبا

 )١( ةباصإلا .(555 /ه)دسألا )"/ 088 ( .
 . «ةلخن قذع نم» ةباصإلا ىف امل قفاوملا وهو «(ب) نم تبثأ امو «قرع» : لصألا يف 6
 . (هضرأ نم » :(ب) يف ١) . لصألا نم طقس 2

 .(5545 /*) ةباصإلا ء.(555 /0)دسألا (4)
 .«خلإ . . . قاحسإ نبا ثيدح نمل : انه هدنعو ءةمجرتلا رخآ (ب) يف رخأت [ ]نيبام (1)

 .(ب) يف تسيل 0



 ©”ديزي نب ةلْغو [[97]

 . ديزي مأ هتنبا هنع تور «مهبارعأ نم . نييرصبلا يف هدادع

 ورمع نب نمحرلا دبع انث «يرمجلا سابعلا نب دمحم نب هللا دبع نع تثدح 0

 نم ةأرما يلع تلخد :تلاق ةيليقعلا سالجلا نب دمحم تنب ةمطاف انتثدح «ةلبج نبا

 يفأرقي هلم يبنلا عمس هنأ اهيبأ نع ينتثدحف ديزي نب ةلعو تنب ديزي مأ :اهل لاقي يحلا

 رمأي هلل يبنلا عمس هنأو ١[« : صالخإلا] 4« دحأ هللا وه لق و «فاقب حبصلا ةالص

 .[أ /ا /؟1] ءاروشاع موي موصب

 '"'ينهجلا ورمع نب ةعيدو [؟9176]

 . اردب دهش «ورمع نب داوس ىنب نم «راصنألا فيلح م

 نبا ميهاربإ انث « "'”[ليلخلا نب] دايز انث « "”[يباطخلا] قوراف انثئدح -5

 ةيمست يف باهش نبا نع « "![ةبقع نب] ىسوم انث « "”[حيلف نب] دمحم انث « "”[رذنملا

 . ةنيهج نم مهل فيلح ورمع نب ةعيدو «راجنلا ينب نم راصنألا نم اردب دهش نم

 نب دمحم نب] دمحأ انث «دمحتم انث « "”[نسحلا نب] بيبح انثدح 07

 راصنألا نم ًاردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع « "”[دعس نب] ميهاربإ انث « ""[بويأ

 . ةنيهج نم مهل فيلح ورمع نب ةعيدو : راجنلا ينب نم

 تي حي حي عمم ع 00

 )١( ةباصإلا «(5548 /ه)دسألا )"”/ 0"51( .

 )١؟( ةباصإلا «(5 57 /0) دسألا ,(١؟7/ /5) باعيتسالا )*/ 57735(.

 ) )9.(ب) نم طقس



 م00 ااا ةياحصلا#_ فق ةباحصلا ةفرعم مل

 "”ىمهسلا ةعادو ىبأ نب ةعادو 713
 . نيرخأتملا ضعب هركذ «لاقم هتبحص يف « هلع يبنلا ىلع "”[دفو]

 دمحم انث : لاق ؟؟”هباتك ىف ىجاجحلا بوقعي نب '"' ”[دمحم نب] دمحم انربخأ -

 رك 0

 5 وا 5
 يب

 نع «نامهط نب ميهاربإ انث «يبأ انث هللا دبع نب صفح نب دمحأ انث «جارسلا هيومح نبا
 مدق :لاق يمهسلا ةعادو نع حلاص يبأ نع «بئاسلا نب دمحم نع «جاجسحلا نب جاجحلا

 نم ًالجر اعدف «؟ بارش نم له» :لاقف تيبلاب فاطف راح موي يف ةكم هيي هللا لوسر
 .هلوطب ثيدحلا ركذف «حدق يف ذيبنب ةكم لهأ

 يراصنألا نابح نب عساو [ 11

 : لاقم هتبحص يف «ةنيدملا نكس :لاقو نادحولا يف يعينملا هركذ [0

 ديلولا نب مشاه انث ءيوغبلا انث ء«فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح.-6أ

 «هيبأ نع هثدح عساو نب نابح نأ «ثراحلا نب ورمع نع «بهو نبا انث « '''[بلاط وبأ]
 . هيدي لضف ريغ ءامب هسأر حسم هنأو ءأضوتي هلي هللا لوسر ىأر هنأ

 ماما مع ماع
 كار مان خت

 "””يراصنألا سايإ نب ةفدو [؟918١]

 . جرزخلا نب فوع ينب نم ءكردب دهش د

 )١( ةباصإلا .(557 /0)دسألا )/ 581(.
 .«مدق) :(ب) يف 000

 .(ب) نم طقس (*)

 .«يلإ بتك اميف» :(ب) يف ()
 . 39107 /6) ةباصإلا 57٠(« /ه)دسألا (0)
 .«بلاط يبأ» :(ب) يف (5)

 .(401 /6) ةباصإلا «(557 /5) دسألا «(171 /5) باعيتسالا (0)



 ٠ '''[حيلف نب] دمحم انث « ("'[رذنملا نب] ميهاربإ انث «دايز انث «قوراف انثدح :

 ينب نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع ؛ ''”[ةبقع نب] ىسوم انث

 . منغ نب ورمع نب سايإ نب ةفدو : جرزخلا نب فوع

 انث . "دمحم نب] دمحأ انث , '"”[ىيحي نب] دمحم انث «بيبح انئدح 01

 جرزخلا نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع « "”[دعس نب] ميهاربإ

 . منغ نب ناذول نب ةيمأ نب منغ نب ورمع نب سايإ نب ةفدو : منغ نب ناذول ينب نم

 ل م م
 100 اتا مناي 2

 "'يبلكلا ْرَز نب ناَدَو [[ 97

 . ""[هللَع يبنلا ىتأ]

 ىبحي نب دمحم ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هركذ اميف ثيدح يف ركذ هل

 رز نب نادولا نب يلع نب عساولا دبع نب دايز نب ديزي نب دمحم انث « *”[يدسألا]

 نب حلاص ينربخأو : لاق هدج نع «هيبأ نع ءركذ اميف هِي يبنلا ىتأ نادولا ناكو «يبلكلا

 ردقلا اذه ركذ . هلْ يبنلا نع «صاقو يبأ نب دعسل اًثيدح ركذو ءروسملا نب نمحرلا دبع

 .[ب /777“ /؟] هيلع دزي ملو

 50 7 ظ30 30

 .(ب) نم طقس 00

 .(5721 /7) ةباصإلا «(557 /ه)دسألا (؟)

 .(ب) نم ةدايز (6)

 .«يدزألا» :(ب) يف (5)



 0 اهفل ةباحصلا ةفرعم

 ءاهلا باب

 ماشه : همسا نم

 '”هازح نب ميكح نب ماشه ]١98[
 . "![بلاغ نب] يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نبأ 7 00 : ل ع 1 1 ء

 نب سارف ينب نم .ماشه مأ همأ . ميكح هيبأ لبق يفوت «ماشلا ضرأ نم نيدانجأب دهشتسا

 .يملسلا ةداتق نب نمحرلا دبعو .ةمرخيم نب روسملاو «باطنلا نب رمنع هنع ىور ملغ

 .ريبزلا نب ةورعو

 . هلثمب  شحاف وهو  يموزخملا مازح نب ميكح نب ماشه :لاقف هتبسن يف رخآدملا مهو *
 «بيعش انأ «ناميلا وبأ انث ,.ىقشمدلا ةعرز وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح - 7

 منغ نب ضايع دجو مارح نب ميكح نب ماشه نأ ريبزلا نب ةورع ينربخأ «يرهزلا نع
 ! ؟ ضايع اي اذه ام :ماشه هل لاقف «ةيزج ءادأ يف طبنلا نم اًسانأ سّمش صمح ىلع وهو

 .2"'[ايندلا يف] سائلا نوبذعي نيذلا بذعي هللا نإ» : لوقي هلي هللا لوسر تعمس ينإ

 نعم ؛ ."'[ةعامج يف] ىيحي نب ةيواعمو .يرهزلا يخأ نب باو .يدييبزلا هاور *
 . ماشه نع ؛هيبأ نع « ةورع نب ماشه هاورو . منغ نب ضايع :اولاقو ؛هوحن يرهزلا

 . عفان نب ناميلس نب نسحلا رشعم وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدح م

 نع ؛هيبأ نع ؛ةورع نب ماش انث .راتخللا نب زيزعلا دبع انث «ثايغ نب دحاولا دبع انا

 نوبذعي نيذلا بذعي لجو زع هللا تإ» :لوقي هلي يبنلا تعمس :لاق ميكح نب ماشه

 . © [ايندلا يف ] سانلا

 )١( ةباصإلا ,("848 /0) دسألا .(494 /4) باعيتسالا )"/ “107 ( ,

 .(ب) نم طقس[ ]1نيبام (؟)

 . «ةعامجو» :(ب) ىفو «لصألاب اذك (؟)
 . حيحص ريغ وهو «سانلا يفا : لصألا يفو :(ب) نم ةدايزلا (5)



امحو 2'"[دشار نب] رمعمو «دعس نب ثيللا :ةورع نب ماشه نع هاور #*
 نيد

 نباو ءريرجو «ةيواعم وبأو ءصفحو «ليعامسإ نب متاحو «قاحسإ نب دمحمو «ةملس

 . ضايع نب سنأو «ةدبعو «ريغ

  1د ١ 00 :
 صمح ىلع لماع وهو دعس نب ريمع ماشه رم : '"امهثيدح يف سنأو رمعم لاقو

 ٠ . ةيزجلا يف اًطيبن سمشي رمعل

 نب هللا دبع انث «يذمرتلا ليعامسإ وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .-85

ةداتق نب نمحرلا دمع نع ؛دعس نب نيدشر نع ءحلاص نب ةيواعم ينثدح «حلاص
 

 يضق دق مآ لامعألا ادتينأ : لاقف هلع هلع يبنلا ىتأ ًالجر نأ ميكح نب ماشه نع « يملسلا

 مهدهشأ مث : ,.مهروهظ نم مدآ ةيرذ ذخأ لجو زع هللا نإ» : هل هللا لوسر لاقف ؟ءاضقلا

مأ“ لمعل نورسيم ةئجلا لهأف «رانلا يف ءالؤهو ,ةنجلا يف ءالؤه :لاقف مهسفنأ ىلع
 ل

 . «رانلا "'”لمعل نورسيم رانلا لهأو «ةنجلا

 نع ؛يديبزلا نع «ملاس نب هللا دبع هاورو «هيلع فلتخاف دشار نع يديبزلا هاور *

 نع «ةيقب هاور ''1[كلذكو] «ماشه نع «هيبأ نع «نمحرلا دبع نع ءدشار
 يف يديبزلا

 لقي ملو « '*”[يديبزلا] نع «ةيقب نع «هيوهار نب قاحسإ هاورو «هنع ةبتع يبأ ةياور

 ع 2( )ع .
 .هيبأ نع ' "[هيف]

 ”يمهسلا لئاو نب صاعلا نب ماشه 13

ليقو «نيدانجأب دهشتساو هّتَع يبنلا بحص 20[ صاعلا نب] ورمع وخأ
 كومريلاب : 

 ال

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 . (هثيدح ىف» :(ب) يف )0

 .«لمعب» :(ب) يف (5)
 .(ب) نم تبثأ امو ««ديبزلا» : لصألا يف (5)

 5١(. 5 /") ةباصإلا 5١١( /ه)دسألا ٠٠١( /54) باعيتسالا (0)

 .(ب) يف تسيل ةدايزلا (1)



 م ١ ةباحصلا ةفرعم

 اميإلاب هلع يبنلا هل دهش .ماشلاب

 انث ءبراوشلا يبأ نب دمحم نب يلع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .0
 «ةملس يبأ نع ءورمع نب دمحم نع ءةملس نب دامح انث : "1[لاق] يكذوبتلا ةملس وبأ
 .«ماشهو ورمع نانمؤم صاعلا ائبا» : هيي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع

 نب] دمحأ انث « ''”[ىيحي نب] دمحم انث 007[ هسحلا نب] بيبح انثدح .-7

 عفان "”[نع] «قاحسإ نب دمحم ''![نع] دعس نب ميهاربإ انث « '"[بويأ نب دمحم
 :لوقن انك :لاق  امهنع هللا يضر ء«رمع نغ ءرمع نبا نع «[أ /7125 /51] رمع نبا ىلوم
 ءالبل رفكلا ىلإ اوعجر مثلا اوفرع موق ؛ةبوت الو الدع الو اًمرص نتتفا نم لباقب للا ام
 انلوق يفو مهيف هللا لزنأ ةنيدملا هَ يبنلا مدق املف مهسفنأل كلذ نولوقي اوناكو «مهباصأ

 ةَمحر نم اوصف ال مهسْفنأ ئلع اوفر نيدلا يدابع اي لق إل : مهسفنأل مهلوق يفو مهل
 لاق [ 54 هال :رمزلا] 4 تورعشت ة ال متنأو ) : هلوق ىلإ 4 اعيمج بونذلا رفغي هللا نإ هللا
 تلعج ينتتأ املف :ماشه لاق «صاعلا نب ماشه ىلإ اهتثعبف ةفيحص يف اهتبتكف :رمع
 مهللا :تلق :لاق .””اهمهفأ الو بوصأو «هيف امب دعصأ «ىوط يذب انأو اهؤرقأ

 تعجرف ءانيف لاقيو انسفنأ يف لوقن انك اميفو انيف تلزنأ امنإ اهنأ يبلق يف يقلأف ءاهينمهف
 . ةنيدملاب هلي هللا لوسرب تقحلف يريعب ىلع تسلجف

 .هوحن قاحسإ نب دمحم نع «ريشب نب نمحرلا دبعو ؛ةملس نب دمحم هاور #
 ل كم 2
 او حانت ديا

 (يراصنألا رماع نب ماشه [؟98]

 . اماشه هيَ ىبنلا هامس «ةبحص هل

 .(ب) ىف تسيل ةدايزلا )١(
 . «انث» :(ب) ىف (0)

 .«اهمهف الو» : لصألا يفو .(ب) يف اذكه ()
 ,(500 /6) ةباصإلا .(4 0 /0) دسألا ٠١7(« /5) باعيتسالا (5)



 ةباحصلا ةفرعم 2217 0

 اك

 نسحلاو ءدعس هنباو ,يودعلا ةداتق وبأو «ةبالق وبأو «لاله نب ديمح هنع ىور *

 . "[ةيودعلا] ةذاعمو « ©"7يرصبلا

 دعس نب دمحم لاقو .دحأب دهشتساو اردب هوبأ دهش ءزهب نم همأ «ةرصبلا نكس
 نب منغ نب رماع نب يدع نب كلام نب شاخشنخلا نب ةيمأ نب رماع نب ماشه : "”[يدقاولا]

وزرم نب هللا ديبع نب دمحم يدج انث « متاح نب دمحم نب رمع انثدح <07
 انث ء«ق

 راصنألا تءاج : رماع نب ب ماشه لاق : لاق لاله نب ديمح انث « ةريغملا نب ناميلس انث «نافع

 :لاقف ؟رمأت فيكف دهجو حرق '؟'انباصأ هللا لوسر اي :اولاقف دحأ موي هلل هللا لوسر ىلإ

 مدقي مهيأف هللا لوسر اي : اولاق  «ربقلا يف ةثالثلاو نيلجرلا اولعجاو اوعسوأو اورفحا»

 . ةثالث وأ نينثا يدي نيب رماع يبأ مدقف :لاق « ءاّنآرق مهرثكأ» :لاق ؟ربقلا يف

 .هوحن ديمح نع «ريرجو بويأ هاور *

 زيزعلا دبع انث ءدسأ نب ىلعم انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 : هل لاقف نِيَت يبنلا ىتأ هنأ رماع نب ماشه نع « «نسحلا نع «ديز نب يلع نع ءراتخملا نبا

 .(ماشه تنأ لب» :لاق . باهش :لاق (؟كمسا امو

[يبأ] نب ةرارز نع «ةداتق نع «ناطقلا نارمع هاور *
 « ماشه نب دعس نع «ىفوأ '*”

 .«ماشه تنأ لب» :لاقف "ب اهش هل لاقي ُهْنِلَع هع يبنلا دنع لجر ركذ : تلاق ةشئاع نع

 تاي نع

 .دحاو امهو ««نسحلا يبأ نب نسحلا» :(ب) ىف )١(

 .«يودعلا» :لصألا ىف (0)

 .(ب) نم طقس (0)
 . «انتباصأ» :(ب) ىف (4)

 .(ب) يف تسيل (5)
 .ريخأتو ميدقت (ب) يف (1)



 قد ةباحصلا ةفرعم 0 5 2
 3 0م 0 7 3

 ©”يغيللا ةبابص نب ماشه [؟98]

 هلل يبنلا هادوف أطخ لتق "”[يثيللا ةبابص نب] سيقم وخأ 0

 نب دمحم انث «ئرقملا رمع وبأ انث ءجرف نب دمحأ انث ءدمحأ نب ميهاربإ انثدح -.64
 ًاليتق هاخأ دجو ةبابص نب سيقم نأ سابع نبا نع «حلاص يبأ نع «يبلكلا نع «ناورم
 هعم هلم هللا لوسر لسرأف هل كلذ ركذف هلي هللا لوسر ىتأف ءاملسم ناكو ءراجنلا ينب يف
 مالسلا مهئرقأف راجنلا ينب تئا : "هل لاقف راجنلا ينب ىلإ رهف ينب نم ًالجر ًالوسر

 ىلإ هوعفدت نأ ةبابص نب ماشه لتاق متملع نإ مكرمأي هل هللا لوسر نإ : مهل لقو ,ينم
 .[ب /78 4 /؟] ثيدحلا ركذو .«هتيد هيلإ اوعفدت نأ ًالتاق هل اوملعت مل نإو هيخأ

 لا لوسر ىلوم عاشح 446 (:) هلبايَص

 نب دمحأ انث ءارشحلا © دبع نب دمحم ا «دمحم ني دمحم انئلح

 «ديعس نب اايفس نع .يقرلا بأ نب دمحم ان «يقرلا هلا ديس نب اعمل اضع

 .ءاهقلطت + لاق مال دي مقدتال ةأرما يلذإ هللا لوسراي : لاقف هك كي للا لوسر ىلإ

 .«اهب عتمت» : هل لاقف . ينبجعت اهنإو ءاهبحأ ينإ هللا لوسر اي :لاق

 : يبنلا ىلوم نع «رييزلا يبأ نع « ميركلا دبع نع «يروشلا نع ءريشك نبا هاور #

 ينب يلاوم نم لجر نع «ميركلا دبع ننع ءيروشلا نع «قازرلا دبع هاورو . مشاه

 «رييزلا يبأ نع «ميركلا دبع نع «يقرلا ورمع نب هللا ديبع هاورو .ريبزلا يبأ نود نم مشاه

 )١( باعيتسالا )٠١١ /5(«الأسد)ه/ 5٠0٠(. ةباصإلا )"/ 007( ,

 ) )0.(ب) ىف تسيل
 .«لاقو» :(ب) ىف ()
 .(505 /6) ةباصإلا «(4 00 /0) دسألا ٠١7(« /5) باعيتسالا (4)
 .(ب) نم ةدايزلا (6)



 هع ا هم و

 !"يرماعلا ورمع نب ماشه [؟986]
 . ةفلؤملا نم

 انث "دمحم نب] دمحأ انث « "”[ىيحي] نب دمحم انث « بيبح انثدح 560١

500 

 2 هللا لوسر مهاطعأ نم ةيمست يف قاحسإ نب "'”[دمحم] نع « ©" '[دعس نب] ميهاربإ

 . يؤل نب رماع ينب ىخأ ورمع نب ماشه : شيرق نم ©" 'نيئملا نود ةفلؤملا نم نينح موي

 ب 00 1/1
 7 0/0 نيف ني حو

 نب ةعيبر نب ةبتع نب ماشه [ 5]
 )2 5 دبع

 يعمصألا : هلاق ٠ راع يدا ةذس ةمامجلا موي ملاس ءالومو وه لتق «ةفيذح بأ ن

 000 أ[ هاوز] هل هللا لوسر عم ردب دهش نم ةفيذح وبأ ناكو . هيبأ نع' *”دايز يبأ نبا نع

 .- اهنع هللا يضر  ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا

 و

 7 0 7 0 0 نب

 "يواهرلا ةداتق نب ماشه [ ؟941/]

 جول يف يعيتلا هركذ ءاًئيدح هلع هلع يبنلا نع ىور ازا نكس

 د: "اقاق] يراه داق طا بعل نشف .ةدادقالل يي ب اع

 .(100 /7) ةباصإلا 4٠« 5 /ه)دسألا ٠١7(« /4) باعيتسالا )١(

 .(ب) يف سيل[ ]نيبام (؟)
 . «ةئاملا» :(ب) يف ()

 .(500 /7) ةباصإلا 5٠7 /ه)دسألا (:)

 . «دانزلا» :(ب) يف (5)

 .«ىور» : لصألا يف (5)

 . يواهرلا ةداتق هدلاو يف 22557 /7) ةباصإلا «(غ٠ه /ه) دسألا (0)



 رك 1 ةباحصلا ةفرعم
 جك ش

 تذمحأ يموق ىلع هلي هللا لوسر يل دقع امل :لاق ةداتق نب ماشه همع نع «ليضفلا يبأ

 ريخلل كهجوو كبنذ رفغو كداز ىوقتلا هللا لعج» : هنَِع هللا لوسر لاقف هتعدوف هديب

 .(نوكت ثيح

 "”يرهزلا صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه [؟98]
 نع «قاحسإ يبأ نب سنوي دنع هثيدح «ماشه وبأ عفان وه :ليقف ءهيف فلتخم

 .ريمع نب كلملا دبع

 نب دمحأ انث «يمرضحلا '"”[هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحم نب دمحم انثدح 1047

 رباج نع «ريمع نب كلملا دبع نع «قاحسإ يبأ نب سنوي انث «مكحلا نب مساقلا انث ءديعس
 ةعامج اذإو] . هلل هللا لوسر وحن تلبقأ :لاق دعس يخأ نب مشاه نع «ةرمس نبا

 رهظي» : لوقي هتعمسف ""[ هلي هللا لوسر ىلإ تيهتنا ىتح تيضم مث تبهف :لاق «هدنع

 ىلع رهظيو ,مورلاو سراف ىلع نوملسملا رهظيو ,برعلا ةريزج ىلع نوملسملا
 .(لاجدلا روعألا

 .[أ /؟17 8 /؟] صاقو يبأ نب ةبتع نب عفان نع كلملا دبع باحصأ هاور #

 00 م عع
 تي ت2 3

 "”يعازخلا حيرش وبأ ورمع نب ئناه [؟984١]

 . ىناه همسا نميف ناميلس هركذ «همسا يف فلتخم ن

 داو ملام عد تام ا تدع 6
 تاي

 )١( ةباصإلا «(*014)دسألا «١٠ال /5) باعيتسالا )7/ 0142(.

 .(ب) نم تبثأ امو « لصألا يف تسيل قفز

 ( ةباصإلا ى”١48 /5)دسألا )7/ 595(.



 '"”ورمع نب راين نب ئناه©4]

 نب لهاك نب ميمه نب نايبذ نب منغ نب نامهد نب بالك نب "”[ورمع نب ديبع نبا]

 ءاربلا لاخ وهو «يرجش يدحأ يردب يبقع «ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ىلب نب لهذ

 . "7 ريثك همسا : ليقف ءهمسا يف فلتخم ةدرب وبأ بزاع نب

 انث « ''”[رذنملا نب] ميهاربإ انث « ''”[ليلخلا نبا] دايز انث «قوراف انثدحو أ 15

 1 م 1 .. ُُث 3 (:)ع. . 50 قد ٠

 نم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع 7[ ةبقع نب] ىسوم انث ؛ [حيلف نب] دمحم

 . ””[مهل فيلح] ؟”[عوناه همساو] راين نب ةدرب وبأ : ةثراح ينب نم سوألا نم راصنألا

 نبا نع .دمحأ انث ء ميهاريإ انث ءدمحأ انث ءدمحمانث «بيبح انثدح سب ؟505:5]

 راين نب ةدرب وبأ ةثراح ينب نم سوألا نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ

 .٠ 0[ راين نبا ئناه همساو

 .ح غئاصلا ليعامسإ نب دمحم انث «رادنب نب نسحلا نب هللا دبع انثدح .-06

 نمحرلا دبع وبأ انث :"0هلاق ىسوم نب رشب انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 «راسي نب ناميلس نع « ريكب نع «بيبح يبأ نب ديزي نع «بويأ يبأ نب ديعس انث «ئرقملا

 دحأل لحي الو : هللَع هللا لوسر لاق : لاق راين نب ةدرب ىبأ نع ءرباج نب نمحرلا دبع نع

 . (لجو زع هللا دودح نم دح ىف الإ طاوسأ ةرشع قوف ادحأ برضي نأ

 2 ةعيهل نب ريكب نع هاورو «ةسينأ يبأ نب ديزو «دعس نب ثيللا :ديزي نع هاور *

 .ديز نب ةماسأو

 )١( ةباصإلا «(3857 /0) دسألا «.(947 /5) باعيتسالا )9/ 097(.

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا يف تسيل هه

 . «ريبك» :(ب) يف (9)

 .(ب) يف تسيل (5)
 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا يف تسيل ()

 .«اولاق» :(ب) يف ()



 طل يحي جيجي مس 0 0 ةباحصلا ةفرعم

 انث يعن بأ ان « ىطلملا ''"دمحم نب ليضف انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .-5

 تعمس :لاق ةدرب وبأ ىنثدح . مهجلا يبأ نب ركب وبأ ينثدح « عيمج نب هللا دبع نب ديلولا

 .«عكل نب عكُل دنع نوكت ىتح ايندلا بهذت ال» : لوقي هع يبنلا

4 
0 
0 2 
50 

 (”كيهن نب ديزي نب ئناها ]1

 بابض نب نايفس نب ديرد نبا

 . حيرش ابأ هلم يبنلا '؟”هانك "”[ةبحص هل] يفوكلا يعخنلا بعك نب ثراحلا ينب نم د

 نب دمحأ نب هللا دبع انث .نادمح نب رفعج نب دمحأ "”[ركب وبأ] انثدح 13

 نب ميهاربإو قاحسإ نب ميهاربإ] انثئدحو .ح محازم يبأ نب روصنم انث «يقرودلا ميهاربإ
 ديعس نب ةبيتق انث « '"”[جارسلا] "”[قاحسإ نب دمحم] انث : "'[الاق] '*”[ ىيحي نب دمحم
 نب ىناه هيبأ نع ىناه نب , حيرش نع هييأ نع ؛ «ئناه نب حيرش نب مادقملا نب ديزي انث :الاق

 ءمكحلا ابأ اًنناه نوئكي وهو مهعمس "[هموق عم] هلع هَ هلا لوسر ىلإ دفو ال هنأ حيرش

 «؟مكحلا ابأ ىنكت ملف مكحلا عجري هيلإو مكحلا وه هللا نإ» : لاقف هِي هللا لوسر هاعدف

 ام» :لاقف «نيقيرفلا الك يضرف مهنيب تمكحف ينوتأ ءيش يف اوفلتخا اذإ يموق نإ :لاق

 .ملسمو هللا دبعو "”[ئناه نب] حيرش يل :لاق «؟دلولا نم كل امف» :لاق (! اذه نسحأ

 عمسو .هدلولو هل اعدو (حيرش وبأ تنأف» :لاق حيرش :لاق .«مهربكأ نمف» :لاق

 )١( «دمحأ نبا» :(ب) يف .

 .(0945 /) ةباصإلا «(" 480 /0) دسألا :(47 /5) باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا ()
 .«هامس» : لضألا يف (5)

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف (4)
 .(ب) نم طقس (5)

 . (ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس (1)



 هللا دبع وهو : 20[لاق] هللا دبع تنأ الو : : لاقق رجحلا دبع مهنم الجر نومسي مهو موقلا

 ثيح اًضرأ مهنم لجر لك ىطعأ مهدالب ىلإ موقلا عوجر رضح نأ امل هنأو «نادملا نبا

١ 

 :لاق . ةنلا يل بجوي ءىشب ىنربخأ هللا لوسر اي :لاق اًنثناه نأو «ىدالب ىف بحأ

 .(ماعطلا لذدبو مالكلا نسحب كيلع»

 «حيرشو '""[ ديزي ] نيب نم مادقملا طقسأف ةبيتق ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هاور *

 .[ب /؟70 /71“*”مادقملا طاقسإب حيرش هيبأ نع «"”[حيرش نب ديزي] :لاقو

 ني تق 3 مام عب

 "ديزي نب دلاخ [ دج] كلام وبأ ئناه[؟99؟]

 رفعج انث :الاق دمحأ نب ناميلسو «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح .-

 نع ء«هيبأ نع « كلام يبأ '*”[نب ديزي] نب دلاخ انث «نمحرلا دبع نب ناميلس انث «يبايرفلا

 حسمف ملسأف مالسإلا ىلإ هاعدف نميلا نم هيَ هللا لوسر ىلع مدق هنأ كلام يبأ ئناه هدج

 ىلإ شيجلا ركب وبأ زهج املف «نايفس يبأ نب ديزي ىلع هلزنأو ةكربلاب هل اعدو هسأر ىلع

 . عجري ملف مهعم جرخ ماشلا
 ني ني 3 11 10

 "”يعجشألا سارف نب ئناه [ 59517

 .ةداسو هتبكر تحت لعجف ىكتشا «ةرجشلا دهش «ةفوكلا لهأ نم

 نيرخأتملا ضعب هركذ .دنسم ثيدح هل فرعي ال رهاز نب ةأزجم نع ليئارسإ هاور

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم ظقس )١(

 . (ب) نم تبثأ امو «ديز» لصألا يف (؟)

 ال أطخ وهو مادقملا ةدايزب اذكه ««حيرش نب مادقملا نب ديزي# : اذكه ةرابعلا تفرحت لصألا يف (*)

 .(ب) نم تبثأ امو . مالكلا هعم ميقتسي

 . لصألا نم طقس[ 1]نيبام (:)

 .(095 /9) ةباصإلا ؛("١8 /0) دسألا «(47 /5) باعيتسالا (6)

 .(0957 /9) ةباصإلا 78١«« /0)دسألا «.(47 /5) باعيتسالا (1)



 (”يدارملا سيق نب نامعنلا نب ءزَج نب ئناه[؟9944]

 .ةياور هل فرعيال ءرصم حتف دهشو « هلم يبنلا ىلع دفو «يفيطغلا نامعن وخأ

. 0: 

7 
2. 1 
2 2 2١ 3 

 "”يفقاولا يراصنألا ةيمأ نب لاله [؟54]

 فذاقلا وهو ءرباجو سابع نبا هنع ىور . مهيلع هللا بات نيذلا ةثالثلا دحأ
 نب ةيمأ نب لاله وه : دعس نب دمحم لاقو .ًرهد هلي يبنلا دعب يقب ءاهنعالف .هتأرما

 رسك مالسإلا ميدق لاله ناكو : فقاو نب بعك نب رماع نب ىلعألا دبع نب سيق نب رماع
 مدهلا نب موثلك تخأ مدهلا تنب ةسينأ همأ . حتفلا موي مهتيار هعم تناك .فقاو ينب مانصأ

 . ءابقب هَللَع يبنلا هيلع لزن يذلا

 ال

 نب دامح انث ءبرح نب ناميلس انث « هللا دبع نب ميهاربإ انث «قوراف انثدح .49
 هدنع نأ ىرأ انأو «كلام نب سنأ تلأس :لاق نيريس نبا نع «ناسح نب ماشه نع ءديز

 همأل كلام نب ءاربلا اخأ ناكو «ءامحس نب كيرشب هتأرما فذق ةيمأ نب لاله نأ املع هنم
 .اهنعالف «مالسإلا يف نعال لجر لوأ ناكو

 : سابع نبا نع «ةمركع نغ «ناسح نب ماشه نع «نوراه نب ديزي هاور *

 دم مب ع
 هَ ,(

 "”يراصنألا ناذول نب ىلعملا نب لاله 3
 .اردب دهش . عفار وخأ «يقرزلا

 باهش نبا نع ء ئئسوم انث دمحم أنث « ميهاربإ انث دايز انث «قوراف انثدح

 «ناذول نب ىلعملا نب لاله :قيرز ينب نم جرزخلا نم راضنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف

 .(0946 //") ةباصإلا 8٠١" /ه) دسألا )١(

 .(505 /) ةباصإلا «(5 ٠5 /0) دسألا ٠١7(« /5) باعيتسالا (؟)
 .(508 /) ةباصإلا 51١7(« /0) دسألا ٠١(« 5 /4) باعيتسالا (9)
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 ةنيدملا نكس

 نب نمحرلا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نبورمع وبأ انثدح -ه-65

 نع «يملسألا ىيحي ىبأ نب دمحم انث « ضايع نب سنأ :ةرمض وبأ انث «ميحد :ميهاربإ

 ىرزجي» :لاق هني هللا لوسر نأ اهيبأ نع «ةيملسألا لاله نب لالب مأ ينتربخأ : تلاق همأ

 .(«ةيحضأ نأضلا نم عذجلا

 .[أ /775 /؟] هلثم ةرمض ىبأ نع «يورفلا نوراه هاور *#

 ث ”2 0-6 :
 2 5 3 أ

. 

 4 "”'ةعيبر نب لاله[؟949]]

 اذه هل دنسأو «لاسرإ هثيدح دانسإ يف . ةبحص هل :لاقو نيرخأتملا ضعب هركذ

 ةعيبر نب كلام وه امثإ .فحصف ركب يبأ نب هللا دبع نع «قاحسإ نب دمحم نع «ثيدحلا

 . ةعيبر نب لاله هلعجف «ديسأ وبأ

 نب] دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث « 7[ نسحلا نب] بيبح انثدح .-057

 ركب يبأ نب هللا دبع نع «قاحسإ نب دمحم نع ءدعس نب ميهاربإ انث « ''*”[بويأ
 ينب فيس تبصأ :لاق ةعيبر نب كلام ديسأ يبأ نع ؛ةدعاس ينب ضعب ينثدح :؟”[لاق]

 نم مهيديأ يف ام اودري نأ سانلا ُهّتِفَم هللا لوسر رمأ املف  ردب موي -نابزرملا يموزخملا ذئاع

 هفرعف .هلأسي اًئيش عنمي ال هلي هللا لوسر ؟*ناكف «لفنلا يف هتيقلأ ىتح هب تلبقأ لفنلا

 )١( ريخأتو ميدقتب «لالب مأ وبأ يملسألا لاله :(ب) يفو ««وبأ» نم الدب «نب» لصألاب .
 /ه)دسألا (؟) 5١7(.« ةباصإلا )9/ 5048(.

 .(57 54 /") ةباصإلا 25٠9 /ه)دسألا (5)

 .(ب) يف تسيل (4)

 .«ناكو» :(ب) يف (4)
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 . هايإ هاطعأف هْتَِم هللا لوسر هلأسف «مقرألا '"”[يبأ] نب مقرألا

 فحصف ديسأ يبأ ةعيبر نب كلام ىلع يزاغملا باحصأ قفتا : ''”[خيشلا لاق] *: *
 .ةعيبر نب لاله :لاقف مهاولا

 تو حي و ا أ

 "”يعجشألا ةرم نب لاله [؟994]
 . [حارجلا] همسا نميف هركذ مدقت «قشاو تنب عورب جوز 2 . 0 مما ناع 0 .

 ”ةلاه يبأ نب دنه[ ] ٠٠١"

 نب ةورج نب يوغ نب ةمالس نب بيبح نب نادقو نب ةرارز نب شابنلا نب ةلاه وهو
 . 8 ع 000 5 2 ا
 .رادلا دبع ينب فيلح « ميمت نب ورمع نب ديسأ ينب [دحأ] «ميمت نب ورمع نب ديسا

 ةرارز نب كلام : ةلاه يبأ مسا : يلصوملا ركب يبأ نب رمع لاق .دنه نب دنه : هنباو

 . ةرارز نب شابنلا نبا

 ناسغ وبأ انث «زيزعلا دبع نب ىلع انث «ةءارقو ًءالمإ دمحأ نب ناميلس انثدح 07

 لجر ينثدح ؛يلجعلا نمحرلا دبع نب رمع نب عيمج انث '''[لاق] يدهنلا ليعامسإ نب كلام
 دنه ىلاخخ تلأس :لاق  هنع هللا يضر ىلع نب نسحلا نع «يميمتلا ةلاه يبأل نبا نع « ةكمب

 .(ب) نم تبثأ امو «ءلصألا نم طقس )١(
 .(ب) يف تسيل 0)

 .(501/ /") ةباصإلا ( /ه) دسألا (5)

 .(ب) نم ةدايز[ 1نيبام (5)
 311١(. /”) ةباصإلا «(4 107 /0) دسألا ٠١8(. /1) باعيتسالا (4)
 .«دسأ» : لصألا يف (5)



 اًنيش اهنم يل فصي نأ يهتشا انأو لَم يبنلا ةيلح نع اًفاّضو ناكو  يميمتلا ةلاه يبأ نبا

 لوطأ ؛ردبلا ةليل رمقلا ؤلألت ههجو ًالألتي امخفم اًمخف هلكَي هللا لوسر ناك :لاقف ءهب قلعتأ

 ؛ قرفنا هتصيقع تقرفنا نإ ءرعشلا لجر «ةماهلا ميظع ءبذشملا نم رصقأو « عوبرملا نم
 «بجاوحلا جزأ «نيبجلا عساو «نوللا رهزأ «ةرفو وه اذإ هينذأ ةمحش هرعش زواجي الف الإو

 .هولعي رون هل «نينرعلا ىنقأ ءبضغلا هردي «قرع امهنيب نرق ريغ يف غباوس

 جلفم «بنشأ «مفلا عيلض «نيدخلا لهس «ةيحللا ثك ءمشأ هلمأتي مل نم هبسحي

 ءاكسامتم اًنداب «قلخلا لدتعم .ةضفلا ءافص يف ةيمد ديج هقنع نأك «ةبرسملا قيقد «نانسألا

 ءدرجتملا رونأ ءسيداركلا مخض «نيبكنملا نيب ام ديعب ءردصلا ضيرع ءردصلاو نطبلا ءاوس

 «كلذ ىوس ام نطبلاو نييدشلا '”[يراع] « طخلاك يرجي رعشب ةرسلاو ةبللا نيب ام لوصوم

 نثش «بصقلا طبس «ةحارلا بحر «نيدنزلا ليوط ءردصلا يلاعأو نيبكتملاو نيعارذلا رعشأ

 اذإ .ءاملا امهنع وبني نيمدقلا حيسم «نيصمخألا ناصمخ «فارطألا لئاس «نيمدقلاو نيفكلا

 .[ب ١ /11] ةيشملا عيرذ ءاّنوه يشميو ءاؤفكت وطخي ءاعلق لاز لاز

 ىلإ هرظن «فرطلا ضفاخ ءاعيمج تفتلا تفتلا اذإو ءببص نم طحني امنأك ىشم اذإ

 . مالسلاب يقل نم ردبي «هباحصأ قوسي «ةظحالملا هرظن لج «ءامسلا ىلإ هرظن نم لوطأ ضرألا

 «ةركفلا مئاد ءنازحألا لصاوتم هَ هللا لوسر ناك :لاق ؟هقطنم يل فص : تلق

 .هقادشأب همتخيو مالكلا حتفي «توكسلا ليوط «ةجاح ريغ يف ملكتي ال ةحار هل تسيل

 مظعي] «نيهملا الو يفاجلاب سيل ثمد «ريصقت الو لوضف ال ء,لصف «ملكلا عماوجب ملكتيو

 ام الو ايندلا هبضغت الو ءهحدمي الو اًقاوذ مذي ال ءاّئيش اهيف مذي ال «تقد "”[نإو ةمعنلا

 راشأ اذإ ءهل رصتني ىتح ءيش هبضغل مقي ملو ءدحأ هفرعي مل قحلا يطوعت اذإو ءاهل ناك

 هتحار نطابب برضيف اهب لصتا '*”ثدحت اذإو « ””[اهبلق] بجعت اذإو ءاهلك هفكب راشأ

 .(ب) يف كلذكو .«داع» :لصألا يف )١(

 «ةوبنلا لئالد» يف فنصملا هاور ثيدحلاو «(ب) نم تبثأو «لصألا يف تسيل[ ]نيبام )١(

 .(587 «:الحص)

 .(ب) نم طقس ةفز

 . فنصملل لئالدلا يف امك وهو «(ب) نم تبثأ امو ««ثدح» : لصألا يف (4)



 ةولت ةباحصلا ةفرعم
 لج ؛هفرط ضغ حرف اذإو «حاشأو ضرعأ بضغ اذإو «ىرسيلا هماهبإ نطاب ىنميلا

 هتدجوو هتلأس امع هلأسف هيلإ ينقبس دق هتدجوف هتثدح مث اًنامز نيسحلا اهتمتكف : لاق
 . اًئيش هنم عدي ملف ؟هلكشو هجرخمو هسلجمو هلخدم نع هابأ لأس دق

 ءرجو ,هلهأل ءرجو فكل ءرج ,ءازجأ ةثالث هسفن أزج هلزنم ىلإ ىوأ اذإ ناكف (7[ناكملا]

 مهنع رخديالو «ةصاخلاب ةماعلا ىلع كلذ دريف سانلا نيبو هنيب هأزج "أ زج] مث .هسفنل

 يف مهلضف ردق ىلع همسقو «هنذإب لضفلا لهأ راثيإ ةمألا ءزج يف هتريس نم ناكف ءاًنيش
 مهلغشيو . مهب لغاشتيف «جئاوجلا وذ مهنمو «نيتجاحلا وذ مهنمو «ةجاحلا وذ مهنمف «نيدلا

 : لوقيف مهل يغبني يذلاب مهرابخإو «هنع ةلأسم نع ةمألاو «مهحلصأ اميف

 غلبأ نم هنإف ؛هتجاح يغالبإ عيطتسي ال نم ةجاح ينوغلبأو ,بئاغلا دهاشلا غلبيل»

 الإ هدنع ركذي ال (ةمايقلا موي هيمدق هللا تبغي هايإ اهغالبإ عيطتسي ال نم ةجاح اناطلس

 . ةلدأ نوجرخيو «قاوذ نع الإ نوقرتفي الو اداور نولخدي «هريغ دحأ نم لبقي الو «كاذ

 هناسل نزخي هلي هللا لوسر ناك :لاقف ؟هيف عنصي ناك فيك هجرخم نع هتلأسف :لاق

 هيلويو موق لك ميرك مركيو «مهرفني ال :لاق وأ, مهقرفي الو ,مهفلؤيو «مهنيعي امم الإ
 دقفتي «هقلخ الو هرشب دحأ نع يوطي نأ ريغ نم مهنم سرتحيو «سانلا رذحيو .مهيلع

 .هنهويو حيبقلا حبقيو «هيوقيو نسحلا نسحيو «سانلا ىف امع سانلا لأسيو « هباحصأ

 الل .داتع هدنع لاح لكل ءاوليمي وأ اولفغي نأ ةفاخم لفغيال «فلتخم ريغ رمألا لدتعم

 مهمعأ هدنع مهلضفأ «مهرايخ سانلا نم هنولي نيذلا .هزوجي الو قحلا نع رصقي

 . ةرزاؤمو ةاساوم مهنسحأ ةلزنم هدنع مهمظعأو «ةحيصن

 /؟] ركذ ىلع الإ موقي الو سلجي ال هلع هللا لوسر ناك :لاقف ؟هسلجم نع هتلأسف
 يهنني ثيح سلج موق ىلإ سلج اذإو ءاهناطيإ نع ىهنيو .نكامألا نطوي ال ؛[أ را
 مركأ ادحأ نأ هسيلج بسحي ال «هبيصنب هئاسلج لك يطعيو .«كلذب رمأيو 2١ سلجملا هب

 هلأس نمو «فرصنملا وه نوكي ىتح «هرياص ةجاح ىف همواق وأ هسلاج نم «هنم هيلع

 .(ب) نم طقس )١(

 .(ب)نم طقسا 1]نيبام (5)



 مل راصف هلو ةطسب نم سان عسو دق لوقا نم روسيج أ اهيل نول

 هيف عفرت ال «ةنامأو ربصو ءايحو ملح سلجم هسلجم ءءاوس قحلا يف هدنع اوراصو

 .ىوقتلاب هيف نولضافتي نيلداعم «هتاتلف ينثنت الو «مرحلا هيف نبؤت الاو ءتاوصألا

 .بيرغلا نوظفحيو «ةجاحلا يوذ نورثؤيو «ريغصلا نومحريو «ريبكلا نورقوي نيعضاوتم

 لهس ءرشبلا مئاد هلع هللا لوسر ناك :لاق ؟هئاسلج يف هتريس ناك فيك : تلق :لاق

 الو .بايعالو ءشاحفاالو ءباخص الو «ظيلغ الو ءظفب سيل «بناجلا نيل قلخلا

 نم هسفن كرت دق « ""'هيف بيخي الو «هنم سئوي الو ؛ ىهتشي '1[ال] امع لفاغتي «حادم

 الو ادحأ مذي ال ناك :ثالث نم هسفن كرتو «هينعي ال امو « ””[رابكإلاو] «ءارملا : ثالث

 ىلع امنأك هؤاسلج قرطأ ملكت اذإ «هباوث اجر اميف الإ ملكتي الو «هتروع بلطي الو «هريعي

 ٠ «غرفي ىتح هل اوتصنأ ملكت نم «هدنع نوعزانتي الو ءاوملكت تكس اذإو ءريطلا مهسوؤر

 . هنم نوبجعتي امم بجعتيو «هنم نوكحضي امم كحضي «مهتيلوأ ثيدح هدنع مهثيدح

 '*مهنوبلجتسيل هباحصأ ناك نإ ىتح «هتلأسمو هقطنم يف ةوفجلا ىلع بيرغلل ربصيو
 الو .ئفاكم نم الإ ءانثلا لبقي الو ««(هودشرأف اهبلطي ةجاحلا بلاط متيأر اذإ» :لوقيو

 . مايق وأ يهنب هعطقيف هزوجي ىتح هثيدح دحأ ىلع عطقي

 ىلع : عبرأ ىلع هيي هللا لوسر توكس ناك :لاق ؟هتوكس ناك فيك :تلق :لاق

 نيب عامتساو ءرظنلا ةيوست يفف :هريدقت امأف «ركفتلاو ءريدقتلاو ءرذحلاو . *”لحلا

 . ىنفيو ىقبي اميف هركفت : لاق وأ «هركذت امأو «سانلا

 رذحلا هل عمجو ءهزفتسي الو ءيش هبضغي ال ناكف ربصلا يف ملحلا هل عمجو

 هداهتجاو «هنع ىهانتيل حيبقلا هكرتو «هب ىدتقيل ىنسحلاب هذخأ ؛ "”عبرأ يف

 .(ب) نم ةدايز )١(

 وهو ؛«ةباغلا دسأو «فنصملل لئالدلا نم تبثأ امو «ميجلاب «بيجي الو» :(ب)و لصألا يف (0)

 . باوصلا
 . راثكإلا7 :(ب) يف (9)

 . ماللا نودب «مهنوبلجتسيا :(ب) يف (4)

 .(ب) و رداصملا نم تبثأ امو «فيحصت وهو «مكحلا» : لصألا يف (4)

 .«ةعبرأ» :(ب) يف (1)
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 يا ل و

 . ”ةرخآلاو ايندلا مهل عمج اميف مايقلاو «هتمأ حلصأ اميف ''”[يأرلا]

 نع .ينوكسلا ليعامسإو «عيكو نب نايفسو «يرقنعلا دمحم نب ورمع هاور #
 . -امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نع «هيبأ نع «يميمتلا ورمع نب ديزي نع « عيمج

 نب ليعامسإ انث ءىسوم نب رشب انث "”[ : لاق] نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -4

 نب هللا دبع نع ؛يميتلا بوقعي نع .يموزخملا حلاص نب قاحسإ ينثدح «بنعق نب ةملسم
 كلعلف هلق لوسر انل فص ِهْنكَي هللا لوسرل اًبيبر ناكو : ةلاه يبأ نب دنهل :لاق هنأ سابع
 لصاوتم «ركفلا مئاد .تمصلا ليوط ءوه يمأو يبأب ناك : لاق ؟ةفرعم هب انتبثأ نوكت نأ
 .هوحن ثيدحلا ركذف . . .نازحألا

 دنهل تلق :لاق يلع نب نسحلا نع «ةبابل نب غبصألا نع «فيرط نب دعس هاور #
 .هوحن ركذف . . . ةلاه يبأ نبا

 انزقإ 0
 تو 320 آل

 [ب / 7817 /5] .""ةلاه يبأ نب دنه نب دنه["001]
 نبا سنوي '*””[ينثدح] «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح -0

 .ح ينالقسعلا ميركلا دبع

 «لهس نب دمحم انث «يراخبلا حلاص نب هللا دبع انث «يفيرطغلا دمحأ وبأ انثدحو
 0[: لاق] رانيد نبا كلام نع «ىيحي نب يرسلا انث «يطساولا هللا دبع نب ناسح انث :الاق
 زمغي لعجف صاعلا يبأ نب مكحلاب هَ يبنلا رم :لاق هِي يبنلا جوز ةجيدخ نب دنه ينثدح
 :لاق «غزولاب الإ تمال وأ هللا كتامأ ال» :لاقف هلع يبنلا تفتلاف هعبصأب ريشيو هافق يف
 . شاعترالا : غزولاو :لاق . شعترا ىتح ماقامف

 ديبع ابأ تعمس :زيزعلا دبع نب ىلع لاق :لاق ءدمحأ نب ناميلس انئدح .17

 .(ب) نم طقس[ 1]نيبام )١(
 . ةيتآلا ةمجرتلا دعب ثيدحلا بيرغ حرش فنصملا ركذيسو ()
 .(ب) ىف سيل[ ]نيبام (9)
 .(3417 /6) ةباصإلا «(519 /0) دسألا ٠١6(« /4) باعيتسالا (:)
 .«انث» :(ب) يف (5)



 : عوبرملاو .ةباهملاو لامجلا عم «هؤالتماو هلسب هجولا يف ةماخفلا ءامكفمامْخف :لوقي

 لاقو . ءيش لك يف وه كلذكو .لوطلا يف طرفملا :بذشملاو .ريصقلاو ليوطلا نيب يذلا

 :ريرج

 لابرط ىلع تنكوامنأكف بذشم قورعلا بذش اهب ىولأ

 :ططقلاو ء«هيف رسكت ال يذلا طبسلاب سيل يذلا «لجرلا ءرعشلا لجر :هلوقو

 نم وحن وهو «صوقعملا رعشلا : ةصيقعلاو . نيذه نيب دعج وهف :لوقي «ةدوعجلا ديدشلا

 نييجاحلا جزأ هلوقو .قلحلا هيلعف رفض وأ صقع وأ دبل نم :رمع لوق هنمو .روفضملا

 غوبسلا وهو ءاهفارطأ يف لوط عم سوقت اهيف نوكي نأ :بجاوحلا يف ججزلا : غباوس

 .رمعم نب ليمج :لاقو .اهيف

 انويعلاو بجاوحلا نججزو اّموي نزرب تايناغلا اماذإ

 « كلذك وه سيلف !لوقي ءالصتي ىتح نيبجاحلا ءاقتلا :نرقلا ءنرق ريغ يف :هلوقو

 برعلا نأ يعمصألا ركذو . جلبأ كلذك ناك اذإ :لجرلل لاقي «ةجرف امهنيب نكلو

 نيب يذلا قرعلا رد بضغ اذإ :لوقي . بضغلا هردي قرع امهنيب :هلوق ءاذه بحتست

 : ىنقلاو «فنألا : ينعي نينرعلا ىنقأ :هلوقو .هؤالتماو هءوتنو هظلغ :هروردو «نيبجاحلا

 نأ :مشألاو «ىونق ةأرماو ىنقأ لجر :هنم لاقي .هتبصق يف عافترا عم ةقد هيف نوكي نأ

 ريغ ةيحللا نوكت نأ :ةثوثكلاو «ةيحللا ثك : '”[هلوقو] .هيف ىنق ال اًقيقد فنألا نوكي

 هبسحأ ؛مفلا عيلض :هلوقو .لوط الو مظع ريغ نم ةفاثك اهيف نكلو «ةليوط الو ةقيقد

 «بنشأ لجر :هنم لاقي ءددحتو ةقد هنانسأ يف يذلا :بنشألاو ءبنشأ :هلوقو

 :ةمرلا يذ لوق هنمو «ءابنش ةأرما ''”[هنمو]

 01 3 5 .٠ 5 و 35 5 .٠

 بنش اهباينأ يفو تاشللا يفو سعلةوحاهيتفش يف ءايمل

 .(ب) نم طقس[ ]نيبام )١(

 . لصألا نم طقس (؟)



 0-1 37 ا/ 0 ا/ ةباحصلا ةفرعم

 م 00006
 رعش «ةرسلا ىلإ ةبللا نيب يذلا رعشلا : ةبرسملاو «قرفت هنانسأ يف يذلا : جلفملاو

 : ىشعألا لاق . طخلاك يرجي

 مج ىلع يبان نم تضضسعو يتبر سم ضيبأ املذآلا

 « سيداركلا محض م :هلوقو . ةروصلا : ةيمدلاو « قنعلا : ديحلا «ةيمد ديج : هلوقو

 .حاولألا ميظع هنأ :هانعمو ءماظعلا يه :مهضعب لاق ؛سيداركلا يف سانلا فلتخا

 :نادنزلاو «بئاتكلا :اذه ريغ يف سيداركلاو . ماظعلا سوؤر سيداركلا لعجي مهضعبو

 لك بصقلا طبس . عارذلا لوطب هفصو «نيفكلاب نالصتملا نيدعاسلا يف ناذللا نامظعلا
 هفصي ءاهدادتما امهطوبسو ''7[نيدضعلاو نيعارذلاو] «نيقاسلا لثم خم يذ مظع

 :ةمرلا وذ لاق .[أ /778 /7] ماظعلا '"”لوطب

 ًالادخ اًبصق يربلا يف ذ يلع اوج

 . ليخالخلاو ةروسألا يربلاب دارأو

 يف مدقلا نم صمخألاو . ظلغلا ضعب امهيف نأ ديري .نيمدقلاو نيفكلا نثش 5 :هلوقو

 يف نيمدقلا نم '*”[ضرألاب] قصلي يذلا وهو ءاهبقعو "”[اهمدق]و اهردص نيب ام اهنطاب
 : ىشملا ىف اهئاطبإب ةأرما فصي  ىشعألا لاق . '*””ءطولا

 وهو « عافتراو ضرألا نع فاجت هيف هيمدق نم عضوملا كاذ نأ : ينعي ءناصمحخ : هلوق
 .ةناصمخ ةأرماو ء.ناصمخ لجر :لاقي هنمو «ةرمض يهو «نطبلا ةصومخ نم ذوخأم
 وبني :لاق اذهلو ءرسكت امهروهظ يف سيل ناواسلم امهنأ ينعي «نيمدقلا حيسم :هلوقو
 ع ”ليامتلا : ينعي ءأفكت اطخ اذإ : هلوقو . امهيلع ءاملل تابث ال هنأ ينعي عاملا امهنع

 امأك : ”[هلوقو] ءاطخلا عساو : ينعي «ةيشملا عيرذ :هلوقو ."”نفسلا ؤفكت نم هذخأ

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف )000

 . «ليوطب» :(ب) يف ()

 .(ب) نم طقس [ 1نيبام (*)
 . (ب) نم ةدايزلا قع

 .«(ءطولاب» :(ب) ىف (4)

 .«ليامت» :(ب) يف (5)
 . «ةنيفسلا» :(ب) يف (0
 .(ب) نم طقس 200



 ةباحصلا ةفرعم 0

 ءءامسلا ىلإ هعفري ال هرصب ضاغ هيدي نيب أم ىلع لبقم هنأ ديري هازأ «ببص ىف طحني

 ىلإ هرظن نم رثكأ ضرألا ىلإ هرظن «فرطلا ضفاخ :لاقف هرسف مث «طحنملا نوكي كلذك

 ىف نإف ١ هدسج نود هقنع يولي ال '''[هنأ ديري] اًعيمج تفتلا تفتلا اذإ :هلوقو .ءامسلا

 لجرلل :ليق هنمو «لهسلا '"”[نيللا] وه ءثمد :هلوقو .شيطلاو ةفخلا ضعب اذه

 «حاشأو ضرعأ :هلوقو . ثمد ىلإ لام لوبي نأ دارأ اذإ '”[هنأ] :ثيدحلا هنمو , "7

 رشكي نأ :رارتفالاو «مامغلا بح لثم نع رتفيو :هلوقو .رذحلا نوكي دقو ّدجلا :ةحاشإلا

 : ريرج لاق . هب هنانسأ ضايب هبش «دربلا :مامغلا بحو «ةهقهق ريغ نم اًكحاض نانسألا

 ثمد

 مامغنوتم نم ردحت درب هنأك رغأ ىلع كاوسلا يرجُت

 أ *'[دئارلا :مهلوق هنمو] .دئار مهدحاو «نوبلاطلا :داورلا ءاداور نولخدي :هلوقو

 نطوي ال :هلوقو .هل دعأ دق ةدع : ينعي «داتع هدنع لاح لكل :هلوقو .هلهأ بذكياال

 يذلا عضوملا يف هنكي ثيح سلجي امنإ .فرعي اًعضوم هسفنل لعجي ال يأ «نكامألا .

 هيلع هئثيدح هنمو . سلجملا هب يهتني ثيح سلجي :لاقف هرسف مث «هتجاح هيف نوكي

 هيف نبؤي ال :هلوقو . ريعبلا نطوي امك دجسملا يف ناكملا لجرلا نطوي نأ ىهن : مالسلا

 . ءاسنلا هيف تنبأ اذإ رعشلا نع ىهن هنأ : هثيدح هنمو «ءاسنلا هيف فصويال :لوقي «مرحلا

 ناك :لاق يبعشلا نع «دلاجم نع «بدؤملا ليعامسإ وبأ انثدحو :ديبع وبأ لاق *#

 هللا تيب دنعو هللا مرح يف :لاقف ريبزلا نبا لبقأف ءرعشلا نودشانتي دجسملا يف لاجر

 مل نإ ريبزلا نبا اي سأب كب سيل : ُهّْلَف يبنلا باحصأ نم لجر لاقف !؟رعشلا نؤدشانتت

 .لاومألا هيف أزري وأ ءاسنلا هيف تنبأ اذإ رعشلا نع هني هللا لوسر ىهن انإ ءكسفن دسفت

 .وثنأ توثن :لاقي ءاهب ثدحتي ال تاطقسلا ”[:تاتلفلا «هتاتلف ينثنت ال] :هلوقو

 .(ب) نم ةدايزلاو «لصألا نم طقس [ ]نيب ام )١(
 . لصألا يف ضايب ]نيب ام (؟)
 . «(ثمدلا» :(ب) ىف (9)

 .(ب)نم طقس[ ]نينام (4)
 .ريبكلا يناربطلا مجعمو «(ب) نم تبثأو لصألا يف ةحضاو ريغ (0)



 رم 0 ةباحصلا ةفرعم
 رك

 هنأ مالكلا ردص نأ ىرت الأ] سلجملا ىلع ةعجار هتاتلف يف ءاهلا هذهو «ءاثنلا :هنم مسالاو
 يكحي نأ دحأ جاتحي تاتلف هسلجمل نكي مل هنإ : ًضيأ لاقيو «''”[هسلجم] نع ''”[ةلأسم

 .[ب /8 /”] ضعب نع مهضعب اهب ثدحتي ال سلجملا تاتلف ديري «هتاتلف اهب

 ب
 از

 6 . 0 2 و.

 "”يملسألا دنه نب ةثراح نب ءامسأ نب دنه ] ”٠١ ٠

 : ةريره وبأ لاق : يدقاولا رمع نب دمحم لاقو .ديعس نب ةثراح نب دنه : ليقو

 هباب امهموزل لوط نم هلي هللا لوسرل نيمداخ الإ ةثراح انبا دنهو ءمسأ ىرأ تنكامو

 .بقع امهلو « نيجاتحم اناكو «هايإ امهتمدخو

 اوبحصف اوملسأ ةوخأ ةينامث اوناك مهنأ ملعلا لهأ ضعب نع يعينملا "”ركذو

 نارمحو بيؤذو شارخو دنهو ءامسأ :مهو «ناوضرلا ةعيب هعم اودهشو ُهَنَْي لوسرلا

 .هللا دبع نب ديعس نب ةثراح ونب ثلامو ةملسو ةلاضفو

 . هنع هللا ىضر ةيواعم ةفالخخ ىف ةنيدملاب ةثراح نب دنه يفوت *

 نب دمحأ انث «ةدجن نب باهولا دبع نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 17

 .«هرخآ مصيلف هموي لوأ يف مهنم لكأ دق هتدجو نمف .ءاروشاع موي مويلا اذه

 نب تاهولا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث « نادمح نب ورمع وب' انثدح .-

 نب ىيحي نع «ةلمرح نب نمحرلا دبع نع ءرماع نب هللا دبع انث «شايع نبا انث .كاحضلا

 : لاقف نولضانتي ملسأ نم رفنب لَو هللا لوسر رم :لاق ةثراح نب دن» نع «ةثراح نب دنه
 «عردألا نبا عم انأو اومرا»: (©9لاقف] اًيمار ناك مكابأ نإف ليعامسإ ينب اومرا»

 .ريبكلا يناربطلا مجعمو «(ب) نم تبثأو لمدألا يف حضاو ريغ )١(
 511١(. /”) ةباصإلا 5١6(« /0)دسألا ٠١8(« /5) باعيتسالا (؟)
 . ؟هركذو) :(ب) يف (9)
 .(ب) نم تبثأو «لصألا نم طقس[ ]نيبام (5)



 قفز 5 0000 م 85 ١
 مكعم انأو اومرا» :لاقف «بلغ هللا لوسر اي هعم تنك نم : ("'[اولاقو] مهلابن اوحرطف

 . ءاوسلا ىلع اوبلقناف (مكلك

 تي هلا 2007
 تدي

 ""ةدابع نب سيق نب ةذؤه ]٠0."[

 .يراصنأ . سوأ نب كلام نب رماع نب سيق نب ديز نب ةيطع نب مهد نبا
 ال

 . هبسن يف فلتخم .هدج نع «هيبأ نع «رضنلا نب نمحرلا دبع : هثيدح ىور *

 نب نمحرلا دبع ينثدح : (**[لاق] تباث نب يلع نع يليفنلا :هثيلح ىور 48

 «حورملا دمثإلاب رمأ هِي هللا لوسر نأ :هدج نع «هيبأ نع «يراصنألا ةذوه نب نامعنلا

 نب يلع نع «نيزر نب حلاص نع «يسولقلا فسوي وبأ هاورو .(مئاصلا هقتيل» :لاقو

 نب نمحرلا دبع :ليقو «هدج نع هيبأ نع ةذوه نب دبعم نب نمحرلا دبع نع تباث

 تي حي 23 0 . .٠

 ]6٠4”[هؤذة(

 .ةصقلا ركذف . . . ”ىل ءال : ىلع لاقف ؟ردب تدهش

 ال

 . هللَع يبنلا ةافو دعب ناك همالسإ نأل ةبحص هل حصت الو «نيرخأتملا ضعب هركذ

 تن ا ت3 دم مام ع

 )١( «اولاقف» : لصألا ىف .
 .(ب) نم تبثأ امو ««عم» : لصألا يف )0
 .(5371 /*) ةباصإلا «.(577 /ه)دسألا (0)

 .(ب) نم طقس (4)

 .(571 /*”) ةباصإلا «(577؟ /5)دسألا (4)

 . طقف «يل» الإ ركذي مل . تاطوطخملاب اذكه (5)



 ! ١ فهشت _مخباحصلا ةفرعم
 2 5 2 سوو <

 ©0يريمحلا ةطفرع نب ةذوه ]6. ٠

 ديعس ىبأ ىلع ليحملا هلاق .ةياور هل فرعيال .رصم حتف دهشو , هلع يبنلا ىلع دفو

 . ىلعألا دبع نبا

 نام عمانم عمل
 كنان كدعأا 20 7

 '"'دايز نب سامره ]٠05"[
 . يلهابلا رماع نب ورمع نبا اذ

 دنع هثيدح «حيرش همسا : ليقو .ةماميلا نكس «ريدج ابأ : ىنكي «ناليع سيق نم

 .رامع نب ةمركع:و لبنحو سامره

 نبورمع انثدح [أ /5794 /؟] :الاق "”[يشكلا] ملسم وبأ انث :الاق قورافو بيبح

 هعيابأل مالغ انأو ُهَِلَع يبنلا تيتأ :لاق دايز نب سامرهلا نع «رامع نب ةمركع انث «قوزرم

 ا . ينعيابي ملو اهدرذ يدي هيلإ تددمف

 نسحلا انث «يرتستلا قاحسإ نب نيسحلا انث : يرتستلا هللا دبع نب لهس انئدحو ١
 نع ؛هيبأ نع «يربنعلا بيبح نب سامرهلا نع «ليمش نب رضنلا انث «قيفش نب رمع نبا
 . «همزلا» لاقف يل ميرغ ىلع هَ هللا لوسر تيدعتسا :لاق دايز نب سامرهلا هدج

 نب دمحم]انث :الاق يحلطلا ركب وبأو ,نيصح يبأ نب ميهاربإ اثدح 5
 نب لبنح انث «مشاه نب مالسلا دبع انث «تولاط نب نامثع انث « يمر ضحلا "”[هللا دبع

 م
 2 انت 10 2 0

 )١( /0)دسألا 57١(« ةباصإلا )"/ 53(.

 باعيتسالا .((57 /ه)دسألا (؟) )٠١9 /5((. ةباصإلا )*/ 5٠69(.

 ) )9.«ب» نم تبثأ امو . لصألا يف سيل



 "”ةصيبق وبأ ىئاطلا بله ٠" ها/ز دو

 الو «مالس : ليقو «يراخبلا هركذ '![ةفانق] نب ديزي : ليقف ءهمسا يف فلتخم حن

 يمسف هرعش تبنف هسأر هلع يبنلا حسمف سأرلا عرقأ ناك « ةصييق هنبأ دنع هثيدح . حصي

 . يئاطلا بلهلا

 نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 0

 وهو هللَع يبنلا عمس هنأ هيبأ نع ثدحي بله نب ةصيبق تعمس :لاق برح نب كامس

 .«راعي اهل ةاشب مكدحأ نئيجي ال» :لاقف ةقدصلا ركذو :لوقي

 نب دمصلا دبع انث ءىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -64

 كامس نع نايفس انث :الاق «ريثك نب دمحم انث "”لسم وبأ انث «قوراف انثدحو .ح ناسح

 نع ةرمو هنيمي نع ةرم فرصني هَ يبنلا ناك :لاق هيبأ نع بله نب ةصيبق نع برح نبا

 . ةالصلا يف ىرخألا ىلع هيدي ىدحإ عضيو '””هراسي

 .هوحن كامس نع ؛كيرشو صوحألا وبأو ليئارسإو ةبعش هاور #

 نع نايفس انث «ريثك نب دمحم انث '**[يشكلا] ملسم وبأ انث « قوراف انثدح 6

 ؟اجرحت الإ هعدأ ال ماعط هللا لوسر اي : تلق :لاق هيبأ نع «بله نب ةصيبق نع ؛كامس

 .«ةينارصنلا هيف تعراض ءيش كردص يف نجلتخي ال» :لاق

 .ةدئاز يبا نب ايركزو عيمج نب صفحو رصن نب طابسأو ةدئازو ريهزو كيرش هاور

 دع دع د

 )١( دسألا 4”((2 /5) باعيتسالا )6/ 8١(« ةباصإلا )7/ 1١5(.

 ) )0.(ب) نم تبثأ امو ««ةفاتق» : لصألا ىف

 .«يشكلا انث# :(ب) ىف (")
 .«هلامش» :(ب) يف (8)
 .(ب) نم طقس دلل



 ةباحصلا ةفرعم

 ©”يرافغلا لِفغُم نب ْبيَبْشه 5 ]
 رافغ نب مارح نب ةعقاولا نب لفغملا نب ورمع نب دمحم نب بيبه وهو «رصم نكس [

 . ”اهمسي ملف هلبإ ةمس لفغأ هنأل الفغم يمسو .ةرمض نب ليلم نبا

 .نارمعوبأ ملسأ هنع ىور #

 نب نامثع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح] 7

 نب ةرقو ثراحلا نب ورمع ينربخأ «بهو نب هللا دبع انث «ىسيع نب دمحأ انث «ةبيش يبأ

 لاق لففم نب بيبه نع ؛اارمع يأ ماسأ نع «بيبح يبأ نب , ديزي نع «نمحرلا دبع

 "”[«رانلا يف هئطو هرازإ ئطو نم» : لوقي هلع ِهنِلَع هلا لوسر تعمس

 . بيبح يبأ نب , ديزي نع «ةسينأ يبأ نب : ديزي هآور *

 «ىنارحلا بهو نب دمجم انث « '””[ينارحلا] ةبورع وبأ انث « يلع نب دمحم هانثدح 267
 نع «ةسينأ ىبأ نب ديز ينثدح : "”[لاق] ميحرلا دبع يبأ نع «ينارحلا ةملس نب دمحم انث

 . منهج يف اهئطو ءاليخ هرازإ ئطو نم» : : لاق هلع ع يبنلا نع «7[يرافخلا

 ىيحي انث «٠ ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم '؟![يلع وبأ] انثدح-

 نب دمحم انث : لاق يدنسلا نب (0دمحأ] 0[ وبأ] انثدحو .٠ ح ينيمكليسلا قاحسإ نب .٠

 يبأ نب ديزي نع ؛ةعيهل نبا انث : ''”[الاق] ديعس نب ةبيتق انث : «"[لاف] بدؤملا سابعلا
 هفلخ هءادر رجي ًالجر ىأرو لي يبنلا بحاص لفغم نب بيبه عمس هنأ ملسأ نع « بيبح

 يف هئطو ءاليخلا نم هئطو نم» : لوقي هلل هلي هللا لوسر تعمس للا نحبس لاقف هأطيو

 . 2*رانلا

 )١( باعيتسالا )5/ ١١١(. ةباصإلا ,(85"3 /5) دسألا )*/ 099(..

 .«همسيلا :(ب) يف (؟)

 .(ب) نم طقسا 1نيبام (9)

 .(ب) نم ةدايزلا 20

 لبق بيبح يبأ نب ديزي نع ةعبهل نبا ثيدح هروأف « ثيداحألا بيرت يف يختي ماظل سا ف )0(



 "”ِباَتَع نب نالجعلا نب لّبش نب ةريبش ["..9]

 . فيقث نب فوع نب دعس نب ورمع نب بعك نب كلام نبا ب

 دبع] انث ء«فسوي نب دمحم نب دمحأ '')[سابعلا وبأ] انثدح .-8
 '""[ دمحم نب هللا

 ملسم '"' [ينثدح] . يكملا ةرم يبأ نب دمحم ركب وبأ انربخأ : دعس نبا لاق :لاق يوغبلا

 فئاطلا ىلإ هلي هللا لوسر جرخ امل : لاق  ريرج نبا وأ - جيرج نبا نع «يحنزلا دلاخ نبا

 فئاطلا نم عجر املف ؛ يفقثلا نالجع نب لبش نب ةريبه ةكم ىلع فلختسا  حتفلا ماع

 .نامث ةنس جحا ىلعو .ةكم ىلع ديسأ نب باتع لمعتسا  ةنيدملا ىلإ جورخلا دارأو

6 3 7 5 5 5 

 «”يعازخلا دلاخ نب ةدْيُه ["09]

 نب رمع تحت همأ تناك «هتبحص يف فلتخم «نييفوكلا يف دعي «يعخنلا :ليقو

 . تباث نب يدعو «قاحسإ يبأ :دنع هثيدح « هنع هللا يضر باطخلا

 نب دمحم انثدح « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثدح .-8*

 دلاخ نب ةدينه نع « قاحسإ يبأ نع «هيبأ نع « ىيحي نع «دابع نب دمحم انث «ءالعلا

 لاقف «بعك ينب رصنب هذه تدعر دقل» : ُهِّْلَع يبنلا لاقف «ةباحس تأشنأ :لاق ىعازخلا

 .«(بعك '*'[ ينب] رصنب هذه تضيق دقل» :لاق امنإ : ةعازخ نم لجر

 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 01

عمس :لاق قاحسإ يبأ نع « ةبعش انث ءرفعج نب دمحم انث «يبأ
 لاق :لاق ةدينه ت

 :لاقف موقلا نم لجر هذخأف (؟هقحب فيسلا اذه ذخأي نم» : هلي هللا لوسر

 )١( باعيتسالا )٠١4 /5(.« ةحوتنملا نيسلاب اعيمج هوطبضو :«(044 /) ةباصإلا :(3817 /0) دسألا .

 .(ب) نم ةدايزلاو «لصألا نم طقس (؟)
 ) )7(انث) :(ب) ىف .

 .(317 /9) ةباصإلا 47١(: /0)دسألا 1١١(« /4) باعيتسالا (4)

 .(ب) نم تبثأو «لصألا نم طقس (0)



 رج 2710 ةباحصلا ةفرعم

 قف

 لوسرلاو هللا فيسب برضأ لويكلا يف رهدلا موقأ ال نأ

 . لتق ىتح ''"[هب] لتاقف :لاق

 دا دلو داع
 هنت نذن هنت

 ”يملنمألا ديزي نب لاَرَه 57

 . ميعن هبا :هنع ىور

 نب بلاغ دمحم انث 29[ رثوك نب] ''”[نسحلا نب دمحم] رحب وبأ انثدح .-1

 نع «رذكنملا نب دمحم نع ؛ديعس نب ىيحي انث « ةبعش انث « ىبحي نب عيبرلا انث «برح

 كبوثب ولو هترعتس الأ» : ازعام انمجر موي هيَ ع هللا لوسر انل لاق : لاق لازه نع لازه يبأ

 .هوحن ةبعش نع «هريغو 2١ دمصلا دبع هاور

 نب ميعن نب ديزي نع «ردكنملا نب دمحم نع «ديعس نب ىيحي نع «ثيللا هاورو *#
 . لازه هدج نع «لازه

 . لازه نب ميعن نع «ةملس وبأ هاورو #

 انث «نافع انث «ىنثملا نب نسحلا انث «يمريجنلا بوقعي '''[نب] فسوي هانثدح 101“

 ًالازه نأ[أ 55٠ /؟1لازه نب ميعن نع ؛ةملس يبأ نع «ريثك يبأ نب ىيحي نع «نابأ

 هذخأف ءاهيلع عقو اًرعام نأو «مهل ىعرت ةيراج مهل تناكو «كلام نب زعامل مجرتسا ناك

 ءمجرف هب رمأف «نآرق لزني نأ ىسعف هربخأف هَ هللا لوسر ىلإ قلطنا :لاقو هعذجف لازه
 .(كل اريخ "”[ناك ] كبوغب هترتس ول ,لازه اي» : هلي يبنلا لاقو

 نب ميعن نب ديزي نع «رامع نب ةمركعو ءملسأ نب ديزو ديعس نب ىيحي هأور *#

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(307 /“) ةباصإلا «(397 /0) دسألا ,(49 /5) باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم طقس قفز



 . هوحن هذج نع «لازه

7 00 0 
 اي تاي تو

 ""يفنحلا جاده ["01]

 . ةيلهاجلا كردأ دق ناكو

 م 7

 نب هللا دبع انث «رمع نب '”[دمحم نب] هللا دبع نب يلع نسحلا وبأ انثدح .-4

 ةبيش نب كلملا دبع نب نمحرلا دبع ينثدح «يزارلا ةعرز وبأ انث «ميركلا دبع نب دمحم

 نع «يفنحلا جاده نب هللا دبع ينثدح «نارهم نب رامع نب نافطغ نب مشاه انث «يمازحلا

 .هتيحل رَّفَص دقو هيي يبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق «ةيلهاجلا كردأ "”[هوبأ جاده] ناكو . هيبأ

 هتيحل رمح دقو ٠ هيل يبنلا ىلإ رمخآ لجر ءاجو . «مالسإلا باضخ» : فَي يبنلا لاقف

 .(ناعإلا باضخو : هلي يبنلا لاقف

 . هلثم مشاه رامع يبأ نع ءرذنملا نب ميهاربإ هاور #

- 2 

 9 ريع كَ يبنلا بحاص ءراده[ "ها "]

 . سايعلا ىلوم ريقش : دنع هثيدح « نييصمحلا يف دعي

 انت « صفح نب دمحأ نب ركب انث «ةناوع يبأ '*”[نب دمحم] نب عفاش انثدح .-0

 رادهلا تعمس : لاق سابعلا ىلوم ريقش انث « يبأ ''”[ينثدح] «نايفس نب فوع نب دمحم

 )١( باعيتسالا )٠١9 /4( ةباصإلا «(3789 /0) دسألا )7/ 5٠١(.

 ) )5.(ب) نم ةدايزلا

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف قرف

 56١(. /7) ةباصإلا «(389 /0)دسألا ٠١9(« /5) باعيتسالا (:)

 .(ب) ىف سيل ملل

 .«انث» :(ب) يف (5)



 .:. سهشاتل ْ ةباحصلا ةفرعم

 رب زبخ نم عبش امو هلي يبنلاو ينتيأر دقل :لوقي وهو ذمسلا زبخ لكأ ىف سابعلا بتاعي |

 .ايندلا قراف ىتح

 ()دسألا دبع نب نايف ١ نب رابه[إ[ ]4 60١

 . ةشبحلا ةرجاهم نم هل بقع ال ءركب يبأ ةفالخ يف ماشلا ضرأب نيدانجأب لتق

 نبأ دمحأ انث« ”[ىيحي نب] دمحم انث « 7[ نسحلا نب] بيبح انثدح 1

 ىلإ رجاه نم ةيمست يف قاحسإ نب '''”[دمحم] نع « '""[دعس نب] ميهاربإ انث « (”[ دمحم
 نيدانجأب لتق ءدسألا دبع نب نايفس نب رابه :ةظقي نب موزخم ىينب نم (ةشس ةبحلا ضرأ

 .هل بقع ال ركب يبأ ةفالخ يف ماشلا ضرأب

 (دسأ نب بلطملا نب دوسألا نب راّبه["6١1٠]

 بنيز جدوه برض امل هقارحإب هِي يبنلا رمأ يذلا وهو . يصق نب ىزعلا دبع نبا [
 . همالسإ نسحف ملسأ مث ءتطقسأ ىتح اهعّورف هتنب

 ايركز نب ميهاربإ انثدح «يكملا دواد نب دمحأ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح /611 
 ,©”[دوسألا نب] رابه نب ”*[هللا دبع] نب ىبحي نع ءرشعم يبأ نع '' 'ماشه انث « يسدبعلا
 عمسف دوسألا نب رابه رادب رم هلي هللا لوسر نأ [ب /؟ 1١ /71هدج نع ءهيبأ نع
 اذه» :لوقي هلي هللا لوسر لعجف «جيوزت :ليق «(؟ اذه ام» : هني لاقف ءانغ توص
 .اهددري .«حافسلا ال حاكنلا

 )١( ةباصإلا ء(” خ6 /ه)دسألا )/ 0919(.
 .(ب) نم طقس (؟)

 . (0810/ /") ةباصإلا «(7384 /0) دسألا «(91/ /4) باعيتسالا (9)
 . ؟ميشهلا :(ب) يف 2

 . «كلملا دبع» :(ب) ىف (4)

 .(ب) نم ةدايز 03



 انث «مركم نب ةبقع انث ءنايفس نب , نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح 101

 ءدوسألا نب رابه نب هللا دبع يبأ نب هللا دبع نع «هللا ديبع نب دمحم ان «ريكب نب سنوي

 هلك هللا لوسر جرخف ليبارغو ربك مهدنع ناكو «هل ةنبا جوز هنأ رابه هدج نع «هيبأ نع

 اوديشأو : هلكت يبنلا لاقف «هتنبا رابه جوز :ليقف ؟اذهامو :لاقف توصلا عمسف

 :لاق ؟ربكلا امف :تلق :لاق .«(حافسلا ال حاكنلا اذه ,حاكنلا اوديشأ :حاكنلا

 جونصلا :ليبارغلاو «ريبكلا لبطلا 2[ :ربكلا]

 ءرابه نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع :لاقف هللا ديبع نب دمحم نع «فيفع هاور #

 .هدج نع «هيبأ نع

 نب نسحلا انث «بويأ نب ليهس نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .-4

 نب ريبج نب دمحم نب ديعس نع «دعس نب ماشه انث «يدقاولا رمع نب دمحم انث ءروهج

 هفرصنم هدجسم يف هباحصأ يف ُهّتِلَع يبنلا عم اًسلاج تنك :لاق هدج نع «هيبأ نع « ءمعطم

 : اولاق هيلإ موقلا رظن املف « هِي يبنلا باب نم دوسألا نب رابه "”[علطف] «ةنارعجلا نم

 هيلإ راشأف «هيلإ مايقلا لجر دارأف ««هتيأر دق» :لاقف ءدوسألا نب رابه هللا لوسراي

 هلإ ال نأ دهشأ ينإ ؟هللا يبن اي كيلع مالسلا : لاقف رابه هيلع فقوو « سلجا نأ هي 2 يبنلا

 مث ؛مجاعألاب قوحللا تدرأو دالبلا يف كنم تبره دقلو ءهللا لوسر كنأو هللا الإ

 كرشلا لهأ هللا يبن ايانكو «كيلع لهج ””[نمع] كحفصو كلضفو كتدئاع تركذ

 يلهج نع حفصاف *”[كرشلا لهأ هللا يبن اي انكو] «ةكلهلا نم كب اندعسو كب هللا انادهف

 دق» : هتف هللا لوسر لاقف «يبنذب فرتعم يتأوسب رقم ينإف «ينع كغلبي ناك *”[امعو]

 .«هلبق ام بجي مالسإلاو ,مالسإلا ىلإ كاده ثيح كيلإ هللا نسحأ دقف ,كنع توفع

 تاي سنا تي م 001

 .(ب) نم ةدايز )١(

 . «علطاف» :(ب) يف 000

 . «نم نع» : لصألا ىف (7)

 .(ب) نم طقس (1)
 .«ام نع : لصألا يف (5)



 رو ةباحصلا ةفرعم
 ا

 "هلع ىبنلا ىلوم ناسيك وأ زمره["16١]

 . همسأ ىف فلتخم

 نب ميهاربإ نب دمحم انث .'”[هلصأ نم] رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح -
 ىصوأ :لاق بئاسلا نب ءاطع نع «ةملس نب دامح انث «دابع نب تولاط انث ءديعس

 ةئيدملا تمدقف '"”[بلاط يبأ نب] يلع لآل ىلوم هنأ معزو هتكرتب ةفوكلا لهأ نم لجر يلإ

 هعفدت الف ايابس انل نإو هفرعأ ام :لاقف «هل هتركذف يلع نب دمحم ىلع تلخدف

 :ريرس ىلع زوج اذإف ءاهيلع تلخدف يلع تنب موثلك مأ ىلع ينلدو ؛”[مهيلإ]
 نأ ينربخأ « ''”[زمره وأ ناسيك] :هل لاقي انل ىلوم نإو هفرعأ ام :تلاقف ءاهل تركذف

 نولكأي ال دمحم لآ نإ ناسيك اي '”[لاق]-وأ زمره اي» :هل لاق هي هللا لوسر

 لاملا اذه ددرا :تلاقو . «اهلكأت الف تنأو ,.مهسفنأ نم موقلا ىلوم نإو ,.ةقدصلا

 . اهيف تام يتلا ضرألا يف همسقاف

 . [هوحن ءاطع نع ءاقروو] .ديز نب دامحو يروثلا هأور #

 انث .يوغبلا "”[دمحم نب هللا دبع] انث ءفسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح 0١-

 :لاق ةرق نب ةيواعم نع «دايز يبأ نبا نع «رابألا صفح وبأ انث ءمحازم يبأ نب روصنم
 هلت يبنلا هقتعأف ءزمره :هل لاقي هَ يبنلل كولمت : مهنم ءاّكولمم نورشع اردب دهش

 الف ةقدصلا لكأن ال تيب لهأ انإو ,مهسم موقلا ىلوم نإو .كقتعأ دق هللا نإ) :لاقف
 .[أ 5851١/ /؟] .,اهلكأت

2 
 55 تدي ع ل

 )١( ةباصإلا *" و9 /ه)دسألا )/ 501(.

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 . «هيلإ) :(س) ىف (9)

 .«ناسيك وأ زمره ايا اهيف ثيح .ريخأتو ميدقت :(ب) يف )0



 ''"شبنخ نب مره "5007]

 نب هللا دبع نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح

 : لاق «شبنخ نب مره نع «يبعشلا ينثدح : '"7[لاق] يدوألا دواد نع ىفاعم انث «رامع

 يف» :لاق ؟هيف رمتعأ رهشلا يأ هللا لوسر اي تلاقف ةأرما هتلأسف هلي ىبنلا دنع تنك

 .(ةجح لدعت ناضمر ىف ةرمع» : لاق '"”[مث] «ناضمر

 دواد نع نيرخآ يف ميهاربإ نب يكمو «مساقلا نب ديلولاو «ةفيلخ نب فلخ هاور *

 اذ داع دع
 هذي بند هذي

0 
 ل

 يفقاولا هللا دبع نب يمَره [".1] فق

 نب ةدجن نب ةعافر نب هللا دبع نب يمره :لاقو «يدقاولا دعس نب دمحم هركذ

 اوتأ نيذلا نيئاكبلا نم '””[وهو] مالسإلا ميدق ناك . فقاو نب ريغ نب يدع نب ةعدجم

 .هولمحتساف '*”ةكم ىلإ جورخلا ديري وهو هلي هللا لوسر

 7 قب
0 

 "سيق بأ :مثيهلا ]19: 0١

7-1 3-2 

 نب دمحم انث «ئكرتلا فسوي نب دمحم انث ؛ملس نب رقعج نب دمحأ انثدح 07

  مثيهلا يدج لمعتسا :لاق مثيهلا نب سيق نب يرسلا نب رهاقلا دبع انث ءيحمجلا مالس

 ىفو نمت ناقربزلا ناكو ءهب ىفوف ركب يبأ ىلإ اهادأف هموق تاقدص ىلع هِيَي ىبنلا ىنعي

 )١( ةباصإلا ((5797 /ه)دسألا )"/ 50١(.

 .(ب) نم طقس (؟)

 .(516 /7) ةباصإلا 207945 /0)دسألا ١١١(( /5) باعيتسالا (")

 .(ناكو» :(ب) ىف (4)

 . «كوبت ىلإ» :(ب) ىف 2(

 .(316 /8) ةباصإلا (1)



 رع "لالا ٌةباحصلا ةفرعم
 تك

 :لاق وأ ءاجرحت مئيهلا اهب ىفوو ءاّمّركت ناقربزلا اهب ىفو :ركب وبأ لاق :لاق «ىدأو '
 .[نسحلا نع ديمح :لاقو ةعاس ركفف ؟كثدح] نم :تلقف ءاعربت :

 تو 1-00 ت3 00-1 2 20

 "”رهد نب مثيهلا ]

 لاق :لاق يوغبلا دمحم نب هللا دبع انث «فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح -4
 ةشئاع يبأ نع «ةبقع نب دمحم نع ءورمع نب دمحم انربخأ ءدعس نب دمحم

 تيأر لاق رمع نب دمحم :لاق ءرهد نب مثيهلا نع «مهج نب رذنملا نع :””[يملسألا]

 . "[اددع ةرعش] نيثالث هترزح هتيصانو هتقفنع يف ُهَّلْيَي يبنلا بيش

 تا ل - ٍِ
1-4 

 انزز

 (”يدسألا لقعم وبأ ]٠"

 . مثيهلا همسأ نإ : ليق

 !] ىنكلا يف هئي , 9”2[ه01 ءاش نإ] , نكلا ىف هثيدح ركذن #

 ناسيه[ "857]

 . هللا دبع هنبا : دنع هثيدح ىملسألا نافيه : ليقو

 نب حرطم نع « شايع نبا انث ناميلا وبأ انث :لاق فوع نب دمحم نع تثدح -060

 هيبأ نع «نابيهلا نب هللا دبع نع ءروصنم يبأ نب , ديزي نع «رحز نب هللا ديبعع ن نع « ديزي

 )١( ةباصإلا «(47 /ه)دسألا )"/ 516(.

 .(ب) نم ةدايز (5)

 .(ب) نم ةدايزلا قرفز

 .(4714 /0) دسألا اذكو . همسا يف فلتخم ليقو ©5065 /8) ةباصإلا «(587 /ه) دسألا (:)
 .(514 /6) ةبا ةباصإلا «(57* /0) دسألا (0)



ي« كسم بيطأك ةعس نم ملسملا ءرملا ةقدصو» : هني هللا لوسر لاق :لاق
 نم هحير دجو

 . نم هحير دجوي ,رحب وأ رب يف كسم بيطأك ةقافو دهج نم ةقدصو «موي زاوج ةريسم

 .(ةنس ةريسم

 دبع تم 2



 فلأ مال 2”فرح]

 (ايمح نبرشال["07]

 نب مثرج :ليقو ءورمع نب بشان :ليقو ءرشان :ليقو مشان نب قونرع :ليقو .همسا
 ةنس يفوت «ميجلا فرح يف هركذ مدقت «موثرج :ليقو «مشان نب مهرج :ليقو «بشان
 .[ب 751١/ 7/51 نيعبسو سمخ

 «دمحأ نب ناميلس انثدحو .حللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -7
 نع ةيرهازلا يبأ نع حلاص نب ةيواعم ينثدح ءحلاص نب هللا دبع انث :الاق لهس نب ركب انث
 فنص : فانصأ ةثالث ىلع نجلا» :لاق هِي هللا لوسر نأ ينشخلا ةبلعث يبأ نع ريفن نب ريبج
 . «نونعظيو نولحي فنصو ؛بالكو تايح فدصو ؛ءاوهلا يف نوريطي ةحنجأ مهل

 تي حي دي مدام ع 0

 (27يلهابلا ةريمض نب قحال 541

 . هلع يبنلا ىلع دفو

 انث ,.يراصنألا نيسحلا نب دمحأ انث ءهلصأ نم نايح نب دمحم وبأ انثدح 17
 نع «دابع وبأ ىيحي نب حلاص انث «يفنحلا ىيحي نب ىسيع انثدح :لاق ىسيع نب دمحم

 هلي يبنلا ىلع تدفو :لاق يلهابلا ةريمض نب قحال تعمس :لاق رماع وبأ ميلس نع ريفع
 نإ هل ءيش الد : هلم يبنلا لاقف ؟هل ام ركذلاو رجألا سمتليو وزغي لجرلا نع هتلأسف
 .«ههجو هب يغتبا امو ءاصلاخ ناك ام الإ لمعلا نم لبقي ال هلا

 "نك دباح 6

 ال

 2 ب <

 .ب نم طقس )١(

 .«رشاال١ : هدنعو 207560 /") ةباصإلا (؟)

 . 075 6 /”9 ةباصإلا (9)

 .(ب) نم اهلماكب ةمجرتلا هذه تطقس 2



 ءايلا باب

 برح نب رخص نايفس ىبأ نب ديزي ]6<”٠"[

 "”سمش دبع نب ةيمأ نبا

جرخف «ماشلا ىلإ هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ هثعب ح
 هرقأو ءاّيشام هل اعيشم 

 مأ :همأ «دلاخ ابأ ىنكي «دانجألا ءارمأ دحأ «ةرشع ينامث ةنس ''”[ماشلا يف يفوت] «رمع

 . ةنانك ينب نم مث « سالج ينب نم فلخ نب لفون تنب بنيز مكحلا

 . يرعشألا هللا دبع ىبأ دنع هثيدح #

 انث : الاق دثرم نب مشاهو «ىلعملا نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .-

 دوسألا مالس ابأ عمس هنأ فنحألا نب ةبيش ينثدح ءملسم نب "”ديلولا انث ءحلاص نب ناوفص

أ يرعشألا هللا دبع ابأ نأ يرعشألا حلاص وبأ (”[ينثدح] : لوقي
 : لاق هَ هللا لوسر نأ هربخ

 ال نيترمعلاو ةرمتلا الإ لكأي ال عئاجلا لثم هدوجسالو هعوكر متيال يلصي يذلا لغم»

 (*”[اذه] كثدح نم : يرعشألا هللا دبع ىبأل تلقف : حلاص وبأ لاق . «اًئيش هنع ناينغي

 نبا دلاخ :دانجألا ءارمأ هب ينثدح :لاقف ؟ هلي هللا لوسر نم هتعمس تنأ ؟ثيدحلا

 . هلع يبنلا نم ''"اوعمس مهنأ صاعلا نب ورمعو «ةنسح نب ليبحرشو «ديلولا

 ءارمأ يف "”ركذو « ناوفص نع «ىلعملا نب دمحأ نع «نيرخأتملا ضعب هاور *

 .نايفس ىبأ نب ديزي دانجألا

 «يمع انث «يوغبلا "”[دمحم نب هللا دبع] انث ءيرصرصلا سابعلا وبأ انئدح .-84

 .(ب) نم طقس )١(

 .(14057/7) ةباصإلا (5941 /05) دسألا )١17/5(« باعيتسالا (؟)

 . لصألا يف امع «الاق» عضوم ريغتف «ملسم نب ديلولا انث الاق» :(ب) يف ةرفإ

 .«اذهب» :(ب) ىف (0) .2ينربخأ» :(ب) يف (4)

 .هركذو» :(ب) يف (0 200 .هوعمس :(ب) يف (0) |
 . (ب) نم ةدايزلا 20(
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 . نايفس يبأ نب ديزي مهيف ركذو «هلثم ملسم نب ديلولا انث ءيطساولا دمحأ نب ناميلس انث

 ("”دوسألا نب ديزي إ*٠.]

 يئاوسلا رباج وبأ
 نع «ةبعش انث دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -

 :لاق هيبأ نع ثدحي يئاوسلا دوسألا نب ديزي نب رباج تعمس :لاق «ءاطع نب ىلعي

 اذإ هتالص ىضق املف «حبصلا ةالص ىنمب فيلا دجسم يف هيي هللا لوسر انب ىلص
 ءامهصتئارف ٌدْعَرَت هلم ىبنلا امهب يتأف «سانلا عم نايلصي ناديري دجسملا رخؤم يف نالجر
 يلصي وهو مامإلا امتيتأ مث ءامكلاحر يف امتيلص اذإ العفت الف» : هنلَي هللا لوسر لاقف
 . (اعوطت وأ ةلفان امكل اهنإف ؛هعم ايلصف

 نب كرابمو .ةناوع وبأو «ةملس نب دامحو «ناسح نب ماشهو .يروشلا هاور #

 «ىنالادلا دلاخ وبأو ء ليضفلا نب مكحلاو .عماج نب ناليغو «كيرشو ء ميشهو ,ةلاضف

 .نامسلا عيبرلا وبأو «ديز نب ديعسو «شايع نب ركب وبأو «ةأطرأ نب جاجحلاو

 رماع نب ديزي نع .ةعصعص نب حون نع "'[يفئاطلا] بئاسلا نب ديعس هاورو * .٠ ) .٠ 5

 .[أ /؟ 57 /7؟] هوحن ىئاوسلا

 1 تو تو 03 حام د 1

 "”ىئاوسلا رماع نب ديزي ["ه "31

 نب حونو ءراسي نب بئاسلا :دنع هثيدح ءملسأ مث نيكرشملا عم اثينح دهش دق ناك
 . ةحعصعص

 انث .يديمحلا انث ءىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 0١

 .(301/9) ةباصإلا «(89/5/6) دسألا )١79/4(« باعيتسالا ()
 .(ب) نم ةدايزلا ()

 .(309/9) ةباصإلا «(598/0) دسألا (*)



 ح "”[نعم]

 نب ميهاربإ انثدح : "7[لاق ]«نايفس : نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثئدحو

 نب دمحم انث «ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ انثدحو .ح ىسيع نب نعم انث « ةرعرع

 نع ؛ يفئاطلا بئاسلا نب ديعس انث «ىسيع نب نعم ''![انث] '''[ :الاق] ةبيتق انث «قاحسإ

 امإو ءرهظلا امإ ةالصلا يف هَتَِ# يبنلاو تئج : :لاق رماع نب ديزي نع «ةعصعص نب حون

 لخدأ ملو تسلج ةالصلا يف هَ يبنلا تدجو املف « «لزتملا يف امهتيلص تنكو ءرصعلا

 :تلق (؟ '"[ ديزي اي] ملسُن ملأ» : لاقف اسلاج ينآر هني هلع يبنلا فرصنا املف «مهعم

 (''[دق] تنك ينإ 7[: تلق] (؟مهتالص يف سانلا عم لخدت نأ كعنم امد :لاق «ىلب

 مهعم لصف ةالصلا تئج اذإف» :لاق «متيلص ('”[دق] نأ بسحأ انأو يلزنم يف تيلص

 .«ةضيرف يهو ةلفان كلت نوكتف تيلص دق ثنك نإو

 ديزي نع « '*”[ راسي نب بئاسلا] هيبأ نع «بئاسلا نب ديعس هاورو ءءاوس مهظفل *

 : ثيدحلا اذه ريغ] '؟”[يئاوسلا] رماع نبا

 بئاسلا نب ديعس انث «ةفيذح وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلع انث «ناميلس انثدح 098

 اهفشكنا ةفاشكنا '"[دنع] لاق هنأ *[رماع نب ديزي نع «راسي نب بئاسلا هيبأ نع

 هب ىمرف ضرألا نم ةضبق هيَ هللا لوسر ذخأف رافكلا مهعبتف نينح موي نوملسملا

لا وكشي وهو الإ هاخأ ىقلي دحأ انم امف «هوجولا تهاش اوعجرا» : لاقو مههوجو
 ىذق

 يف هللا ىقلأ يذلا بعرلا نع نع هانلأسف «ملسأ مث اًنينح دهش ديزي ناكو :لاق «هينيع حسميو

 .(ب) يف سيل[ ]نيبام )١(

 . نادمح نب ورمع يبأ دانسإ نع دمحم نب ميهاربإ دانسإ مدقت (ب) يفو «(ب) نم ةدايزلا 000

 .«لاق» :(ب) يف (9)

 .(ب) نم ةدايزلا (8)

 .(ب) نم طقس (0)

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس (1)



 ' ١ ففففل ةباحصلا ةفرعم

 انفاوجأ يف دجن انك :لاقف «نطف اًنسط اهب ىمرف ةاصح ذخأف «ناك فيك نينح موي مهبولق

 . كلذ لثم

. . 6 
 تي ني تو

 '"7يراصنألا نكسلا نب ديزي ]٠78"[

 ا 3

 انث « (”[دمحم نب] دمحأ انث )2 (")”[ ىيحي نب] دمحم انث « بيبح انثدح 175

 نللا :لاق ]ح "”[دعس نب] ميهاربإ

 انث .ىسيع نب نسحلا انث « "”[جارسلا] سابعلا وبأ انث « "![ةلبج نب] دماح وبأ انثدحو

 0[ورمع] نب نمحرلا دبع نب نيصحلا ينثدح «قاحسإ نب دمحم انث :الاق «كرابملا نبا

 همحل ال هلفَع هللا لوسر نأ نكسلا نب ديزي نع ءورمع نب دومحم نع «ذاعم نب دعس نبا
 نيب رهاظف «لقث دق هم هللا لوسر ناكو ءهيلإ ص لخو  دحأ موي ينعي  ذئموي لاتقلا

 : ةناجد وبأو «لتق ىتح ريمُع نب بعصُم هنع ببن
 تملكو هلي هللا لوسر هجو بيصأ دقو «ةحارجلا هيف ترثك ىتح ةشرخ نب كامس

 بيذف ءادعألا هنم اندو «ذئموي نيعرد

 انل عيبي لجر نم» : ِهْلَع كلذ دنع لاقف .هتنجو بيصأو .هتفش تملكو «هتيعابر

 مهرخآ ناك ىتحاولتقف «نكسلا نب دايز : مهنم .ةسمخ راصنألا نم ةيتف بثوف (؟هسفن

 . نكسلا نب دايز

 . كرابملا نبا ظفل

 تي 00 725 00 2 ل

 )١( باعيتسالا )١39//5(, ةباصإلا «.(597/0) دسألا )/ /201( .

 .(ب) نم طقس (؟)

 .(دمحمل :(ب) يف (9)

 .«بذف» :(ب) يف (4)
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 '""”يراصنألا تباث نب ديزي ["079]

 . ("9[ديز نبا ةجراح هيخأ نبا دنع هثيدح «تباث نب ديز وخأ ت

 نع «ميشه انث ءرمع وبأ انث ءيشكلا ملسم وبأ انث ,يباطخلا قوراف انثدح -6

 تام ًالجر نأ تباث نب "”ديزي همع نع «تباث نب ديز نب ةجراخ نع «ميكح نب نامثع

 مث «هفلخ هباحصأ فصف هربق ىتأف (؟ينومتملعأ اله» :لاقف هِيَ هللا لوسر دهع ىلع

 مهيلع روني هللا نإو ,ةملظ اهلهأ ىلع ةئلتمم روبقلا هذه نإ» :لاق مث «هيلع ىلص

 .«(مهيلع يتالصب

 «يرازفلا ناورمو ءرهسم نباو ©« سنوي نب ىسيعو «ريحغ نباو ءهريهز هاور #*؛

 .[ب /1 47 /7] هلثم ميكح نب نامثع نع ةعامج يف رغألا نب ضيبألاو

 0 نا تاع
 اتوب يوي د

 ] "0٠فعلا ةملس نب ديزي[ 95(

 . عوشأ نباو لئاو نب ةمقلعو رجح نب لئاو :دنع هثيدح «نييفوكلا يف دعي

 نسب هللا دبع انث «يفيرطغلا '''”[دمحأ نب دمحم] 3 © دمحأ وبأ] انثدح “06

 نب كامس نع «ليئارسإ انث ءدمحم نب ورمع انربخأ «ميهاربإ نب قاحسإ انث «هيوريش

 نإ تيأرأ « هللا لوسر اي :لاق هنأ يفعُجلا ةملس نب ديزي نع «لئاو نب ةمقلع نع «برح

 هل لاقف ءانل يذلا قحلا نوعنميو ,مهيطعن نأ مهل يذلا قحلا اننولأسي ءارمأ انيلع ناك

 لّمُح ام هيلع» : هلي هللا لوسر لاقف «ةئلاثلا مث «ةيناثلا داعأف ءسلجا :ثعشألا

 .(مثلّمُح ام مكيلعو

 نع «كامس نع «ةبعش نع « ريرج نب بهو ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هاورو *

 . (21017 /؟) ةباصإلا 58٠١(« /0) دسألا ١7(« 7” /5) باعيتسالا )١(

 .(ب) نم ةدايزلا 20

 . (ب) نم تبثأ امو ««ديز» : لصألا ىف (9)

 .(6//581) ةباصإلا «(594 /0) دسألا )4//"١(« باعيتسالا (4)
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 .هركذف ُهنكَع هللا لوسر يفعجلا ةملس نب ديزي لأس : لاق «هيبأ نع «ةمقلع

 .ةملس نب ديزي ال «لأس ديزي نب ةملس نأ : هنع هباحصأ ىور ةبعش

 نب بهو انربخأ «هيوهار نب قاحسإ انث «هيوويش نبا انث ءدمحأ وبأ هانثدح. 5

 2 هللا لوسر يفعجلا ديزي نب ةملس لأس : لاق لئاو نب ةمقلع نع «كامس نع «ةبعش انث «ريرج

 .هركذف

 . "[ةملس نب ديزي :لاقو] ةدئاز نع «يميتلا ناميلس هاورو #

 دمحلأ نب هللا دبع انث «دلخم نب دمحم انث ءديمح نب دمحم هانثدح 17

 «برح نب كامس نع «ةدئاز نع هيبأ نع «ناميلس نب رمتعم انث «ةديبع نب ديبع انث «يقرودلا

 دللي هللا لوسر تلأس :لاق « ىفعجلا ةملس نب ديزي نع «ىمرضحلا لئاو نب ةمقلع نع

 . ثيدحلا . . . ءارمأ انيلع ناك نإ « هللا لوسر اي :تلقف

 انث ءىمرضحلا 0[ هللا دبع نب دمحم] انث « '"”[دمحم] نب دمحم انثدح .-

 ىنثدحف «هرخآ هلوأ ىنيسنُي نأ فاخأ ًاريثك اًثيدح كنم تعمس دق ينإ : هَ هللا لوسرل
 .«ملعت اميف هللا قت تار :لاق ءاعامج نوك نت ةملكب

 ('كلام نب سيق نب ثراحلا نب ديزي ]1"٠"[
 « محسف نبا : هل لاقي جرزخلا نب ثراحلا نب بعك نب ةبلعث نب ةثراح نب رمحأ نبا

 . هلل# يبنلا عم اردب دهش ءهل بقعال

 . «لئاو نب ةمقلع نع كامس نع» :(ب) يفو «لصالاب اذك )١(
 .«دمحأ» :(ب) يف (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا قفز

 .(564 /") ةباصإلا ,.( 58 /5) دسألا ١5(. /5) باعيتسالا (5)



 ةباحصلا ةفرعم 57 3

 ىسوم انث « ''"[حيلف نب] دمحم انث «ميهاربإ انث «دايز انث « قوراف انثدح 8

 نم (''[ هني هللا لوسر عم] اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع« ''”[ةبقع نبا]

 نب ةثراح نب رمحأ نب كلام نب] "”[سيف] نب ثراحلا نب ديزي : جرزخلا ينب نم راصنألا

 . "”[هل بقعال «محسُف نبا : هل لاقي يذلا وهو جرزخلا نب بعك نب ةبلعث

 انث ءدمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح] 20

 : جرزخلا نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ

 يذلا وهو «جرزخلا نب بعك نب ةبلعث نب ةئراح نب رمحأ نب كلام نب ثراحلا نب ديزي

 سانخ نب حرس نب رذنملا نب ديزي ]٠*"[

 (”يراصنألا نانس نبا

 : هلع هللا لوسر عم اردب دهش

 ىسوم انث « '”[حيلف نب] دمحم انث «ميهاربإ انث « دايز انث « قوراف انثدح .- 0١

 ينب نم هي هللا لوسر عم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع 2 '"![ةبقع نبا]

 . نانس نب سانخ نب حرس نب رذنملا نب ديزي : جرزخلا '7[نب ثراحلا]

 قاحسإ نب '”[دمحم ]نع «ميهأريإ انث «دمحأ انث ءدمحم انث «بيبح انثدح .-7

 نب رذنملا نب ديزي : جرزخلا ينب نم راصنألا نم هي هللا لوسر عم اردب دهش نم ةيمست يف

 .(ب) يف سيل 00

 .(ب) نم تبثأ امو ء««محسف» : لصألا يف )١(
 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(5537 /9) ةباصإلا «(504 /6) دسألا )١5١/5(« باعيتسالا (:)



 رك "امم ةباحصلا ةفرعم
 0ك

 ]*"٠"[ يبضلا] "”''ةماعن نب ديزي [”"

 . هتبحص يف فلتخم «ناملس نب ديعس : هنع ىور ال

 ركب وبأ انث «يمرضحلا (؟”[ هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحم نب دمحم انثدح .-7

 .ورمع نب دمحم نب رفعج انثدحو . ح درص نب رارضو ءورمع نب ديعسو «ةبيش يبأ نبا
 نب متاح انث :اولاق 2”[ينامحلا] ديمحلا دبع نب ىيحي انث «يضاقلا نيصح نبا انث
 نب ديزي نع «ناملس نب ديعس ينثدح  ةقث ناكو  ريصقلا ملسم نب نارمع انث «ليعامسإ
 مساو همسا نع هلأسيلف لجرلا لجرلا بحأ اذإ»: هي هللا لوسر لاق :لاق يبضلا ةماعن
 .[أ ١/ 57 /9؟] (ةدوملل لصوأ هنإف ؛ وه نمو .هيبأ

 200 كا

 ”يلَجَبلا يرْسسقلا زرُك نب دسأ نب ديزي *4]

 . مثيهلا ابأ ىنكي ه

 . ح نوع نب ورمع انث هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انئدح . 5

 ذل أ

 يبأ نب نامثع انثدح '"[:لاق] يبايرفلا ''”[ رفعج] انث ءرفعج نب دلخم انثدحو
 : لوقي ربنملا ىلع يرسقلا دلاخ تعمس :لاق «رايس انربخأ «ميشه انث :الاق ؛ةبيش
 بحت يذلا سائلل بحأ ديزي اي» : هي هللا لوسر يل لاق :لاق يدج نع «يبأ ينثدح

 .«كسفنل

 6 . 3 923 0 2 0001 م

 يف ارخأت دقو ,يدزألا نابيش نب ديزيو «يدزألا عبارم نبال (ب) يف نيتمجرت ةمجرتلا هذه لبق 200
 . نمحرلا دبع وبأ ديزي ةمجرت دعب ام ىلإ لصألا

 .(35 /9) ةباصإلا 06١(.« /0) دسألا ١57(« /5) باعيتسالا (؟5)
 .(ب) ىف سيل ()
 .(ب) نم ةدايزلا (5)
 .(501 /5) ةباصإلا «(8ا/8 /0) ةباغلا دسأ (0)
 .(ب) نم طقس (5)



 قلد
 تابيش نب ديزي[ ٠" ”ه]

 . هتبحص يف فلتخم «نانس نبأ : ليقو

 نع .يبأ ينثدح «ةميزخ نب رصن ةمقلع وبأ انث «ليلخلا نب سابع نع تُندُح 6
 ناك هلع يبنلا نإ :نانس نب ديزي لاقو :لاق ذئاع نبا نع ظوفحم هيخأ نع «ةمقلع نب رصن

 . كلذ نع يه ىتح «كيبأو ال» :لوقيف اًئمز فلحي
0 ٍ 
 4 بز

 "”يىملسلا سدنخألا نب ديزي ]5" ٠"[

 نب ةرج نب بيبح نب سنخألا نب ديزي وه :دعس نب دمحم لاقو «نعم ابأ : ىنكي

 : هريغ لاقو . ةفوكلا نكس ءميلس نب ةئهب نب سيقلا ئرما نب فافخ نب كلام نب "”ةبغز

 . نييماشلا ىف دعي

5 93 
1 2 2 

 . يلهابلا ةمامأ يبأ ثيدح يف هركذ .ريفن نب ريبجو «ةرم نب ريثك :هنع ىور *

 «فسوي نب هللا دبع انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث رفعج نب هللا دبع انثدح -5

 نع «ةرم نب ريثك نع «ىسوم نب ناميلس نع «دقاو نب ديز ينربخأ ءديِمُح نب مئيهلا انث

 نآرقلا هللا هاتآ لجر :نيتدثا يف الإ دسح ال» :لاق هني هللا لوسر نأ سدخألا نب ديزي

 ءانالف ىطعأ امك ©[ يناطعأ هللا نأ ول ]: لجر لوقيف «راهنلاو ليللا ءانآ هب موقي وهف

 هللا نأ ول :لجر لوقيف .هب قدصتي وهف ًالام هللا هاتآ لجرو .هب موقي امك هب موقأف

 تيأرأ « هللا لوسر اي :لجر لاقف «قدصتي امك قدصتأف اًنالف ىطعأ امك يناطعأ

 .«هلهأ ءارو نم ّرهيل بلكلا نإ ,لّدَعب اهل سيل» :لاقف ؟لجرلا يف نوكت ةدجنلا

 . ديزي نع « ةرم نب ريثك نع «لوحكم نع «دقاو نب ديز نع «يلع نب ةملسم هاور *

 ةيواعم انث] حلاص نب هللا دبع انث «لهس نب ركب انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -0

 . (501/ /7) ةباصإلا «(5//591) دسألا )١78/5(., باعيتسالا )١(

 . 001١( /7) ةباصإلا «(8/5 /0) دسألا ١0(« /5) باعيتسالا )١(

 .«(بغز» :(ب) يف ()

 .« هللا يناطعأ ول» :(ب) يف (5)



 مح مسلل#+ رعو_ ١الى“ ةباحصلا ةفرعم

 هلل هللا لوسر نع :لوقي يلهابلا ةمامأ ابأ عمس هنأ رماع نب ميلس نع « ''”[حلاص نبا

 سنخأللا نب ديزي لاقف .«باسح ريغب اقلأ نيعبس يتمأ نم ةنجلا لخدي هللا نإ» :لاق

 لخدي» : هلي هللا لوسر لاقف «نابذلا يف قرزألا نابّذلاك الإ كتمأ يف اذه امو : يملسلا

 «تايثح ثالثو اًفلأ نوعبس فلأ لك عم ,باسح ريغب اًفلأ "”[نوعبس ] يتمأ نم ةنجلا

 عسوأ وهو «ناّمعو ندع نيب ام لغم» :لاق ؟كضوح ةعسامف « هللا لوسراي :لاق

 :لاق ؟هبارش امف هللا لوسر اي :لاق «ةضفو بهذ نم نابعنم هيف» هديب راشأو «عسوأو

 .«كسملا نم اًحير بيطأو , لسعلا نم ةقاذم ىلحأو «نبللا نم ضيبأ هبارش»

 ةمامأ يبأ نع ءرماع نب ملس نع ءورمع نب ناوفص نع «ملسم نب ديلولا هاور *

 .هوحن

 ماو خام تل“
 يو مناي م

 نمحرلا دبع وبأ ديزي ]” ٠"[

 . ةيراج نب ديز : ليقو «سوألا نم يراصنألا ةيراج نب ديزي هنإ : لبق ©

 . ديزي نب نمحرلا دبع نع « هللا '””ديبع نب مصاع : هثيدح ىور *
 ءريثك نب دمحم انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ,دالخ نب ركب وبأ انثدح -

 لاق :لاق هيبأ نع . ديزي نب نمحرلا دبع نع « هللا ديبع نب مصاع نع «نايفس انث
  اًنس  '[مكءاقرأ] مكءاقرأ مكءاقرأ ,مكءاقرأ مكءاقرأ مكءاقرأ» : هيَ هللا لوسر
 هورفغت نأ اوديرت ملف بنذب مكوءاج نإف ؛ نوسبلت ام مهوسكاو ,نولكأت امث مهومعطأ

 .«مهوبذعت الو هللا دابع اوعيبف

 . (ب) نم ةدايزلا 21(

  2١(نيعبس) :(ب) ىف .

 .(387 /5) ةباصإلا «(601 /0) دسألا (*)
 .«هللا دبع» :(ب) يف (4)
 .(ب) نم تبثأ امو . لصألا نم طقس (4)



 يبأ نع :دوعسم وبأ لاقو «يروثلا نع «سانلاو '''[قازرلا دبعو ميعن وبأ هاور] *

 .[ب /7 57 /7] ةيراج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع نايفس نع ميعن

 "'”يراصنألا عبرم نبا [”"8"0]

 . '""[ديز :ليقو «ديزي همسا نإ] :ليق د

 . مكيلإ هللا لوسر لوسر ىنإ : لاقف مهاتأ هنأ «نابيش نب ديزي هنع ىور *

 1 0 1 الار م دام دا

 "'يدزألا نابيش نب ديزي ]1

 هللا دبع نب ورمع لاخ « يليدلا وهو «ةيؤر هل نأ يراخبلا نع «نيرخأتملا ضعب هركذ ن

 . ناوفص نبا

 .رانيد نب ورمع : دنع هثيدح

 انث «يديمحلا انث ءىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انئدح .48

 ًالجر عمس هنأ يحمجلا ناوفص نب هللا دبع نب ورمع ينربخأ «رانيد نب ورمع انث «نايفس

 نحنو يراصنألا عبرم نبا (*”[اناتأ] :لاق نابيش نب ديزي هل لاقي دزألا نم هلاوخخأ نم

 : لوقي مكيلإ هللا لوسر لوسر ينإ :لاقف مامإلا فقوم نم ورمع هدعابي ناكم يف ةفرعب

 .(مالسلا هيلع ميهاربإ ثرإ نم ثرإ ىلع مكنإف ؛هذه مكر عاشم ىلع اونوك»

 / مام د
 يا مما 3

 و

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف )١(

 .(3537 /9) ةباصإلا 601 /6)دسألا (0)

 اهيلت يتلاو ةمجرتلا هذه تمدقتو .(704 /1) ةباصإلا «(547/0) دسألا )١8/5(., باعيتسالا ()

 ْ . (ب) يف ةساعن نب ديزي ةمجرت نع

 ْ .2ىتأ» :(ب) يف (4)



 '''حارجلا نب ديزي ]٠*٠4"[

 ال هنأ ركذو .«ةبحصو ةيؤر هل :لاقو «نيرحخأتملا ضعب هركذ «ةديبع ىبأ وخأ حب

 و

 "”يمرجلا نعم وبأ ديزي ]٠541"[

 ديزي وه : ليقو «نييفوكلا يف دعي «ةبحص هيبألو ”هنبالو هل ءيملسلا :ليقو
 . سنخألا نب

 انث ,ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 ةيريوجلا يبأ نع «ليئارسإ انث «ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىبحي انث « ''”[ثراحلا نب] باجنم

 يدجو يبأو انأ هي هللا لوسر تعياب :لاق يملسلا ديزي نب نعم تعمس :لاق

 . ينحكنأف يلع بطخو « ينجلفأف هيلإ تمصاخو

 ام نعم اي كل» : ُهْنْيَع يبنلا يل لاق :لاقو «ليئارسإ نع ؛يزقنعلا ورمع هاور *

 .(تيون ام ديزي اي كل» : يبأل لاقو «تذخأ

 كد كم تنم

 فاعلا ديزي["*7٠"04]

 يئاطلا بلهب فرعُي «ةداتق نبا : ليقو «ةفانق نبا : ليق «ةصيبق وبأ

 ءءاهلا (*7[فرح] يف هركذ نأ دعب ةفانق نب ديزي :لاقو «نيرخأتملا ضعب هجرخأ *

 . ىئاطلا بله

 )١( ةباصإلا «(187/ه)دسألا )"/ 007( .

 .(101/7) ةباصإلا «2804 /5) دسألا (1 /4) باعيتسالا (9)
 . هنبالو هيبألو هل : (ب) يف قرف

 .(ب) نم ةدايزلا 2(

 .(5531 2309 /7) ةباصإلا .(650 5 /0) دسألا ١5٠((« /5) باعيتسالا (6)
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 ةباحصلا ةفرعم

 انث ءهريثك نب دمحم انث «يشكلا ملسم وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انئدح .0

 . هللا لوسر اي :تلق :لاق هيبأ نع ءبله نب ةصيبق نع ؛برح نب كامس نع «نايفس

 هيف تعراض '"'[ءيش] كردص يف نجلختتي ال» :لاق ءاجرحت الإ هعدأ ال ماعط

 .(ةينارصنلا

 . كامس نع « نيرخآ ىف كيرشو «رصن نب طابسأو «ةدئازو «ريهز هاور *

 /ملأ

 "”بئاسلا وبأ ديزي [ ]" 4 ٠"

 نب ةمامث نب دوسألا نب هللا دبع نب ديزي وهو «يدنكلا طساق نب رمّثلا تخأ نبا

 . ةماميلا ىلع هرمأف ُهَْكَع يبنلا بحص «برح نب نايفس يبأل اًقيلح ديزي ناكو ,ةعصعص

 يبأ نبا انث «ىسوم نب دسأ انث «دواد نب مادقملا انث «دمحأ نب ناميلس انئدح

 نذخأي ال» :لوقي هليَ# يبنلا عمس هنأ هدج نع هيبأ نع «بئاسلا نب هللا دبع نع «بئذ

 .«هيلإ اهدريلف هيخأ اصع مكدحأ ذخأ اذإو ءاداج الو اًبعال هيخأ عاتم مكدحأ

 يفنحلا ركب وبأو «ميعن وبأو ء«مصاع وبأو «نوراه نب ديزيو «ناطقلا ىيحي هاور *

 . بئذ ىبأ نبا نع «ةعامج ىف

 « /[ةبيش يبأ نب] نامثع نب دمحم انث ؛ نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 7

 0 يكل ءاجر نب هللا دبع انث « سيردإ نب | قاحسس انل يلع نب نسل ان

 هيه (00 مو 1 0
 فراش ””ينباصأف سمخلا نم انبيصن ىوس

 .(ب)نم طقس )١(

 .(505/9) ةباصإلا .((590 /0) دسألا )١75/5(( باعيتسالا (؟)

 وهو ؛ميعن يبأ ىلإ هبسن هنأ ةصاخ ( /0) دسألا نم هانتبثأ امو ««ناطيش» ةيطخلا خسنلا يف (")

 . ةمجرتلا رداصم يف كلذك

 .(ب) نم طقس[ ] نيبام (5)

 .«ينباصأو» :(ب) يف (5)
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 . هلثم قاحسإ نع .ةبش نب رمع هاور #

 200 ل
 تزرت بزي هود

 "”بئاسلا وبأ ديزي[" ]44 ٠

 . يراخبلا نع هركذ اميف لوألا نيبو هنيب نيرخأتملا ضعب قرف «لوألا يدنع وهو

 نادمح نب ورمع وبأ انثدحو .ح يبايرفلا رفعج انث ءيرجآلا ركب وبأ انثدح- 5

 . ح نايفس نب نسحلا انثدح 1[ :لاق]

 نبا انث .ديعس نب ةبيتق انث :اولاق ءروفيط نب يلع انث ,ءكلام نب ركب وبأ انثدحو

 نأ هيبأ نع «ديزي نب بئاسلا نع «صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه نب صفح نع .ةعيهل

 .هيديب ههجو حسم هيدي عفرف اعد اذإ ناك ُهْنيَي يبنلا

 "””يعبضلا رشب نب ديزي "]

 .تبثي ال :لاقو «ةباحصلا يف نيرخأتملا ضعب هركذ «ةيلهاجلا كردأ

 يشاقرلا ةبالق وبأ انث « ''*”[يلإ بتك اميف] ناميلس نب ةمثيخ انربخأ -0

 ىعبضلا بهشأ ىنثدح «ءاوس نب دمحم ىمع انث ءءاوس نب ةبلعث نب دمحم انث '''[:لاق]

 لوأ اذهو» :راق يذ موي هلي هللا لوسر لاق :لاق ةيلهاجلا كردأ دق ناكو ءرشب نب ديزي نع

 .(مجعلا كلم نم "هيف برعلا فصتتني موي

5 ١ 

 .مهو وهو « ُهَّنكَع هللا لوسر لاق :لاق اذك *#

 )١( ةباصإلا .(5494/0) دسألا )9/ 45(.

 .(ب) نم طقس [ 1نيبام (؟)
 . (519/4 /*) ةباصإلا «(49// /05) دسألا )١737/5(, باعيتسالا (9)
 .(ب) نم ةدايز[] نيبام (5)

 . «برعلا هيف فصتني» :(ب) يف (0)
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 مشاه نب ديزي دبع نبا

 . امهنع هللا يضر ةيواعم مايأ يف يفوت

 بوقعي انث «غئاصلا "”[ديز نب] يلع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح .-5

 ةناكر نب ديزي نع «هيبأ نع «دمحيم نب رفعج نع « ىلع نب ديز نب نيسح انث «بساك نبأ

 ىلإ جاتحا ,كتمأ نباو كدبع مهللا» :لاق مث ءربك تيملا ىلع ىّلص اذإ ناك هتِيَع يبنلا نأ

 اًيسم ناك نإو :هناسحإ ىف دزف اًنسحم ناك "”نإف .هباذع نع ىنغ تنأو ,كتمحر

 . وعدي نأ هللا ءاش امب وعدي مث (هنع زواجتف

 . هوحن ديز نب نيسح نع «يرهزلا بعصم وبأ هاور #

 تعا لننل 2ثا4

 ('”سينأ نب ديزي [”"0 7]

 ورمع نب هللا دبع نبا

 دهش ؛نمحرلا دبع ابأ ىنكي « رهف نب براحم نب نابيش نب ورمع نب بيبح نبا
 . ةرصبلا لهأ دنع هثيدح ءرصمب ةياور هل فرعُي الو «راد اهب هل ءرصم حتف

 . ىلعألا دبع نب ديعس يبأ نع رخأتملا هاكح اذك *

 نع «ةملس نب دامح انث « جاجح انث «ملسم وبأ انث ''”[ :لاق] قوراف انثدح .-.7

 عم انك :لاق «يرهفلا نمحرلا دبع يبأ نع ءراسي نب هللا دبع مامه يبأ نع «ءاطع نب ىلعي

 . ثيدحلا ركذف ءرجشلا لالظ تحت انلزنف ديدش ظئاق موي يف انرسف نينح ةوزغ يف هيي هللا لوسر

0 . 
 يف

0 1 0 2 7 
 2 72 1/0 تي

 )١( باعيتسالا )١70 /5(« ةباصإلا «(5//5410ه) دسألا )"/ 160( .
 .(ب) نم طقس [] نيب ام (؟)
 .«نإو» :(ب) ىف (9)

 .(307 /6) ةباصإلا «(47/8/0) دسألا (:)
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 (”فيس نب ديزي [”"0 48]

 يعوبريلا ةيراج نبا
 . ةرصبلا بارعأ يف ذ هداذع

 مارهبام نب دمحأو «ةقدص نب دمحم نب دمحأ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح -.

 مامه وبأ دمحم نب تلصلا انث «قوزرم نب دمحم نب دمحم انث :الاق ؛ي ىجذيألا

 ةيراج نب فيس نب ديزي نب بيرض نب ديزي نب ثراحلا نب دودوم ينثدح «يكراخلا
 هلع يبنلا ىتأ هنأ يعوبريلا ةيراج نب فيس نب ديزي يدج نع يبأ ينثدح «يعوبريلا
 سيل» : هَ هللا لوسر يل لاقف «هلك يلام بهذ ميمت ينب نم الجر نإ « هللا يبن اي :لاقف

 ىلع كفرعأ الأ وأ كموق ىلع فرعُت نأ كل له» :لاق مث .«"'هكيطعأ لام يدنع

 .[ب /؟ 55 /5] «اًعفد رانلا يف عفدُي فيرعلا نإ امأ» :لاق ءال :تلق (؟كموف

 مام خ6
 يني 0 م2

 "””ةجراخ وأ ةيراج نب ديزي ]٠49*"[

 . (*”نادحولا يف يعينملا هركذ 1

 نب ديوس انث «ىمرضحلا «*[ هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحم نب دمحم انثدح .8

 نب ىسوم نع .«ةملس نب دلاخ نع « . ميكح نب نامشع نع ؛ةيواعم نب ناورم انث «ديعس

 ؟هللا لوسر اي كيلع يلصن فيك : هل هن هللا لوسر تلأس : لاق ةيراج نب ديزي نع «ةحلط

 ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كراب مهللا :اولوق ؛ يلع اولص» :لاق

 .«ديجم ديمح كنإ :ميهاربإ لآ و ميهاربإ
11 5 3 4 5 

6 00 5 

 )١( باعيتسالا )١78/4(« ةياصإلا «.(544 /0) دسألا )7/ /561(.
 ) )0«كيطعأ» :(ب) ىف .

 .(180 /90) ةباصإلا «.(481 /0) دسألا «(178 /4) باعيتسالا ()
 .«تادحولا يف» :(ب) يف (4)

 .(ب) نم ةدايزلا (0)



 '""ىفنحلا ئناه وبأ ديزي ["هه٠]

 اهبهوف هيخأ ةحارج مالسلاو ةالصلا هيلع هبهوتساف هيلإ مكاحتو « ُهْلْيَي يبنلا ىتأ ن

 نب حارجلا انث «مصاع يبأ نب 9[ ركب وبأ] انث ءدمحم ني هللا دبع انثدح 50

 ديمحلا دبع نب طاير انث "”[: لاق] «يفنحلا يناميلا سرشأ نب ليبتر نب دايز انث «زازقلا دلخم
 نباوهو ءرفظ نب ةيراجو «دبعم نب سيق هاخأ نأ هيبأ نع «ديزي نب ئناه نع «يفنحلا
 ةبرض ةيراج هبرضو ؛هدي نابأ ةبرض سيق هبرضف امهنيب ناك ىعرم يف التتقا همع

 ةيراج نيبو هنيب ناك اميف سيق ينأرجف :ديزي لاق هّتِلَع هللا لوسر ىلإ اهيف امصتخاف

 كدي يل به» :هل لاقف هنأش نم ناك يذلاب هربخأف ليَ هللا لوسر ىلع انمدق ىتح انجرخف

 به .ديزي ايد :لاق ءهنم صتقأ ىتح هعدأ ال :لاق «ىبأف (ةملسم ءاضيب ةمايقلا موي كيتأت

 هللا رثكأ» :لاقف «دلولاو قزرلاب يل ىعدف « هللا لوسر اي كل يه :تلق ؛«كيخأ ةبرض يل

 ("'ةمشهملاب دبعم نب سيقل ناك لام يف هدي ةيدب رفظ نب ةيراجل ىضقو ««كدلوو كلام

 . هدي ةيدب هيلإ عفدي
 تي ني 3و خام خل 4

 '*'فوع نب ةزمح نب ديزي ]
 . هدالوأ دنع هثيدح «هعيأبو هيَع هللا لوسر ىلع هيبأ عم دفو د

 نب ىسوم انث 1[ :لاق] '*”[يبالودلا دمحأ نب دمحم رشب يبأ] نع تثدح -0

 هدج نع «ديزي نب مشاه نب قالع نب ساهو نع «يلمرلا ريم نب قيقح انث ,يلمرلا لهس ..

 يخأو ءهعم انأو ُهْنَْع يبنلا ىلإ يبأ ءاج :لاق فوع نب ةزمح نب ديزي هيبأ نع «مشاه

 .(3877/) ةباصإلا «(١21؟/6)دسألا )١(

 .(ب) نم طقس (0)

 . «ةميشهم اب :(ب) يف قرفز

 .(1517/4 /") ةباصإلا .(587/0) دسألا ١75(« /5) باعيتسالا (:)

 .«يبالودلا رشب يبأ دمحأ نب دمحم نع تثدحا :(ب) يف (0)
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 هيفا 2

 . هانعيابف ' ''ميرخ

 2 ءءء 2 م 2 ب

 (9دلاخ نب يحب نب ةيابع نب ديزي[ ] ٠65"

 هَناإَص
 هلع يبنلا ىتأ : يلهابلا نعم نب ةدانج نب كلام نب ديز نب ةرم نب سالج نبا

 :لاقو نيرخأتملا ضعب هركذ .هسأر حسمف '"'[ةقدصب]

 هدج نع «هيبأ نع «ةيابع نب ديزي نب عيرق نب دايز نع «رمتسملا نب ميهاربإ هآاور *

 .هيلع دزي ملو ديزي

0 2 0 2 0 2 2 

 '*يفنحلا دبعم نب ديزي [ ] ٠"

 دنع هثيدح «ةبحص هيخألو هل « هلي يبنلا ىلع دفو «دبعم وبأ (”يلؤدلا :ليقو ن

 . كبعم هئبأ

 نيكسم نب دمحم انث «يقبئزلا ورمع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .5

 نع «ةبتع نب بويأ نع «لضفلا نب ىسوم انث ,دمحم نب ناميلس نب دمحم انث «يماميلا
 ةماميلا نع ينلأسف هيي هللا لوسر ىلع تدفو :لاق دبعم نب ديزي هيبأ نع «ديزي نب دبعم
 بذكأ نأ تهرك مث لؤدلا نب هللا دبع ينب يف :لوقأ نأ تدرأف اهلهأ نم ددعلا نميف

 .«كلهت نلو ةدش ىلع تينُب ضرأ تقدص» :لاق ديبع ينب يف مهنم ددعلا :تلقف هّلِيَي يبنلا

 . «مهديبع نولكاويو مهيديأب نولمعي مهنأب» :لاق ؟كاذ مب هللا لوسر اي : 29لاق

 .(ب) نم تبثأ امو ««ثيرح» : لصألا يف )١(
 .(55 /") ةباصإلا .(599 /0) دسألا ,.(174/5) باعيتسالا ()
 , (هتقدصبلا :(ب) يف قرف

 . (387 /”) ةباصإلا (008/0) دسألا ١5١(« /8) باعيتسالا (5)

 . «ىليدلا» :(ب) ىف (4)

 .«اولاق» :(ب) يف (1)



 هيبأ نع « يعبرلا لضفلا نب ىسوم نع «ناميلس نب دمحم نع «ةبش نب رمع هاور

 .[أ/7 54 /؟] هلثم

 ءراطعلا عيبرلا نب نمحرلا دبع نع «ةبعش نب ناميلس نع «يزارلا متاح وبأ هاورو #

 . هلثم ةبتع نب بويأ نع «ديزي نب دلخم نع

 "ديزي يبأ نب ميكح :ليقو , "”هيكح وبأ ديزي ]٠54"[

 .ح مامه انث « دواد وبأ انث « "”بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 7

 نب يلع انثدح «لماك نب سودبع نب دمحم انث , "”ميهاربإ نب هللا دبع انثدحو

 :لاق هيبأ نع «ديزي نب ميكح نع «بئاسلا نب ءاطع نع :الاق ديز نب دامح انث «دعجلا

 حصنتسا اذإو ءضعب نم مهضعب هللا قزري» :دامح لاقو . (هحصنيلف 0[ ها

 . (هحصنيلف هاخأ مكدحأ

. 0 07 
 تي ني يو

 (2ةعمز نب ديزي ["ه هه ]

 يدسألا يشرقلا بلطملا نبا

 . نينح موي ُهْنَْع يبنلا عم دهشتسا

 دمحم انث « '''[رذنملا نب] ميهاربإ انث « ""”[ليلخلا نب] دايز انث .قوراف انثدح.-64

 عم دهشتسا نم ةيمست يف باهش نبا نع ''”[ةبقع نب] ىسوم انث :لاق «''[حيلف نبا]

 نب] ةعمز نب ديزي :دسأ ينب نم مث «سيق نم نيملسملا نم نينح موي هيَ هللا لوسر
 )١( «ميكح يبأ نب ديزي» :(ب) يف .

 . (547 /7) ةباصإلا «.(587/0) دسألا ١57(.« /5) باعيتسالا (؟)

 . «ميهاربإ نب هللا دبع انربخأ مامه انث) :(ب) يف (')
 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 . (568 /) ةباصإلا «.(588 /0) دسألا ١70(.« /5) باعيتسالا (0)

 .(ب) نم طقس (1)
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 دايز يبأ نب ديزي [”"٠ه5] فز

 يملسألا دايز نب ديزي :ليقو
 ديعس يبأ نع ءرخأتملا هاكح اميف "”[نييرصملا يف هدادع] «ةباحصلا يف ركذ هل ح

 .دنسم هل فرعي ال هنأو ''”[ىلعألا دبع نبا]

 . بيبح يبأ نب , ليزي : هنع ىور ا“

 نب ميعُن انث يارا اح ني محلا ديعاش دمحأ نب ناميلس ند. 4
 .يملسألا دايز نب ديزي نع « «ليبق يبأ نع ةعيهل نبا ''”[انث] ءدعس نب نيدشر انث .دامح

 ىسري ىتح '* 'ةنيفس ةئامثالث يف يتأي - مورلا كلم ينعي - قوم نبا نأ ةباحصلا نم ناكو

 . - مالسإلا ةيحان ينعي  ايسيرسب

 "”يجرزخلا يراصنألا دي ةديدح نب رماع نب ديزي ]٠51"[
 نب] ورمع نب ةديدح ينب نم مث ؛ةملس نب بعك نب منغ نب داوس ينب نم

 .رذنملا ابأ ىنكي ءاردب دهش « ' 0[ داوس

 «""![دمحم نب] دمحأ انث , '"”[ىبحي نب] دمحم انث « ''"[نسحلا نب] بيبح انثدح 7
 نم راصنألا نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم "0ع ,"”[دعس نب] ميهاربإ انث

 .رذنملا ابأ ىنكي .ةديدح نب رماع نب ديزي : ةديدح ينب نم مث .داوس ينب نم جرزخلا

 عام 2
 0 ٍ تو مسرب مح

3 

 .(ب) نم طقس )١(
 ,(5057/) ةباصإلا .(589 /0) دسألا (؟)
 .(ب) نم ةدايز (9

 .2نعا : (ب) يف قم
 . «ةيرسلا : (ب) يف 26(

 . (569 /") ةباصإلا .(598/6) دسألا (5)
 . «انث) :(ب) يف (0)



 ةباحصلا ةفرعم 0

00 
 سيق نب ديزي ["٠ه]]

 . ةماميلا موي دهشتسا « شيرق ءافلح نم

 ""[نع] «ميهاربإ انث ءدمحأ انث ءذمحم انث « "”[نسحلا نب] بيبح انثدح 07

 ' سيرك ءخج نم ةماسعلا موي نيملسلا نم دهشتس | نم ةيمست يف قاحسإ نب . لا 1

 *قو 2(

 نتا سني بل 0

 '"ةرجش نب ديزي [".059]

 .دهاجم :دنع هثيدح . يواهرلا : ليقو «ماشلا لهأ يف دعي

 نب ناميلس نب دمحم انث «رثوك نب '"”[نسحلا نب دمحم] رحب وبأ انثدح .-.4

 ؛ دهاجم نع دايز يبأ نب ديزي نع «دعس نب دوعسم انث «ليعامسإ نب كلام انث «ثراحلا

م تسمأو هللا نم مكيلع تحبصأ دق اهنإ «سانلا اهيأ : :لاقف ةرجش نب ديزي مدق : لاق
 ن

 امدُق امدَقَف ودعلا متيقل اذإف ءاهيف ام تويبلا يف "”[رمحأو رضمخأو رفصأ] نيب

يف ةوطخ نم لجر مدقت ام» :لوقي هل هللا لوسر تعمس ينإف [ب /؟40 /]
 ليبس 

 . «هاياطخل ةرافك همد نم ةحضن لوأ ناك دهشتسا نإف ؛نيعلا روحلا هيلإ علطا الإ هللا

 « يروثلا هاورو . ؟*![دايز يبأ نب] ديزي نع «ليضف نب دمحمو «ةناوعوبأ هاورو *

 نع «ةيواعم وبأ هاورو .هوحن دهاجم نع .رمتعملا نب روصنم نع «ةدئازو «ةبعشو

 هنع هللا يضر ةيواعم ناكو «يواهرلا ةرجش نب ديزي انبطخ :لاق دهاجم نع ءشمعألا

 )١( ةباصإلا «ه٠ه /ه)دسألا )7/ 2575 .

 :.(ب) نم ةدايزلا (9)

 . «انث» :(ب) ىف قةرفز

 .(ب) نم طقس (4)
 . (194 /1) ةباصإلا «(540 /0) دسألا )١78/54(, باعيتسالا (0)



 2 52 ةباحصلا ةفرعم

 .هوحن ركذف '')[انبطخف] شويجلا ىلع هلمعتسا دق

 انث ,نايح نب ىسيع نب دمحم انث  يِلإ بتك اميف -بوقعي نب دمحم هانربخأ 4
 نب ديزي نع ؛دهاجم نع .ءالعلا وبأ دلاخ انث «ميهاربإ نب بوقعي انث ءدامح نب رصن
 ءاريخ اونثأو اري سانلا لاقف ٠ سانلا جرخو ةزانج يف هَ هللا لوسر جرخ :لاق ةرجش
 يف هللا ءادهش مكنكلو ءاوركذ امك سيل لجرلا اذه نإ :لاقف هلت يبنلا ىلإ ليربج ءاجف
 .نوملعت ال ام هل رفغو «هيف مكلوق هللا لبق دقف ؛هقلخ ىلع ءانمأو ضرألا

 . هريغ دانسإ هل فرعي ال بيرغ *

 0 م 23
 تا ءءء 2 5

 "”رسخراَهم نب ديزي ]
 هامسف ضايب بايث هيلعو ُهِْيَم يبنلا ىلع دفو .لصألا يسراف «نميلا لهأ يف دعي

 ديزي نب شايع نب ىلعي نب ديزي نب ديلولا ىور :لاقو "”[نيرخأتملا ضعب] هركذ ءارهاز
 نع « شايع هيبأ نع «ىلعي هيبأ نع ''”[ديزي] هيبأ نع ءرسخراهم نب ديزي نب ليبحرش نبا
 ' دللي هللا لوسر ىلع دفو هنأ هيبأ نع «ديزي نب ليبحرش هيبأ نع '””[ليبحرش نب] ديزي هيبأ
 . ًارهاز هامسف ضايب بايث يف

 . هيلع دزي ملو ىركذ اذكه 2

0 0 220 5. 2 

 ©ادّللا دبغ وبأ ديزي[ ]3
 .لوهجم

 .(ب) نم تبثأ امو « لصألا نم طقس [ 1 نيب ام )١(
 .هرخآ يف واو ةدايزب «ورسخ# : مهدنع تطبض دقو 22177 /) ةباصإلا 01٠١ /ه)دسألا (؟)
 . (رخأتملا» :(ب) ىف (9)

 .(ب) نم طقس (4)
 . (ب) نم ةدايزلا 2(

 .(54810 /6) ةباصإلا 60٠١(( /ه)دسألا (5)



 ةباحصلا ةفرعم 111 رع

 انث « '"[يرضتلا يلع نب دمحم رفعج وبأ] انث «ديمح نب دمحم انثدح 8

 هيبع نب دلاخ ينربخأ «حضاو نب ىبحيانث «ناطقلا رحب نب يلع انث «قاحسإ نب ىبشح

 عضوم ىلإ يي هللا لوس را [يب] بهذ : لاق هيبأ نع «ديزي نب هللا دبع انث .ماصع وبأ

 جرصخت» : هلي هلل لوسر لافف «لمر اهلوح ةسباي ضرأ اذإف .ةكم نم بيرق ةيدابلاب

 .(ربش يف رتف اذإف عضوملا اذه نم ةبادلا

0 : 
 انك دي 03

 "'جاجحلا وبأ ديزي ]<٠"[

 بوسنم ريغ

 .يلمسقلا ديزي :لاقو .«نادحولا» يف نايفس نب نسحلا هركذ

 وبأ نوراه نب رامع انث «نايفس ٠ نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 1

 :لاق هيبأ نع يلمسقلا ديزي نب جاجحلا (*””[نع] "”[مادقملا وبأ] دايز نب ماشه انث ءرساي

 اهوبلطاف جئاوحلا متبلط اذإو ,جئاوحلل حجنأ هنإف باتكلا اوبّرت» : هِيَ هللا لوسر لاق

و ؛قيرطلا ةياده ىدهلا عم هولسو ؛ىدهلا هللا اولسو «هوجولا ناسح ىلإ
 هللا اولس

 .(مهسلا ديدست دادسلا عم هولسو ,دادسلا

 نم نع ينامحلا مصاع نبذلا دبع ءاور#
 اذ 2 7

 '"ارمعوبأ ديزي [.8]

 بوسنم ريغ

 1-7 ٍ 9و ل

 .نادحولا ىف دمحأ نب ناميلس هركذ

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف )١(
 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 .(484/6)دسألا )١47/4(« باعيتسالا (7)

 .«انربخأ» :(ب) يف (5)

 .(5857 /7) ةباصإلا ء(5 ١ /ه) دسألا (0)



 20 رك 14 ةباحصلا ةفرعم

 ءاجر نب ىيحي انث ءيركسعلا رضنلا نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5

 نع «ديزي نب رمع نع «قاحسإ نب دمحم انث ءيدسألا مساقلا نب باطخ انث «ينارحلا

 ةمايقلا موي جعالإ روفصع لتقي دحأ نم ام» :لوقي ُهلِيَم هللا لوسر تعمس :لاق هيبأ
 كضرأ يف شيعأف ينكرت وهالو «يلتقب عفتنا وه الف ءاثبع ينلتق اذه ,بر اي :لاقف
01 

 "”يماشلا نيصح نب ديزي ["055]
 نب] ؛ناميلسو نايفس نب نسحلا هركذ «ريم نبا :ليقو «ريمع نبا :ليقو

 . ةباحصلا يف '"”[دمحأ

 انث ءىسيع نب دمحأ انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح 17“

 الجر نأ ريمع نب نيصح نب ديزي ''”[نع] هيبأ نع «يلع نب ىسوم انث ,بهو ''”[نسبا]
 ,ةرشع دلو لجر لب» : هتيم يبنلا لاقف ؟ةأرما وأ لجر أبس تيأرأ ؛ هللا لوسر اي :لاق
 . ثيدحلا ('؟”[نويماش ] ةعبرأو .نونامي ةتس

 . [هلعم] "7[ىلع نب] ىسوم نع «بابحلا نب ديز هاور *

' 4 
2 

 6 و
2 0 
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 يدبكلا هللا دبع نب ديزي ["05]

 نب ديزي نع «هيبأ نع «يلفونلا ديزي نب ىبحي : هثيدح ىور «ةفيصخ نب ديزي دج ت١

 .(5084 /9) ةباصإلا .(586 /0)دسألا )١(

 .(ب) نم طقس (؟)

 .(ب) نم ةدايز (9)

 .«نوماش» :(ب) ىف (:4)

 . (هوحن) :(ب) ىفو «لصألاب اذك 2(
 350 /6) ةباصإلا «(000 /0) دسألا (3)
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 . هدج نع ؛هيبأ نع «يدنكلا هللا دبع نب ديزي ''”[ىنثدح :لاق] ةفيصخ

 "'”يشرجلا دوسألا نب ديزيو ]٠"

 الو «ةباحصلا يف اركذ :لاقو ءرخأتملا امهركذ «ماشلا نكس ءدوسألا ابأ ىنكي

 . اًئيش امهركذ ىلع دزي ملو «تبثي

 دام مام مع
 ةيززي منا 3

 "'يرهبلا بعك نب ديزي ["0517]

 رخأتملا هركذ . شحو رامح ِهَنيَع يبنلا ىلإ ىدهأ يرمضلا ةملس نب ريمع نأ

 . هيف ””[مهوو] «ديشر نب دواد هاور :لاقو

 ال

 تزخحب ةيايب اج تا 0

 (”مصألا نب ديزي ]٠0548"[

 «ثيدحلا اذه هل جرخأو رخأتملا هركذ «ةريزجلا نكس «فوع وبأ ةنوميم تخأ نبا

 ش .نيعباتلا يف هدادع :لاقو

 نب هللا دبع نب داضم نب هللا دبع نب دمحم نب زيزعلا دبع رمتعملا وبأ '"[هاور] <

 هللا ديبع همع نع , "[داصم نب] هللا دبع هيبأ نع «يبأ ينثدح ءمصألا نب هللا "”[ديبع]

 يف تفقوف ةنوميم يتلاخ ىلع تلخد :لاق ءمصألا نبا ديزي همع نع 7[ هللا دبع نب]

 نع هيبأ نع يدنكلا هللا دبع نب ديزي نب ةفيصحخ نب ديزي نع :(ب) يف يذلاو «(ب) نم طقس (1)
 . (ةدج

 .(  )ةباصإلا «(51/5/ه)دسألا (؟)

 .(18177 /7) ةباصإلا «(0505/0)دسألا )١51/5(« باعيتسالا ()

 ١ . (مهوف)ا :(ب) يف 2(

 .(51/7 /7) ةباصإلا «(غالا/ل /ه) دسألا (0)

 .(ىورلا :(ب) ىف (5)

 . (دبع) :(ب) ىف 220

 .(ب) نم ةدايز 0



 هلع يبنلا "”لخد ذإ «كلذك انأ ©”[امنيبف] . ""[ىلصأ] هني هللا لوسر دجسم

 اذه ىلإ ىرت الأ « هللا لوسر اي : تلاقف هني هللا لوسر دجسم يف يفوقول يتلاخ تيحتساف
 . «رشلاب ىئاري نأ نم ريخ ريخلاب يئاري نألف ,هيعد» : لكَ يبنلا لاقف ؟هئايرو مالغلا

 داو داع داع

 «ةداعق نب ديزي["'55٠]

 . '”نادحولا ىف '*”[دمحأ نب] ناميلس هركذ

 . ح برح نب ناميلس انث «يشكلا ملسم وبأ انث , "”[يباطخلا] قوراف انثدح -6

 نب دامح انث :الاق ؛مراع انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو
 نأ ثّدح ةداتق نب ديزي نأ ينزملا لالب نب ناسح نع «ةبالق يبأ نع «بويأ نع «ديز

 تناكو «ينود نم يتخأ هتثروف :لاق «مالسإلا نيد ريغ ىلع وهو تام هلهأ نم ًالجر

 هثاريم تزرحأف تامف '"”[اًمينح] هيَ هللا لوسر عم دهشو ملسأ يبأ نإ مث «هنيد ىلع

 نامثع ىلإ ثاريملا يف ””ينتمصاخف تملسأ يتخأ نإ مث «ًالخنو امالغ كرت ناكو ءهنم
 ىلع ملسأ نم هنأ ىضق رمع نأ مقرألا نب هللا دبع ثدحف ''”[هنع هللا يضر نافع نبا]
 ىف ىنتكراشو لوألا ''”كلذل تبهذف نامثع هب ىضقف «هبيصن هلف مسقي نأ لبق ثاريم

 .[ب/؟17/؟]اذه

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 . «انيبف» :(ب) يف ةعهز

 .أطخ وهو «تلخد ذإ) :(ب) يف فرز

 .(5501 /7) ةباصإلا .(605 /6) دسألا ١5٠١(« /5) باعيتسالا (4)
 .(ب) نم طقس 26(

 ..ةحضاو ريغ ةملك -[ . . .] نب دحاولا دبعو ىسيع نب دمحأ نب هللا دبع عمس :(ب) يف داز (1)
 .(ب) يف سيل 0
 .(ب) نم تبثأ امو .«تمصاخف» : لصألا يف (8)
 . «كلذب» :(ب) ىف (9)



 انث «ينارهزلا عيبرلا وبأ انث «قاحسإ نب نيسحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .-5

 .هل ظفللاو ءءاوس هلثم ديز نب دامح



 ىلعُي همسا نم

 '"”ئميمتلا ةّي ةّيَمَأ نب ىلْعَي ] ٠

 نب مامه نب ةديبع يبأ نب ةيمأ نب ىلعي وهو ؛فانم دبع نب لفون ينب فيلح 7
 تحخأ ”ةيملسلا ناوزغ تنب ُةّيْنم همأ «ميمت نب ةانم ديز نب كلام نب ديز نب ركب نب ثراحلا

 .ناوزغ نب ةبتع

 . ءاطعو «ةمركعو « "”كيرد نب دلاخو ءدهاجمو «نامثعو «ناوفص هينبا : دنع هثيدح

 انث ءيرعشألا لالب وبأ انث «ىيحي نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح ىنض
 هل تناك ةيمأ نب ىلعي نإ :لاق ءاطع نع « جيرج نب كلملا دبع نع ' عيبرلا نب سيق

 . فاكتعالا هب يوني ةعاس دجسملا يف ٌدْعَفَي ناكو «ةبحص 000

 «قازرلا دبع '”انربخأ «ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -
 «ةيمأ نب ىلعي نع ةيمأ نب ىلعي نب ناوفص ينربخأ «ءاطع نع ؛جيرج نبا '”اانربسخأ

 ,يدنع لمع قثوأ ةوزغلا كلت :لوقي ىلعي ناكف ةرسعلا ةوزغ هبي يبنلا عم توزغ : :لاق

 عزتناف ضاعلا نم هدي ضوضعملا عزتناف ءرخآلا امهدحأ ضعف ًاناسنإ لتاقف ريجأ يل ناكو
 هدي عديف :٠ ُهّلْيَي يبنلا لاق : لاق هنأ تبسحو هتينث ردهأف كل هلم ينا انف ”هتين ىدحإ

 لي ع « هجم وع «مكملا ووو هداطع نحرك ني ةلاخو امش اوز#

 نب 5 تا يزن هاو هاذ

 )١( باعيتسالا )١5177/5(« ةباصإلا ,.(05* /0) دسألا )/558(.
 )( .«ىملسلا» :(ب) يف

 .(ب) نم تبثأ امو ««كيراد» : لصألا يف 2
 . «ناكف» :(ب) يف 200

 .«ابنأ» :(ب) يف (5)
 .(ب) نم تبثأ امو . «هتينث" : لصألا يف (5)



 '"'يفقثلا ةّرُم نب ىلْعَي [".71]

باتع نب رباج نب بهو نب ةرم نب ىلعي وه :دعس نب دمحم لاق
 نب كلام نب 

 «ناوضرلا ةعبيب ُهتِلَع يبنلا عم دهشو ملسأ «فيقث نب فوع نب دعس نب ورمع نب بعك

 هلع يبنلا هرمأ «ةباحصلا لضافأ نم ناك «فئاطلاو «نزاوهو «حتفلاو "'ربيخو «ةيبيدحلاو

 : لاقو فيقث بانعأ "”عطقب فئاطلا موي

 ابأ :ىنكيو «ةبابس :همأ مسا .«رجألا نم اذكو اذك هلف ,ةلبح عطق نم)» 9

 . ةفوكلا نكس « '؟”مزارملا

 تباث نب نميأو «يفقثلا ليقع يبأ نب صفح نب هللا دبعو « هللا دبع هنبا : هنع ىور

 ع

 . بئاسلا نب ءاطعو «دشار يبأ نب ديعسو 1*2[ تياث وبأ]

 انث «ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح .-.

 صفح نب ورمع ايأ وأ «ورمع نب صفح ايأ تعمس :لاق بئاسلا نب ءاطع نع « ةبعش

 :لاقف اَقَلْحُم هلع هللا لوسر ينآر: لاق «يفقثلا ةرم نب ىلعي تعمس :لاق «يفقثلا

 .(دعت ال .هلسغا مث .هلسغا مث ,هلسغا» :لاق ءال :تلق «؟ةأرما "”كلأو

 دعس نبدوعسمو «ليضف نياو .سيقو ءهرمعمو «ءاقرو : ءاطع نع هاور

 نب دامح هاوزو . ليقع يبأ نب صفح نب هللا دبع نع :ءاقرو لاقو «نيعأ نب ىسومو

 «ةرم نب ىلعي نع] يدوعسملا هاورو . ىلعي نع « هللا دبع نب صفح نع «ءاطع نع «ةملس

 . هيبأ نع «ةرم نب ىلعي نب هللا دبع نع «قاحسإ نب نمحرلا دبع هاورو . "”[ىلعي هدج نع

 )١( باعيتسالا )١59 /54(« ةباصإلا «.(056 /0ه) دسألا )5319/9(.
 ) )0(ب) نم هانتبثأ امو ««ربيخو» :لصألا يف .

 . «عطقل» :(ب) يف (9)

 . «مدارملا» :(ب) يف (5)

 .(ب) يف سيل [] نيب ام (4)
 )١( (ورمع ابأو» :(ب) ىف .

 .«كل» :(ب) يف (0)
 . «ىلعي هيبأ نع ةرم نب ىلعي نبا نع» :(ب) يف (4)
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07 
 جحا

 «قوزرم نب هللا ديبع نب دمحم يدج ؟الانث « متاح نب دمحم نب رمع انثدح ١-

 .ح نافع انث

 انث : الاق ميهاربإ نب ملسم انث هللا دبع نب ليعامس] انث ءرفعج نب هللا دبع انثدحو
 : هللَع هللا لوسر لاق :لاق ةرم نب ىلعي نع تباث وبأ ينثدح ءروفعي وبأ انث «دايز نب دحاولا دبع
 تباث وبأ . «رشحم ا ىلإ اهبارت لمحي نأ ةمايقلا موي فْلُك اًملظ اًربش ضرألا نم ذخأ نم»
 . تباث نب نميأ :همسا

 ةدئاز هاورو ءرهسم نب يلعو «ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىبحي :روفعي يبأ نع هاورو *

 . "”[ىلعي نع] ني نع « هللا دبع نب عيبرلا نع
 تباث يبأ نع «يبعشلا نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع ةسينأ يبأ نب ديز هاورو *

 . [أ /” 50/ /؟] هلثم ةرم نب ىلعي نع «نميأ

 انث «ةلجنز نب لهس انث ؛نوراه نب ىسوم انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح 57

 : لاق هدج نع «هيبأ نع '"”[ةرم نب] ىلعي نب هللا دبع نب رمع نع «براحم نب حابصلا
 . (رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم» : لوقي ُهْنْلَع يبنلا تعمس

 « ملسم نب نافع انث « "”[يقشمدلا] ةعرز وبأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 3
 . ح دلاخ نب بيهو انث

 انث «ديلولا نب سابع انث "'[ :لاق] نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدحو
 هنأ دشار يبأ نب ديعس نع « ؟؟”ميشخ نب نامثع نب هللا دبع نع :الاق ناميلس نب ىيحي
 نيسح اذإو ءهيلإ اوعد ماعط ىلإ هِي هللا لوسر عم اوجرخ مهنأ ةرم نب ىلعي هربخأ
 هيدي طسبف :موقلا مامأ هي هللا لوسر هلبقتساف ةكسلا يف ةيبص عم بعلي هنع هللا يضر
 هيدي ىدحإ لعجف '”هذخأ ىتح ُهَكَي هللا لوسر هكحاضيو ءانهاهو انهاه رفي مالغلا قفطف

 .«ينثدح» :(ب) يف 200

 .(ب) نم طقس [ ] نيبام (9)

 .(ب) نم ةدايز [ ] نيبام (9)

 .(ب) نم تبثأ امو . «مثيخ» : لصألا يف (5)
 .(ب) يف «هذخأ ىتح» ترركت )0(



و ؛هلبقو هعنقأ مث هسأر ساف يف ىرخألاو هنقذ تحت
 ءنيسُح نم انأو ينم نيسُح» :لاق

 . «طابسألا نم طبس نيسح ءائيسُحخ ّبحأ نم هللا بحأف

 . هوحن ميثخ نبا نع «ءالعلا نب لضفو «يجنزلا ملسمو « شايع نب ليعامسإ هاور

 .هوحن ىلعي نع «دعس نب دشار نع «حلاص نب ةيواعم هاورو #

 انث .حلاص نب هللا دبعانث « لهس نبي ركب انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح .-.

 هلي هللا لوسر عم انجرخ :لاق ةرم نب ىلعي نع «دعس نب دشار نع «حلاص نب ةيواعم

 مامأ هنت يبنلا عرسأف «قيرطلا يف بعلي هنع هللا يضر نيسحلا اذإف «ماعط ىلإ انيعدف

 «.هذخأ ىتح هكحاضي ءانهاه ةرمو انهاه ةرم رمي نيسحلا لعجف هيدي طسب مث «موقلا

 : هيي هللا لوسر لاقو هلبقف هقنتعا مث «هينذأو هسأر نيب ىرخألاو هنقذ يف هيدي ىدحإ لعجف

 . «طابسألا نم ناطبس نيسحلاو نسحلا هبحأ نم هللا بحأ ءهنم انأو ينم نيسحو

 2 3 2 1 5-2 ل



 راسي همسا نم 20 باب]

 ©”: لَدّهلا ةرع وبأ ,دبع نب راسي إ (]
 يبأ : دنع هثيدح «نييرصبلا يف دعي « ليذه نب نايحل ينب نم «ريمت نب راسي : ليقو

 . حبلملا

 انث «قوزرم نب هللا ديبع نب دمحم يدج انث «متاح نب دمحم نب رمع انثدح 60

 هتلَع هللا لوسر نأ ةزع ىبأ نع .حيلملا يبأ نع «بويأ نع «ةملس نب دامح انث «نافع

 .«ةجاح ”!اهيلإ هل لعج .ضرأب دبع ضبق هللا دارأ اذإ» : لاق

 نع .نيرخآ يف لضفلا نب يدعو «ةيلع نباو .ءيزج وبأو «ديز نب دامح هاور *

 .همسي ملو «هموق نم لجر نع ,حيلملا يبأ نع «بويأ نع «بيهو هاورو . هلثم بويأ

 . هلثم ةزع ىبأ نع «حيلملا يبأ نع «ديمح ىبأ نب ؟” هللا ديبع هاورو #

 ©0[ : لاق] ىمرضحلا 2؟”[هللا دبع نب دمحم] انث .دمحم نب دمحم هانثلح 671

 ةزع يبأ نع « حيلملا يبأ نع «ديمح يبأ نب هللا ديبع نع «يبأ انث « عيكو نب نايفس [انث] 5 5 5 5 : ا نى حل (068)ماق

 لعج ضرأب دبع ضبق هللا دارأ اذإ» : هلي هللا لوسر لاق :لاق ةبحص هل تناكو «يلذهلا
 . (ةجاح اهيلإ هل

 ىجرملا نب ءاجر انث «ةبيش يبأ نب دمحم نب دمحأ انث ءرفعج نب دلخم انثدح 141

 راسي ةزع وبأ انث «يلملا وبأ انث «ديمح يبأ نب هللا ديبعانث «ليمش نب رضنلاانث «ظفاملا
 هللا الإ اهملعي ال سمخ» : هِي هللا لوسر لاق : لاق هدي هكلَع يبنلا باحصأ نم ناكو «دبع نبا

 .ةيآلا | « ..."0[ثييعْلا َلَرَتيَو ] ةعاّسلا مّلع هدنع هللا نإ : لجو زع

 .(ب) نم طقس [ ]نيب ام )١(
 : ىلي ام (ب) شماه يف دروو «(70 /) ةباصإلا «20177/0) دسألا «(154 /5) باعيتسالا (؟)

 ينغلا دبع هركذ اذك ةباحصلا نم دبع نباو «رمع نع ىوري ريم نبا ؛دبع نب راسي ريغ ريمت نب راسي

 . (هللا همحر

 .«اهب» :(ب) ىف (9)

 . ( هللا دبع" :(ب) ىف (4)
 .(ب) نم ةدايزلا قكدلل



 هللا ديبع نع ميهاربإ نب يكمو يفنحلا ركب وبأو ليعامسإ نب لمؤم هاور] *

 .  [هلثم 200

 ني حي 2و 0 لم مف

 "'”يراصنألا ىليل وبأ راسي [".4]

 نب لالب نب دواد :ليقو «نايفس :ليقو «راسي :ليقف «همسا ىف فلتخم ال

 وه نيفصب دهشتسا «راسي همسا :ريمن نبا لاق «يراصنألا حالجلا نب ميحأ نب ليلب

 . هللا دبع هئباو

 .[ب /7 5//؟] ةفوكلاب هثيدحو هّبَقَع *

 انث «ىسوم نب هللا ديبع انث « سنوي نب دمحم انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 4

 تيأر :لاق هيبأ نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع «ينانبلا تباث نع «ىليل يبأ نبا

وعأ ينإ مهللا» :لوقي هتعمسف اعوطت ىلصي هني هللا لوسر
 لهأل لّيو «رانلا نم كب ذ

 .(رانلا

 . هلثم ىليل يبأ 7[ نبا] نع « ةعيبر نب دمحمو « ليضف نب دمحمو «عيكو هاور #

 نب نيسحلا انث «نيصح وبأ يدج انث «.نيصح يبأ نب دمحأ نب ميهاربإ انثدح -4

 ؛«ىليل يبأ نب دمحم نع «يرصبلا عيمج نب ورمع انث , فوفكملا ىليل يبأ نب نمحرلا دبع

ر لاق : لاق ىليل يبأ نع «هيبأ نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب ىسيع نع
 : هلي هللا لوس

 ,نيلسرملا اوعبتا موق اي : لاق يذلا '؟!نيساي لآ نمؤم راجنلا بيبح :ةثالث نوقيدصلا»

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(5/817/5) ةباصإلا «(579/5) ةباغلا دسأ (؟) .

 00 .6ب) نم طقس (0)

 . ةمحقم واولا هذهو ««نيساي لآ نمؤمو راجنلا بيبح» :(ب) يف (5)



 يبأ نب يلعو هللا يبر لوقي نأ ًالجر نولتقتأ :لاق يذلا نوعرف لآ نمؤم ليبزحو ع

 : (”(مهلضفأ وهو بلاط

 تى ني 23 جاو ماو كب

 "”عبس نب راسي 61

 ىنرملا : ليقو ,ىبنهجلا ةيداغلا وبأ

 نب ميهاربإ انث .كاحضلا نب ورمع نب دمحأ انث ءدمحم نيب هللا دبع انثدح .-
 طساوب تنك :لاق ””[ربج نب موثلك] انث ,يئانهلا رماع نب دثرم انثدح «يماسلا جاجحلا

 «سانأو رماع نب هللا دبع نب ىلعألا دبع انيفو «يشرقلا ديعس نب ةسبنع لزنم يف بصقلا .
 ضعب لاقو «ضعب هركف :لاق «بابلاب “””[رساي نب] رامع لتاق نإ :لاقف موقلا ُنذآ ءاجف
 هَ يبنلا تكردأ دقل :لاق مث مَّلسف ناعطقم رجي لاوط خيش اذإف '””لخدف «هولخدأ : موقلا
 . منغلا مهيلع درأو يلهأ عفنأل ينإو

 .ةعيبر نع «ميهاربإ نب ملسم هاور #

 ةعيبر انث « ميهاربإ نب ملسم انث « 20[يشكلا] ملسم وبأ انث «قوراف هانثدح ١-
 لاقف «ىلعألا دبع لزنم يف بصقلا طساوب تنك : لاق يبأ "”ينثدح ءربج نب موثلك نبا
 . ثيدحلا ركذف . . .بابلاب ينهجلا ةيداغ وبأ اذه :نذآلا

 نب دمحأ كلملا دبع وبأو يقشمدلا ةعرز وبأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح .-5 ٠

 .«مهيلع هللا تاولص» : ةدايز (ب) يف )١(
 . (ب) نم هانتبثأ امو ««بيبح نب موثلك» : لصألا يف 0 .(356 /*) ةباصإلا «(017/0) دسألا ١44(« /4) باعيتسالا (؟)
 .(ب) نم ةدايزلا ()
 . (هولخدأف» :(ب) ىف 26(

 . (ب) نم ةدايز [] نيب ام )30
 . اانث) :(ب) يف )7,



 انث ءديمح نب مئيهلا انث «ذئاع نب دمحم انث : اولاق «يبايرفلا رفعجو «يشرقلا ميهاربإ

ا لوسر نأ ينزملا ةيداغ يبأ نع ءرجح نب نايح نع ,©' !ديعم وبأ ناليغ نب صفح
 يي هلل

 "”نْوّدنَي ال نيذلا يداوبلا لهأ ("” وملسم] اهيف سانلا ريخو دادش نتف نوكتسو» :لاق

 ([اًعيش ] مهلاومأو نيملسملا ءامد نم ٠

1 .: 
 2م 11 7 3 اند 00 9

 راسي "3

 نب دمحم انث «هباتك يف يروباسينلا بوقعي نب دمحم نب دمحم انربخأ 0

 نب ريثك نب قاحسإ نب دمحم يل لاق :لاق دحاولا دبع نب رفعج انث «ناميلس نب دمحم

 قاحسإ هيبأ نع دمحم اهيبأ نع «راسي نب قاحسإ نب دمحم تنب ةمارك ينتثدح :راسي

 . ةكربلاب هل اعدو هسأر حسمف هّنيَع يبنلا ىتأ هنأ راسي هدج نع

 00 راسي نب ملسم وبأ راسي "7

 . ينزملا لاله نب ةلاضف ىلوم وهو «ةرصبلا نكس «ينهجلا ديوس نب راسي وه :ليقو ن

 نع «يولعلا ىسوم نب هللا دبع نع "ينُملا ةبيش '"”[يبأ] نب ركب وبأ ركذ .-

 لاله نب ةلاضف يالوم عم تجرخ :لاق هدج نع «هيبأ نع ءراسي نب ملسم نب هللا دبع

 . «ءاسنلا يف هللا هللا , ةالصلا ةالصلا» :لوقي هع يبنلا تعمسف «عادولا ةجح يف

 بيبح نب ةرق انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح .6

 ءدنج نع ؛هيأ نع ءراسي نب ملسم نب لا دبع نع «يش ةئافلا سيق نب مثيهلا انث «يونغلا

 17/١(. /ا/) لامكلا

 («نودتنيا :(ب) يف ةرفإ .؟يملسملا : (ب) يف قف

 .(551/ /) ةباصإلا «(018/0) دسألا (0) .(ب) نم طقس [ ]نيب ام (4)

 .(5160 /9) ةباصإلا «(015/80) دسألا ١5(« 14 /5) باعيتسالا (5)
 . يازلاب «ينزملا» :(ب) يف 00 .(ب) نم ةدايز (0)
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 ميقمللو :نهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملل» : نيفخلا ىلع حسملا يف لاق هيَ هللا لوسر نأ

 .(ةليلو موي

 هلت هللا لوسر ىهنو :دازو ؛هلثم مثيهلا نع «ثراولا دبع نب دمصلا دبع هاور *

 .[أ/7558/5] فرصلا نع

 انث «يناولُحلا انث «يرتستلا قاحسإ نب نيسحلا انث «قاحسإ نب دمحأ هانثدح .-7

 م رس نب تملا «ثراولا دبع نب دمصلا دبع

 7ع ىبنلا يلوم راسي [م 3
 . اهب نفدف ءابق ىلإ اًئيم "”لمحف «هنيع اولمسو نويترعلا هلتقف هلبإل اًيعار هثعب
 نب دمحم انث ءيرتستلا قاحسإ نب نيسحلا انث .قاحسإ نب دمحأ انثدح -7

 .حورمع نب ديلولا

 يريبزلا ةزمح نب ميهاربإ انثدح « ميهاربإ نب , بعصم انث «دمحأ نب ناميلس انثدحو

 نع «هيبأ نع «يميتلا ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم نع «يميتلا ةحلط نب دمحم انث :الاق
 هل "”[لاقي] مالغ هِي يبنلل ناك :لاق عوكألا نب ةملس نع «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ
 7[ :لاق] اهب '”ناكو «ةرحلاب هل حاقل يف هثعبو هقتعأف ةالصلا نسحي هيلإ رظنف «راسي

 : لاق ؛مهنوطب تمظع دق نيكوعوم ىضرم مهوءاجو ةنيرع نم مالسإلا موق رهظأف
 مث « مهنوطب توطنا ىتح لبإلا نابلأ نوبرشي '””اوناكف راسي ىلإ هِي يبنلا مهب ثعبف

 مهب ءيجف مهقحلف «لبإلا ''"اودرط مث هينيع يف كوشلا اولعجو هوحبذف راسي ىلع اودغ

 . مهنيعأ لمسو مهلجرأو مهيديأ عطقف ؛هيلإ

 )١( باعيتسالا «(337 0/7 ةباصإلا «(617/4) ةباغلا دسأ )١54/54(.

 ) )0.«لمحالا :(ب) يف

 .(ب) نم تبثأ امو « لصألا نم طقس 61

 .«ناكف» : (ب) يف (5)

 .«اوناكو» :(ب) يف )0(

 .ةاودرطأ مث 50 :(ب) يف ()
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 ةباحصلا ةفرعم ممل رع

0000-2-2 
 "'يشبحلا راسي 26]

 ربيخ ىلع هِي هللا لوسر لزن امل ملسأف .همنغ هيلع ىعري يدوهيلا رماعل ادبع ناك

 روحلا نم نيتجوز هسأر دنع تيأر دقل» : ُهْنِلَع يبنلا لاقف «ربيخب دهشتسا ىتح هعم لتاقف

 .«نيعلا

 فيس انث « نارهم نب دواد انثدح «غئاصلا '"”[دمحم نب] رفعج نع تثدح .-.4
 0 2 1 ءامأا ساه روز 1

 عم تنك :لاق ةريره يبأ نع «ينانبلا تباث نع « ةديبع يبأ نب ىسوم نع « دمحم نبا

 لاقف ةبعش نب ةريغملل مالغ «ةرج هسأر ىلع عدجُم يشبح لخد ذإ دجسملا يف هتيم يبنلا

 .ًاليوط اًئيدح ركذ مث «راسيب اًبحرم :٠ ُهِْيَي هللا لوسر

 .همسا يف فلتخم « ُهّْنْيَع يبنلا مجح ح

 انث ,مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم انث «هباتك ىف بوقعي نب دمحم انربخأ .-8

 هلع يبنلا مجح يذلا وه راسي دنه ابأ نأ هربخأ ةعيبر نأ ناعمس نبا ''”ابنأ «بهو نبأ

 . ربيخب اهلكأ يتلا ةلكألا نم هيرتعي ناك يذلا ىوكشلا نم ةرفشو نرقب

 نتن ني 5-3 057 0

 ينهجلا رهَيْزَأ نب راسي *“1]

 0 دعس يبأ عفان نب يفيص دنع هثيدح «ةرمع هتنبا هنع تور ( نييندملا ىف هدادع

 )١( باعيتسالا )١50 /5(« دسألا )6/ 61١(« ةباصإلا )575/79(.

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 . ديبع يبأ نب ىسوم نع :(ب) يف (؟)
 . (3737/) ةباصإلا «(019/6) دسألا (4)
 . «انريخأ» :(ب) ىف (0)

 . (356 /6) ةباصإلا ه1 /ه) دسألا ()



 : ةباحصلا ةفرعم
 رك ّ 4 ١ ١

 يك

 هلع هللا لوسر حسم :لاق اهيبأ نع «ىنهجلا رهيزأ نب راسي تنب ةرمع نع ؛«ةنيهج ىلوم
 . لجو زع هللا يقل ىتح يبأ سأر باشامف :تلاق ءاميس يناطعأو نيدرب يناسكو يسأر

9 

 تاي هيا ميزت ما طم تل

 "”يكمْرّدلا ينوكسلا ورمع نب ريسي ["081]

 سمخ ةنس تام «نينس رشع هلو هيَ يبنلا يفوت «ةفوكلا نكس «ةمراضخلا نم

 .نينامثو

 «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « '''[نسحلا نب] دمحأ نب دمحيم انثدح _

 ىدحإ نبا ُهلِيَي ىبنلا دهع ىلع ناكو ءورمع نب ريسي نع «ينابيشلا ةيواعم وبأ انث « يبأ انث

 . ةنس ةرشع

 ورمع انث «ميعن وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ''”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 0١-
 :لاق ؛ورمع نب ريسي نع «يبأ ينثدح «ورمع نب ريسي نبا [ب /7 58/71 سيق نبا

 . نينس رشع نبا انأو هلع يبنلا يفوت

 "0هخلَع يبنلا باحصأ نم ريسي 1

 .(ناعإلا نم ءايحلا» : لاق هنأ هِيَ ىبنلا نع ىور «ريسأ : ليقو

 نع .يدوألا دواد نع :ةناوع وبأ هثيدح ىور :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ #

 . هنع نمحرلا دبع نب ديمح

 ت3 2 20 5 2 0

 )١( باعيتسالا )١56 /5(« دسألا )0/ 07١(, ةباصإلا )9//331(.

 .(ب) نم ةدايز[ ] نيبام (؟)

 دسألا (؟) )0/ 07١(. ةباصإلا )7//5513(.



 600 رامع وبأ رساي 4 ٠"[

 ةبلعث نب ''”[بيؤذ] نب نيصحلا نب سيق نب ةنانك نب كلام نب رماع نب رساي وهو

 نب بجشي نب ديز نب ددأ نب ''[كلام] نب ديز نب "”[مات] نب رماع نب ةثراح نب فوعع نبا

 . ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب بيرع

 نب رساي ناكو ؛ جحذم نم ددأ نب كلام ونبو '*':لاق «يدقاولا دعس نب دمحم هبسن

 ىلإ كلامو ثراحلا “ .عجرف مهل اًخأ نوبلطي ةكم اومدق كلامو ثراحلا هاوخخأو رماع

 «موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ةفيذح ابأ فلاحو «ةكمب رساي ماقأو «نميلا

 ةفيذح وبأ هقتعأف ارامع هل تدلوف «طايخ تنب ةيمس :اهل لاقي هلّةمأ ةفيذح وبأ هجوزو

 ِهنلَع هلوسر ""[ادمحم] هللا ثعبو تام نأ ىلإ ةفيذح يبأ عم رامعو رساي لزي ملو

 :هل لاقي نبا رسايل ناكو ءرساي نب هللا دبع هوخخأو رامعو ةيمسو رساي ملسأف «مالسإلاب

للا يف نيبذعملا نم رساي ناكو « ةيلهاجلا يف ليدلا ونب هتلتق هللا دبعو رامع نم ربكأ ثيرح
 ه

 . 4 "”هسفن يرشي نم سانلا نمو إ : مهيف تلزنف «مالسإلا ىلع هتجوزو هنباو وه

 هلع يبنلا ةجوز ةملس مأ اخأ رامع ناكو «نافع نب نامثعو «رامع هنبا هنع ىور

 . ةعاضرلا نم

 «نابأ نب زيزعلا دبع انث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح .-5

 نافع نب نامثع نع «دعملا يبأ نب ملاس نع ةرم نب ورمع نع «لضفلا نب مساقلا انث

 .(5717/0)دسألا ١6١(« /4) باعيتسالا )١(

 . ؟ميذوملا» :(ب) يف (؟)

 . اديج (ب) يف حضتت مل (9)

 . دأ نب» :(ب) يف 0

 .«لاقو» :(ب) يف (5)

 .2عجرولا :(ب) يف 03

 .هانتيثأ ام باوصلاو «عفرلاب (ب) يف اهنكلو (ب) نم ةدايز [ ]1 نيبام (0)

 .2(ئرتشي) : (ب) يف 43
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 قالوا ةباحصلا ةفرعم
2 4 0 
 50 8 ل

 .(ةنجلا ىلإ مكريصم نإف ,رساي لآ اربص» :لاقف نوبذعي مهو رامع

 ليعامسإ نب ىسومو «ميهاربإ نب ملسمو .نطق وبأو ,يدجلا كلملا دبع هاور *#

 .هوحن لضفلا نب مساقلا نع «نيرخآآ يف يرقنملا

 .هوحن ملاس نع «شمعألا نع هيبأ نع «ديز نب ىسيع نب نيسح هاورو *

 . كهام نب فسوي نع ءرشب يبأ نع ةبعش هاورو *

 ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدح .77

 لآ اوربصا» :لاقف سمشلا يف نوبذعي مهو فمأو هيبأو رامع ىلع ِهْلكي هللا لوسر

 .(ةنجلا مكدعوم نإف ؛رامع

 .رباج نع ريبزلا يبأ نع «ماشه هاورو *

 انث ءينارحلا ''"[دامح نب] دمحم نب نيسحلا انث « يلع نب دمحم هانثدح 4

 رباج نع «ريبزلا يبأ نع « ماشه نع « ميهاربإ نب ملسم انث « موقملا زيزعلا دبع نبا ميهاربإ

 رساي لآ : وأ-رامع لآ اورشبأ» :لاقف نوبذعي مهو هلهأو '''[رامعب] رم هَلكَع يبنلا نأ

 .(ةنجلا مكدعوم

 ل تا
 تاي تاي تح

 "”ينهجلا ديوس نب رساي ["08]
 . ددعلا ةرثكب هدالوأل ُهْليَع يبنلا اعد «ىدالوأ دنع هثيدح « عرسم وبأ

 هللا دبع انث .يزاوهألا يعازخلا ميهاربإ نب يلع انث ''”[دمحأ نب] ناميلس انئدح- -6

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 . (ب) نم هانتبثأ امو ,(«رامع» : لصألا يف مه

 .(51448/7) ةباصإلا .(6//8530) دسألا (*)



 بحاص ينهجلا ديوس نب رساي نب عرسم نب هللا دبع نب ليعامسإ نب ثاهلد نب دواد نبا

 ؛ هللا دبع '"![هيبأ] نع ليعامسإ هيبأ نع «ثاهلد هيبأ نع ءدواد يبأ ينثدح « فت يبنلا

 ةيرس وأ ليخ يف ههجو [أ ١/ 54 /7] هِي هلِلَع يبنلا نأ ديوس نب رساي هيبأ نع «عرسم هيبأ نع

 دق « هللا لوسر اي : تلاقف هللا لوسر ىلإ همأ هتلمحف دولوم هل دلوف لماح هنأرماو

 مهللا» :لاقو هيلع هدي رمأف هلي هلع يبنلا هذخأف ءهّمسف «ليخلا يف ذ هوبأو دولوملا اذه دلو

 هًمس» :لاقو :ةصاصخ مهب ادحأ رتالو مهجوحت الو مهماثآلقأو مهلاجر رثكأ

 قفز
 .«رساي نب عرسم وهف مالسإلا يف عرسأ [دقو] ءاعرسم

05 
 ض4 .
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 "'يطبقلا بوقعي 0]

 . رباج هنع ىور ءراصنألا نم روكذم يبأ ىلوم

 انث .ةبقع نب ةصيبق انث ءهرمع نب صفح انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .75

 يطبقلا بوقعي : هل لاقي هل اًمالغ روكذم وبأ قتعأ : لاق رباج نع «ريبزلا يبأ نع «نايفس

 هيرتشي نم» :لاق ءال :اولاق «؟هريغ ''' [لام] هلأ» :لاقف هلع يبنلا غلبف «هنم ربُذ نع

 : هّلَع يبنلا لاقف «مهرد ةئامنامثب باطخلا نب رمع نتخ ماحنلا نب ميعن هارتشاف (؟ ينم

 انهاه حنماف لضف كل ناك نإف ,كبراقأ ىلعف لضف كل ناك نإف ,كسفن ىلع قفنأ»

 .(انهاهو

 .ءاطعو «رانيد نب ورمع هاورو «ريبزلا '"[يبأ] نع «ةملس نب دامح هاور *

 قمل لد قلل ا ومس ملو «هوحن رباج نع «ردكتملا نب دمحمو

 .(ب) نم ةدايزلا ١(

 .(دق) :(ب) يف ()

 . (558/7) ةباصإلا ء(م5؟ /ه) دسألا ()
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 "”نيصخلا نب بوقعي ["017]
 .دهاجم هنع ىور « ُهْتِيَي ىبنلا ىأر ت

 ديلولا وبأ انث :لاق رابألا يلع نب دمحأ انث ءملس نب رفعج نب دمحأ انثدح 17

 نع «دهاجسم نب باهولا دبع نع .ءسنوي نب ىسيع انث ءيصيصملا بانج نب دمحأ
 «ةالصلا يف هيي هللا لوسر يّدخ ىلإ رظنأ ينأك : لاق نيصحلا نب بوقعي نع ؛دهاجم
 ش . ميلستلاب رهجيو «هلامش نعو هنيمب نع ملسي وهو

 بانج نب دمحأ نع «جاز روصنم نب دمحأو .يروباسينلا ئناه نب ميهاربإ هآور *
 . هلثم

 تي ني 03 0 3 0

 ”يرفظلا دمحم وبأ سنوي ]٠88"[

 نيرخاتملا ضعب ا و هيندملا يف ْن .ني : أتملا .ضعب هركذ . دمحم هنبا : هنع ى را "”نييندملا ذ هدادع ءراصنألا نم
 نب هللا دبع انث «هباتك يف يجاجحلا بوقعي نب دمحم نب دمحم انربخأ 4

 « سنوي نب دمحم نب سيردإ نع «كيدف ىبأ نبا نع «حلاص نب دمحأ انث .دواد '”[ىبأ]

 .«براوشلا اوذخو : لاق ُهْنِقَي ىبنلا نأ هدذج- نع «هيبأ نع

 (©وادش نب سنوي ]
 نب رباج ءاثعشلا يبأ دنع هثيدح :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ «لوهجم

 تكتل

 )١( باعيتسالا )١510//54(« ةباصإلا .(011 /5) دسألا )9//537( ,

 ,(08/) ةباصإلا 67٠(, /4) ةباغلا دسأ (؟)
 .«نييفوكلا يف» :(ب) يف ةرف]ز

 .(ب) نم طقس 2
. 

 . ةريره يبأ ثيدح نم ملسم ةياور يف امك «اوزج"» ىنعمب نوكت دقو «خسنلا يف اذكه )2
 . 507/١( /7) ةباصإلا 60 /0) دسألا ١6(., /4) باعيتسالا ()



 ةباحصلا ةفرعم
 1811 رع
 006 00 مح كج

 "ديزي . ١

 نبا انث «رادنب راشب نب دمحم انث «يروباسينلا قاحسإ نب دمحم نع تثدح 8

 دادش نب سنوي نع «ءاثعشلا يبأ نع «ةبالق يبأ نع «ةداتق نع « ريشب نب ديعس نع ةمثع

 .(«برشو لكأ مايأ ىنم مايأ» : لاق هِي يبنلا نأ

 ل 000 7  00 7١د 00

 نب ىيحيو .روعألا ديزيو «زيزعلا دبع نب رمع : هلع قىور «ةنيدملا لهأ ىف هدادع ح

 .[ب /ق" 49/57] مثيهلا يبأ

 نب صفح نب رمع انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح .-

 نب هللا دبع نب فسوي نع ءروعألا ديزي نع («ىيحي يبأ نب دمحم نع يبأ ينثدح «تايغ

 هذه» :لاقف ةرمت اهيلع عضوف ريعش زبخ نم ةرسك ذخأ هلي هللا لوسر تيأر :لاق «مالس

 . هبر ىلع قلخلا مركأ ُهْنِيَع اهلكأف (هذه مادإ

 .روعألا ةيمأ نبا وه ديزي "”[ : خيشلا لاق]

 انث .ميعن وبأ انث ءزيزعلا دبع نب يلع انث « ””[دمحأ نب] ناميلس انثدح ١

 هليَع هللا لوسر ينامس : لاق مالس نب هللا دبع نب فسوي انث «راطعلا مثيهلا يبأ نب ىيحب

 . يسأر ىلع حسمو هرجح يف يندعقأو ء.فسوي

 . هوحن فسوي نع « سيق نب ريضنلا نع رعسم هاور #

4 

 0 54 كذن 2 2 كد و9

 .«ديز» :لصألا يف )١(

 .(10/1 /7) ةباصإلا 2079 /6) دسألا ١67(. /5) باعيتسالا (؟)

 . (ب) نم ةدايزلا (*)
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 رعي 1417 ةباحصلا ةفرعم

 "”يرهفلا فسوي ["091]
 . بوسنم ريغ

 نب دمحم انث «رجاتلا رمع نب دمحم انث «رفعج نب دمحأ نب نسحلا انثدح 75
 يرهفلا فسوي نب ديزي ينثدح .دعس نب ثيللا انث ءيركشيلا نابأ نب مكحلا انث «ءسنوي
 29[اًناع] اًهيقف بهارلا جيرج ناك ول» : لوقي هيلع هللا لوسر تعمس :لاق هيبأ نع
 .("”[ لجو زع] هبرل هتدابع نم لضفأ همأل هتباجإ نأ ملعل

5 
4 

 (يراصنألا ريضح نب ديسأ نب ىيحي 1]

 .داهلا نب , ديزي ثيدح يف ركذ هل ءديسأ ىنكي ناك هبو ٠ هْيَم يبنلا دهع يف دلو

 ةروس أرقي ناك هنأ ريضح نب ديسأ نع «يردخلا ديعس يبأ نع «بابخ نب هللا دبع نع
 . هبيصي نأ قفشأف هنم اًبيرق ىيحي هنبا ناكو . سرفلا تلاجف ة ةرقبلا

+ 
 2١ ل

. 2 _ 25 

0 2 0 973 7 2 

 يراصنألا 10 نب دعسأ نب ىيحي [ ] ٠09"
 . هتبحص يف فلتخم «ةرارز نب رهزأ نب ىيحي : ليقو

 يبأ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح تفنإ

 ةرارز نب دعسأ نب نمحرلا دبع نب دمحم نع «ةبعش نع ردنغ انث : الاق ركب وبأ يمعو

 ةرارز نب دعسأ نأ سانلا ثدحي '”اًهيبش هب انم ًالجر تكردأ امو «ىيحي يمع تعمس :لاق
 : هلع هللا لوسر لاقف ,حبذلا :هل لاقي هقلح يف "”عجو هذخأ همأ لبق نم دمحم دج

 )١( ةباغلا دسأ )8٠ /0ه(.

 . «اًبهار» :لصألا يف (؟)
 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(36 /") ةباصإلا 47١(. /0) دسألا «(7١؟9/5) باعيتسالا ()
 .(549/) ةباصإلا «(579 /0) ةباغلا دسأ ()
 . (8497) هجام نبا نم تبثأ امو ««هيبش» :(ب) يفو لصألا يف (5)
 .«عجرولا : لصألا يف 0200
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 ملكا

هاوكف] «(اًرَذع ةمامأ يبأ يف نيلبأل وأ نغلبأل)
 : 2 يبنلا لاقف «تامف "7[هديب] ''”[

 . «اًميش يسفنل الو هل كلمأ امو ؟هبحاص نع عفد الفأ :نولوقي دوهيلل ءوس ةتيم»

2 ٍِِ 00 1 
 :. نق يا 3

 ""ةّيلظنحلا نب ىيحي [".94]

 . يعينملا هركذ «ةرجشلا ةعيابم نم

 ءزيزعلا دبع نب دمحم نب هللا دبع انث « فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح 64

 ديزي نع «ينشخلا يلع نب ةملسم نع «ةبوت وبأ انثدح «يضاقلا مثيهلا نب دمحم ينثدح
١ 

حي نع «هيبأ نع «يراصنألا ميرم يبأ نبا
لا لوسر] عياب نمت ناكو «ةيلظنحلا نب ىي

 ("/[ همم هل

 (*”[دلو] ىل دلوي نأل هديب يسفن يذلاو :لاقف ءهل دلوي ال اًميقع ناكو «ةرجشلا تحت

 . اهيف امو ايندلا نم يلإ بحأ هبستحأف مالسإلا ىف

 "ريفن نب ىيحي ["098]

 ضعيب هنع هاكح اميف «ءاصوج نب ريمع نب دمحأ هامس «يريمُثلا ريهز وبأ

 همسا نأ دوسألا يبأ نب ركب يبأ نع «ىيحي نب دمحم نع ضيأ يكحو «"”نيرخأتملا

 .[أ/ق” 6١ /؟] ينابقلا نيسح نع يكح كلذكو « ليبحرش نبا نالف

0 0 00 
 حتي و 7“

 "”رباج نب نامي ٠4"

 موو 8 ضلال ع

 نب ناميلا نب ورمع نب ةعيبر نب رباج نب ناميلا وهو «ليّسحب فرعيو «ةفيذح وبأ

 .(ب) نم ةدايزلا () . (ب) نم هانتبثأ امو ««هاركف» : لصألا يف 00(

 .6ب) نم طقس (4) 56٠(. /7) ةباصإلا «(8ا/١٠ /4) ةباغلا دسأ (*)
 59٠(. /؟) ةباصإلا «(87/9 /ه) دسألا )١79/5( باعيتسالا (5)
 . «رخأتملا هنع هاكح اميف» :(ب) ىف (5)

 . 510 /6) ةباصإلا 2678 /0) ةباغلا دسأ (1)



 . مالس نب مساقل ''”[ديبع وبأ] هبسن «سبع نب ةعيطق نب ثراحلا نب ةورح

 «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح .-.06

 دهشأ نأ ينعنم ام :لاق ةفيذح انثدح «ليفطلا وبأ انث «عيمج نب ديلولا نع ءةماسأ وبأ انث

 ؟(ًدمحم نوديرت مكنإ :اولاقف شيرق رافك انذخأف «ليسحلا يبأو انأ تجرخ ينأ الإ اردب
 .ةئيدملا ىلإ نفرصننل هقاثيمو هللا دهع انيلع اوذخأف «ةنيدملا الإ ديرن ام «هديرن '"'ال :انلقف
 هللا نيعتسنو مهدهعب مهل"” [فف] افرصنا» :لاقف هانربخأف هي يبنلا انيتأف .هعم لتاقن الو
 .(مهيلع

17 
 72 . 3 6 92 ع ل

 (©ةمازخ ىبأ دلاو رمعي ["0917]

 2. (50[يوغبلا] "”[دمحم نب هللا دبع] انث ءفسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح -7

 « سنوي ينثدح «بهو نبا انث :الاق حلاص نب نامثعو « غبصأ انث ,ىناه نب ميهاربإ انث
 دعس نب ثراحلا ينب دحأ رمعي نب ةمازخ ابأ نأ مهربخأ باهش نبا نأ ثراحلا نب ورمعو
 له ءهيقتن ىقتو هيقرتسن ىقرو هب ىوادتن ءاود تيأرأ : هلع هللا لوسرل لاق هابأ نأ هثدح
 .«هللاردق نم كلذ نإ: : هَل يبنلا لاقف ؟لجو زع هللا ردق نم كلذ دري

 . رمعي نب ةمازخ يبأ نع :لاقف «يرهزلا نع «يعازوألا هاور *

 كنعأ رحل 20م

 .(ب) نم ةدايزلا )١(
 .«ام» :(ب) يف (؟)
 .رمأ لعف هنأل ةلعلا فرح فذح باوصلاو ء«يفف» :(ب) يفو ءلصألا يف (*)
 . ىدعسلا رمعي وهو «(5719 /*) ةباصإلا «.(057/0) دسألا )١87/5(2 باعيتسالا (5)
 1 .(ب) نم طقس (0)
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 ةباحصلا ةفرعم

 "”ايرافغلا شيعي 7
 '""[ةرصبلا] لهأ نم هنأ ىلعألا دبع نب ديعس يبأ نع رخأتملا ىكح

بأ نب ديعس انث «حلاص نب نامثع نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 719
 ي

 حوت

ث : الاق ديعس نب ةبيتق انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدحو
 نبا ان

 : لاق يرافغلا شيعي نع ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع «ديزي نب ثراح ا نع ؛ةعيهل

 ام» : هّنْيَع يبنلا هل لاقف لجر ماقف «؟اهبلحي نمو : لاقف ةقانب موي هلي هللا لوسر اعد

 :لاق «ةرمج :لاق (؟كمسا ام» :لاقف رخآ ماق مث .«دعقا» :لاق «ةرم :لاقف (؟ كمسا

 .(اهبلحا» : لاق ءشيعي :لاق (؟كمسا امو :لاقف « شيعي ماق مث ,(دعقا»

1/0 0 
22 

 "'ينهجلا شيعي ["0944]

 . ةفوكلاب هثيدح «ةرغلا يذب فرعُي ح

0 2 

 نب كلمحمو «دمحم نب دمحمو «دمحم نب رفعجو «يحلطلا ركب وبأ انثدح .-

 نارمع نب دمحم انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث :اولاق «ةعامج يف بتاكلا هللا دبع

 | نع ؛ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع «ىسيع نع ىليل يبأ نبا نع يبأ انث «ىليل يبأ نبا

 ؟لبولا موحل نم ًاضوتأ :لاقف هَ يبنلا ىتأ اًيبارعأ نأ ةرّغلا يذب فرعُي «ينهجلا شيعي

 ؟منغلا موحل نم ًاضوتأ : لاق ء«الو :لاق ؟اهضبارم يف يلصأ (؟7[:لاقف] .«معن» :لاق

 .(معن) :لاق ؟اهضبارم يف يلصأ :لاق ءىأل» :لاق

 )١( باعيتسالا )5/ ١5١(« ةباصإلا «(5//071) دسألا )5/:579(.
 . (رصم)ا : (ب) يف ةفز

 .(5519/5) ةباصإلا ء(مهاال /ه) دسألا ١( /5) باعيتسالا ةوف]

 .«لاق» :(ب) يف (5)



 كوم ةباحصلا ةفرعم

 وحن '"7[ىليل يبأ نب] نمحرلا دبع نع .يزارلا هللا دبع نب هللا دبع هاور

 0 0 8-0 0 ل
 ا 3: 5

2 

 "'”يسرافلا ءاسف نب دادزي ١"| هه

 . ىسيع هنبا دنع هثيدح «نميلا يف ف هداذع « ©”ناسير نب ريحب ىلوم

 نب ىسيع انث ددسمانث «ىضاقلا فسوي انث «نسحلا نب بيبح انثدح -84

 لاب اذإ » : لاق هع يبنلا نأ «هيبأ نع ؛ادزي نب ىسيع 'انث] حلاص نب ةعمز ان « سنوي

 .[ب/ق١6٠ /؟](تارم ثالث هركذ رتنيلف يلف مكدحأ

 « شايع نب ليعامسإو .عيكوو ,يرييزلا دمحأ وبأو «ةنييع نب نايفس هاور

 هأورو .ةعمز نع مهلك .مصاع وبأو .دواد وبأو «ميعن وبأو «قازرلا دبعو «رمتعملاو

 . هلثم ىسيع نع .ةعمزو «قاحسإ نب ايركز نع «ةدابع نب حور

0 

745 

ٍ 
0١ 

 (©0َقاّني نب ملسم نب نسحلا دج قاني 37]

 ©0[معم] نع ءرجح نب يلع :هثيدح ىور 7[ :لاقو] «نيرخأتملا ضعب هركذ اد

 قاني هدج نع «قاني نب ملسم نب نسحلا نع ءرمع نيب زيزعلا دبع 1 نعت نوراه نبا
 . سانلا ظعوف «٠ «سمشلا تغاز نيح ماقف « عادولا ةجح يف تبع ِهْلْلَع يبنلا تيفاو : لاق

 تو تي مزج . جاو 22

0 2 
4 53 |" 

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 ا ,(179/1) ةباصإلا «(40/4 /0) دسألا ١19١(« /4) باعيتسالا )0
 جيرختلا رداصم رظناو «.(ب) نم تبثأ امو ««راسيلا : لصألا يف فرفز
 . «ينثدحاا : (ب) يف 62

 . 510/١( / ةباصإلا 079(2 /0) ةباغلا دسأ (6)

 .«رمع) :(ب) يف (5)

 .«و):(ب) يف (0)
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 ةباحصلا ةفرعم ْش 1177 رو

 '"نيماي نب نيماي ]9١"[

 باتكلا لهأ ةملسم نم

 /"”[يرودلا] رمع وبأ انث ءجرف نب دمحأ انث «ئرقملا دمحأ نب ميهاربإ انثدح .

 هلوق يف سابع نبا نع « «حلاص يبأ نع «يبلكلا نع «ناورم نب دمحم انث « "”[ئرقللا]

 نب هللا دبع يف تلزن ةيآلا هذه : لاق 4 هلوّسرَو هاب اونمآ اوُمآ نيا اهّيَأ اي» : لجو زع

 نب هللا دبع تخأ نبا مالسو «سيق نب ةبلعثو ءبعك ينبا ''””[ديسأو ءدسأو] «مالس

نمؤم ءالؤهو «نيماي نب نيمايو «مالس نب هللا دبع يخأ نبا ةملسو «مالس
 باتكلا لهأ و

 هاوس امب رفكنو «ريزعو ةاروتلاو ىسوممبو كب نمؤن « هللا لوسر اي :اولاقف هِيَ يبنلا اوتأ

 نآرقلا هباتكبو دمحم هلوسربو هلا اونمآ لب» : هلع يبنلا مهل لاقف «لسرلاو بتكلا نم

 : ""[هلوسر ىلع] لجو زع هللا لزنأف «لعفن ال :اولاقف (يلبق ناك لوسرو باك لكبو

 لزن يذلا *باتكلاو ) هلع دمحم ينعي ©" !ةيآلا 6 هلوسرو هّللاب اوُمآ اونمآ نيل هيأ اي

 رئاسو ' "[روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلاو نآرقلا] 4 لبق نم لزنأ يذلا *باتكْلاو هلوُسَر ىلع

 4" اديب ًلالض لص اقف رخآلا مْ هلو بححو تال هلل فكي مول بعكلا

 لوسر لكبو « نآرقلاو «هلوسربو هللاب نمؤن « هللا لوسر اي :اولاق ةيآلا هذه تلزن املف

 تلعف امك «مهنم دحأ نيب قرفن ال رخآلا مويلاو ةكئالملاو «نآرقلا لبق "”[ناك] باتكو

 . مالسإلا يف اولخدف «نوملسم هل نحنو «ىراصنلاو دوهيلا

 .ريمع نب نيماي : ليقو «(559 /79) ةباصإلا .(578/6>دسألا )١(

 .(ب) نم طقس (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف 2

 .فيرحت وهو ,««باتكلابو» :(ب) يف 2(

 . «روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلاو دمحمو نآرقلا» :(ب) يف (7)

 . فيرحت وهو ««اًنيبم» : لصألا يفو «(ب) يف اذك 60



 ركوب 145١ ةباحصلا ةفرعم

 ير

 ©")لعج وبأ عوبري ] 5٠
 هركذ .يولبلا دمحم نب هللا دبع ثيدح نم اركنم اًثيدح دعجلا هنبا هنع ىور

 . ءايلا فرح ىف هركذ نم رخآ وهو ءهيلع دزي ملو ءرخأتملا

 ملأ ا

 تا

 "”فوع نب يبرشي ]٠4 ١

 : ليقو «نايح نب بيبح : ليقف .همسا يف فلتخم «بابرلا ميت يميتلا ةثمر وبأ 0

 يبرشي نب ةعافر : ليقو «يبرثي نب ةرامع : ليقو .شاخشخلا : ليقو «بهو نب نايح

 داعيو .هركذ مدقت «يبرثي همسا نميف ءايلا فرح يف ”'[يناربطلا دمحأ نب] ناميلس هركذ
 . هللا ءاش نإ ىنكلا يف

 7[ نيعمجأ هلآو دمحم ىلع هللا لصو] ,ءايلا (89[باب] ىضقنا

 .(أ/ق'هاأ/"]

 0 تصب

 ,(301 /8) ةباصإلا «(8ا9/5 /0)دسألا )١(
 .(449/0) ةباصإلا .(574 /6) ةباغلا دسأ (؟)

 .(ب) يف تسيل
 .«فرح» :(ب) يف (9)









 ذك ةباحصلا ةفرعم
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 2 0 ب م

 "*[ ىنكلا باب ]

 اهب رهتشاو ةباحصلا نم ةينكلاب فرع نم ركذ
 : مهنم '7[و] . يلهابلا ةمامأ يبأو ,يراصنألا بويأ يبأ ركذ مدقت

 27[ فلألا باب ]

 "”يراصنألا يثراحلا ةبلعث نب ةمامأوبأ ]

 . سايإ همسا نإ : ليق . ىولبلا

 نع «يبأ ينثدح 2"[ةبلعث نب] ةمامأ يبأ نب هللا دبع "”نع «بينم نب هللا دبع انث «ميرم يبأ

 نمد :لاق ُهْللَي هللا لوسر نأ ةبلعث نب ةمامأوبأ انربخأ : لاق هنأ سينأ نب ةيطع نب هللا دبع

 ,لدع الو فرص هنم لبقي ال ءنيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف ,هيلاوم ريغ ئلوت

 هيلعف .قح ريغب ملسم ّئرما كلم اهب لحتسي ةبذاك نيميب اذه يربنم دنع فلح نّمو
 يف ثدحأ نمو ؛لدع الو فرص هنم لبقيال . نيعمجأ سانلاو ')[ةكئالملاو] هللا ةنعل

 هنم لبقي ال ,نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف اًثدحم ىوآوأ اًثدح“'” هذه يتنيدم

 .«لدعالو فرص

 نع «ةيطع نب هللا دبع :لاقف ميرم يبأ نب ديعس ثيدح نم نيرخأتملا ضعب هاور *
 . سينأ نب هللا دبع

0-0 
 09و ل 2١ ا 0

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام )١(
 .(9/5) ةباصإلا «(07/5١3)دسألا )١55/4(« باعيتسالا (1)

 . ©«. . .هللا دبع نب بينم نب هللا دبع انث» :(ب) يف (*)
 . (ب) نم هانتبثأ امو ««اذه» : لصألا يف 2(



 "”يراصنألا ةمامأ وبأ 5 5]

 هنع ةرضن يبأ نع «يريرجلا ثيدح نم يردخلا ديعس يبأ ثيدح يف ركذ هل

 هركذ . ةمامأ وبأ : '"'[هل] لاقي راصنألا نم لجرب '"”[وه] اذإف « هِي هللا لوسر لخد :لاق

 ركذ مث « '*”[كلام نب] سنأ ثيدح يف هركذ :لاقو «هيلع دزي ملو « "”نيرخأتملا ضعب

 . هبقعب ديعس يبأ ثيدح

 اي ا 8 ل

 ©يرملطلا ةيمأوبأ ]/٠١1"[

 ىيحي نب ماصعو «ةبالق يبأ :دنع هثيدح «يريشقلا :ليقو «يدعجلا : ليقو ن

 . هثيدح دانسإ ىف فلتخم « ىصمحلا

 .ح نادبع انثدح :''[لاق] دمحأ وبأ يضاقلا انثدح -

 نابأ انث «خورف نب نابيش انث :الاق نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدحو

 ىلع تمدق :لاق ةيمأ يبأ نع ةبالق يبأ نع ريثك يبأ نب ىيحي انث ءراطعلا ديزي نبا

 لزنت الأ: هلع يبنلا لاقف «تعجر لزني نأ دارأ املف ءرفس نم هلل هللا لوسر

 موصلا هنع عضو هللا نإ ؟رفاسملا نع كربخأ الأ»:لاق «مئاص ينإ :تلق .«؟ىدّغتف

 .(ةالصلا فصنو

 لاقو .هلثم ''"[ ريثك يبأ نب] ىيحي نع «مالس نب ةيواعمو «يعازوألا هاور 2

 ةيمأ نب ورمع نب رفعج نع «ةبالق يبأ نع «ىيحي نع «يعازوألا نع :ديلولا

 )١( ةباغلا دسأ )١7//5(« ةباصإلا )5/ 8(.

 .(ب) يف تسيل (0)

 . (ب) نم تبثأ امو ءرخأتملا ضعب لصألا يف (8)
 .(ب) نم ةدايزلا (5)
 )١١/5(. ةباصإلا «(7/١75)دسألا )١57/5(.« باعيتسالا (6)

 .(ب) نم طقس[ ] نيبام (5)
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 113 ةباحصلا ةفرعم

 يقيم فك ْ

 . 2 [هلثم] ىبعكلا كلام نب سنأ نع «ةبالق ىبأ نع :ءاذحلا دلاخ لاقو . ةدعج ىنب

 .[ب/؟5ه١/١]

1 2 

 يمخللا ةيمأوبأ 3]

 "'ينهجلا : ليقو

 . نييرصملا يف دعي «ةداوس نب ركب دنع هثيدح ع

 رفعج نب نيسحلا انثدح «ينانكلا مشاه نب دمحأ نب سابعلا انثدح 7

 نع « ةداوس نب ركب نع «ةعيهل نبا نع كرابملا نبا انث ءحلاص نب ديمحلا دبع انث .تاتقلا

 نأ نهادحإ : ”)اًثالث ةعاسلا طارشأ نم نإ : لَم هللا لوسر لاق لاق يمخللا ةيمأ يبأ
 .(رغاصألا دنع ملعلا سمتلي.

 (يموزخملا ةيمأوبأ ]٠69"!

 .رذ ىبأ ىلوم رذنملا يبأ دنع هثيدح «نييزاجحلا يف دعي

 . ح ىسوم نب دسأ انث ءدواد نب مادقملا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح- 15

 نب دامح انث :الاق لاهنم نب جاجح انث «زيزعلا دبع نب ىلع انث ءناميلس انثدحو

 امر:لاقف «عاتم هعم دجوي مل اًفارتعا فرتعا قراسب يتأ هلي هللا لوسر نأ يموزخلملا

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام )١(
 «(ينهجلا) لدب (يحمجلا) مهدنعو )١١/5(« ةباصإلا 23١« /5) دسألا )١17/54(« باعيتسالا (؟)

 . ينهجلا :لاقيو يحمجلا :لاقو «(574/17) ننسلاو ديناسملا عماج يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو

 . فنصملا نع لقنو
 . لصألا يفام باوصلاو ,(2ثالث» :(ب) يف (9)

 )١١/5(. ةباصإلا «(؟5/١5) دسألا )١717/5(« باعيتسالا (5)



 ةباحصلا ةفرعم 137١ رك

 هب اوبهذا» : لاق «ءىلب :لاق .(«؟تقرس كلاخإ امد :لاق «ىلب :لاق .2«؟تقرس كلاخإ

 :لاق ««هيلإ بتو هللا رفغتسا» :لاقف 2"هوءاج مث هدي اوعطقف :لاق ««هدي اوعطقاف

 .(هيلع بت مهللا هيلع بت مهللا» :لاق ءهيلإ بوتأو هللا رفغتسأ

 . ("”هوحن ةملس نب دامح نع , كرابملا نب هللا دبعو «ناطقلا ديعس نب ىيحي هاور *

 تا دي دام خام عل

 ””يرازفلا ةنمآوبأ ]

 . ءارفلا رفعج يبأ دنع هثيدح «ةبحصو ةيؤر ُهَِّْي يبنلا نم هل س

 كيرش انث «ميعنوبأ انث هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 6

 . مجتحي ُهْنِلَع يبنلا تيأر :لاق يرازفلا ةنمآ ابأ تعمس :لاق ءءارقلا رفعج يبأ نع

 . رفعج يبأ نع« ليئارسإ هاور *

 . هيبأ نع « رفعج يبأ نب ديمحلا دبع هاورو

2 1 4 2 2 
 5 3س

 تو 4

 (*!يدعجلا ةميمأ وبأ["1١١]

 ينثدح «حلاص نب هللا دبع انث ءلهس نب ركب انث « دمحأ نب ناميلس انثدخ -7

 يبأ نع دايز نب هللا ديبع نع «ةبالق يبأ نع هثدح ىيحي نب ماصع نأ حلاص نب ةيواعم

 ىلإ مله» : *”لاق «سلاج هنم بيرق انأو ءرفسلا يف ىدغتي هْنفَع يبنلا ناك :لاق ةميمأ

 . «اوءاج مث) :(ب) يف )١(

 ..؟هلثم» :(ب) يف (0)

 ةباصإلاو ء«ةنمآ وبأ» :لاقو «(20 /5) دسألاو ء(«ةمامأوبأ) : هدنعو )١56/5(« باعيتسالا (7)

 : حجرألاو » : ريثك نبا لاقو ,(570 )١/ ديناسملا عماج كلذكو «اكةيمأ وبأ : هدئعو كا ر/:)

 .«يرازفلا ةنمآ وبأ

 ظفاحلا ركذو ««يمشجلا 7: مهدنعو )١١/5(« ةباصإلا «(18/7١)دسألا ١18(« /4) باعيتسالا (5)

 . نينثالا

 . «لاقف» :(ب) يف (5)



 د 4١ ةباحصلا ةفرعم

 .«موصلاو ةالصلا فصن رفاسملا نع عضو هللا نإ» : لاق ءمئاص ينإ :تلقف .(ءادغلا

 ةميمأ يبأ نع « ىيحي نب ماصع نع .حلاص نب ةيواعم نع «دعس نب ثيللا هآور 2

 . ةدعج ىنب ىخأ

 نب ةبيتق انث] نايفس نب نسحلا انث :'''[لاق] ,نادمح نب ورمعوبأ هانثدح 21

 .هوحن ركذف . . . رفس ىف ىدغتي ِهَنلَع هللا لوسر ناك :لاق «ةدعج ىنب ىخأ

 تاما تنم هن

 ©2يدعاسلا ديسأ وبأ “1

 . كلام همسا نميف ' ”هركذ مدقت «ةعيبر نب كلام همسا 6

 220 ٠5 خام ماو ع

 «يراصنألا تباث نب ديسأ وبأ 1*١"

 هركذ . يدعاسلا ديسأ وبأ وه : ليقو «يماشلا ءاطع : دنع هثيدح «نييندملا يف دعي ا

 . "”[يذلا] [أ /ق 707 /7] ثيدحلا اذه هل جرخأو «نيرخأتملا ضعب

 انث ءيطلملا "”[دمحم نب] ليضف انث «"”[دمحأ نب] ناميلس هانثدح
 لاق :لاق ديسأ يبأ نع «يماشلا ءاطع نع «ىسيع نب هللا دبع نع «نايفس انث «ميعن وبأ
 . (ةكرابم ةرجش نم جرخي هنإف ,هب اونهّداو تيزلا اولك» : هَ هللا لوسر

 نع .ديعس نب ىيحي هاور :لاقو «نايفس نع «ميعن يبأ ثيدح نم رخأتملا هركذ *
 .تباث نب ديسأ يبأ وأ ديسأ نع :لاقف «يروثلا

 5 تبت 2+ تا

 .(ب)نم طقس )١(
 . (ب) نم ةدايزلا ةهز

 ىف اذكو ةعيبر نب كلام يف هركذ «(74 4 /*) ةباصإلا )١7/7(« دسألا )١5١/5(« باعيتسالا (9)
 ْ 1 .(8/5) ىنكلا

 .همسأ :(«ب» ىف (:1)

 .(5//7) ةباصإلا «(1/1) دسألا «(10 /4) باعيتسالا ()



 ةباحصلا ةفرعم مدت رو

 '"”يراصنألا كلام نب ىلع نب ديسأوبأ [”9114]

 يف جارسلا قاحسإ نب دمحم هركذ :لاقو :نيرخأتملا ضعبهركذ 0

 لاق :لاق يراصنآلا ديسأ ىبأ نع« نسحلا نع «ملسم نب ماطسب دنع هثيدح «ةباحصلا

 عمساف عطتست مل نإف :ماشلاب زغاف ءًاعلس غلب دق ءانبلا '''متيأر اذإ» : هلم هللا لوسر

 .(عطأو

 00 1 ا
 ةملس مأ ىلوم ميهاربإوبأ ١ ١" هز

 .نادحولا ىف نايفس نب نسحلا هركذ «قاحسإ ىبأ دنع هثيدح حج

 انث .ىلع نب ورمع انثدح «نايفس نب نسحلا انث «.نادمح نب ورمعوبأ انثدح -4

 تنك :لاق ميهاربإ يبأ نع هيبأ نع قاحسإ يبأ نب سنوي انث «ةبيتق نب ملس ةبيتق وبأ
 .هبضخم نم أضوتأو هلي هللا لوسر شارف ىلع تيبأ تنكو «ةملس مأل «؟”ّدبع

 خاج خم ل
 اا من 3

 ”يبجحل | ميهاربإوبأ |[ ١١"

 نب مثيهلا ىور :لاقو «رخأتملا هركذ «ميهاربإ هنبا هنع ىور « ةبيش ينب نم
 نع « ةبيش ينب نم ' ''[ىبجحلا] ميهاربإ يبأ نب ميهاربإ نع «ةرسيم نب ديعس نع « ةجراخ

 .هركذف . . .اًنيب يل نبا نأ هتيم ميهاربإ ىلإ هللا ىحوأ :لاق هيبأ

 ناي يي 25 خلاق ظلال تلا

 )١( ةباغلا دسأ )5/ ١ ةباصإلا )8/5(.

 .تيأر :(ب) ىف (0)

 . 09 /4) ةباصإلا «(6 /5) ةباغلا دسأ ()
 . (ب) شماه نمو «لصألا نم هانتبثأ امو ««اًمالغ ادبع» :(ب) ىف (4)

 . (7 /5) ةباصإلا (0 /3) ةباغلا دسأ )0(

 .(ب) نم ةدايز (5)



 رجعو _ 11815 ةباحصلا ةفرعم

 مارح مأ نب بأ وبأ "73 0
 . ةلبع يبأ نب ميهاربإ دنع هثيدح «همسا يف فلتخم «تماصلا نب ةدابع ةأرما ح

 «ينايغرإلا بيسملا نب دمحم انث : '''[لاق] ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ انثدح
 انث : ©"[الاق] نمحرلا دبع نب دادشو .ركب نب ورمع انث «يبايرفلا دمحم نب هللا ديبع انث
 انسلاب مكيلع»: ُهَلَم هللا لوسر لاق :لوقي يبأ ابأ تعمس :لاق ةلبع يبأ نب ميهاربإ
 .(ماسلا الإ ءءاد لك نم ءافش وأ :ءاود اهيف نإف .,تونسلاو

 0-2 كما ع

 © شحج نب دمحأ وبأ[”"١١]

 فوطي ناك هلع يبنلا نأ دهاجم هلسرأ ثيدح يف ركذ هل «شحج نب هللا دبع وخأ َح
 : "”[لوقي] دمحأو بأو ء.شحج نب دمحأ يبأ ىلع ئىكتم وهو «تيبلاب

 يداوعو ىلهأاهب 2داونمةكماذبحاي

 (9يداتوأ سرغتاهب 2 داهالب يشمأاهب .
 .داه الب يشمأ '''[اهب] : هلوق نم بجعي هلي هللا لوسر لعجف

 نلف هلا لاق

 *””يماشلا ءامسأوبأ["١51]

 . ىلع هنبا دنع هثيدح « هلع هللا لوسر ىلع دفو -

: 
 "[لاق] ءاصوج نب فسوي نسب "دمع نب دمحأ نع تثدح

1١ 

 )١( باعيتسالا )١08 /5(. ةباصإلا «.(5/57) دسألا )4/"(.

 ) )9.(ب) ىف تسيل
 . 00 /4) ةباصإلا 2007 /5) دسألا )١63/4(« باعيتسالا ()
 .«داتوأ»:(ب) يف (5)
 . (5//0) ةباصإلا ١5(« /) ةباغلا دسأ (0)
 .ارمع) :(ب) يف 69

 .(ب) نم طقس [ ]نيب ام (0)



 ءامسأ يبأ نب فسوي نب دمحأ انث «يلمرلا لهس نب ىسوم انثدح .[ب /ق 707 /7]
 : لاق ءامسأ يبأ هدج نع « هيبأ نع «ءامسأ يبأ نب يلع نب ءامسأ ابأ يدج تعمس :لاق

 الآ ىسفن ىلع تيلآف هنِلَع هللا لوسر ىنحفاصو )2 هتعيابف هلِلَي هللا لوسر ىلع تدفو

 . ادحأ حفاصي ءامسأ وبأ نكي ملف :لاق هني هللا لوسر دعب ادحأ حفاصأ

00 
2١ 

 "'ليئارسإ وبأ ]6 

 . لظلا ىلإ لوحتي نأ هرمأف ؛سمشلا يف امئاق ُهُتلَي يبنلا هآر م

 يم مع نب نب نامي انث: "لاق] ذ ا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح .15

 يبأ نع ءسواط نع «ثيل نع «دايز نب دحاولا دبع انث «جاجح وخأ لاهنم نب دمحم

 موقي نأ رذن :اولاقف (؟هل ام» :لاقف ٠ سمشلا يف مئاق وهو «هنِفَع يبنلا هآر : لاق ليئارسإ

 ملكتو لظتساو سلجا»: هني هللا لوسر هل لاقف « ملكتيالو ءموصيو« سمشلا يف

 .(مصو

 نع تباث يبأ نب بيبحو «دهاجم نع حلاص نب نابأو «ةمركع نع بويأ ىور *

 لاقف ؛سمشلا يف ليئارسإ ابأ يأر هيَ يبنلا نأ سابع نبا نع مهلك «ريبج نب ديعس

 .(«لوحت» : هل
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 انث] بدؤملا سابعلا نب دمحم انث : "”[لاق] يدنسلا نب دمحأ ”'[هانثدح] 0١-

 يبأ نع «ناهبن نب رمع نع ءريبزلا يبأ نع «جيرج نبا نع لدنم انث «'"[سنوي نب دمحأ
 هل تام نم :٠ هيي لاقف «مالسإلا يف نادلو يل تاما هللا لوسر اي تلق :لاق ةبلعث
 . «مهايإ هتمحر لضفب ةئجلا هللا هلخدأ مالسإلا يف نادلو

 . يعجشألا ةبلعث وبأ :لاقو « جيرج نبا نع «ةدعسم نب دامح هاور *

2 

 0030 96 | ةبل ةوبأ 53

 . هثيدح مدقت « همسا يف فلتخم 0

 ””يراصنألا ةبلعث وبأ “”]

 نب دمحم نع رخأتملا هركذ «نييندملا '''[نييزاجحلا] يف دعي « كلام هنبا هنع ىور
 نأ روزهم يداو يف ىضق ِهَلِلَع هللا لوسر نأ «هيبأ نع« ةبلعث يبأ نب كلام نع « قاحسإ

 . لفسألا ىلعألا عنمي ال ٠ لسري مث نيبعكلا ىلإ سبحي ءاملا

 .(ب) نم طقس )١(

 .(؟58/5) ةباصإلا «( 49 /5) دسألا (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا 9

 . «انثدح) :(ب) ىف (4)

 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا نم طقس (0)
 . (؟9/5) ةباصإلا «(5 5 /7) دسألا ١87(« /5) باعيتسالا ()
 .(*9/54) ةباصإلا «(47 /7) دسألا ١87(« /5) باعيتسالا (0)
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 ]/١١5/ . قاحسإ نب دمحم نع 2 ةعامج يف ةملس نب دامحو «يروثلا هاور *:

 .[ب/ق
 تا كل

 "سيق نب مدْرَك مع نبا ةبلعثوبأ ]١4”[

 . مدرك ثيدح يف ركذ هل

 نب باهولا دبع انث ء.نايفس نب , نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح .-7

 نب رفعج نع« هللا ديبع نب زيزعلا دبع نع « شايع نب ليعامسإ انث :''”[لاق] «كاحفلا

 انأ تجرخ : لاق سيق نب مدرك تعمس :لاق ورمع نب ميهاربإ نع «يرمضلا ةيمأ نب ورمع

 ينطعأ : يل لاقف «هيلع ءاذحالو ,ءاذح يلعو راح موي يف ةبلعث وبأ : هل لاقي يل مع نباو

 انفرصنا املف ءاهكتجوز دقف ينطعأ :لاق «كتنب ينجوزت نأ الإ ءال :تلقف «كيلعن

 اهعد» :لاقف هلْيَي يبنلل كلذ تركذف « يدنع كل ةجوز ال :لاقو «يلعنب ىلإ ثعب

 .«اهيف كل ريخالف

 تل ا

 ””ىشرقلا تباثوبأ "5 1]

 . نيرخأتملا ضعب هركذ «يناربحلا دشاروبأ :هنع ىور « ِهْيِلَم ىبنلا راج 5

 «يلإ ” بتك اميف يصمحلا مامإلا روصنم نب نسحلا مساقلاوبأ ؟”[انربخأ] 771
 ُ م روصنم نب ماساعلاول رب

 ناك شير لم خيش تبانوب شلح اق نارا دهب ب ع يس بيكم

 .(؟59/5) ةباصإلا «(5 4 /5) دسألا ١87(., /5) باعيتسالا )١(

 .(ب) نم طقس (؟)

 .(5//91) ةباصإلا «(57؟ /5)دسألا (*)

 . «انثدح» :(ب) يف (:)
 . «هباتك يف : (ب) يف 2(

 .(ب) نم طقس (")
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 , ©[هيف] هيلإ ىحوي ناك يذلا هلي هللا لوسر 27[تيب] دنع هتيب ؛يحولا راج ىعدي
 , هلع يبنلا انثدح امك ليربج هادانف :لاق ةمتعلا ةالص هَ هللا لوسر عم انيلص :لاق
 لب :ليربج لاقف ,««ينتكج تئش نإو كتيتأ تكش نإ: هلع يبنلا لاقف .مله :لاقف

 ىتح هب قلطناف هلع يبنلا ديب ذخأف , لخد ىتح رادجلا هل عدصناف «ليربج هءاجف «كيتآ

 تيب يف لجو زع هللا نوركذي رفن ةثالث ىلع انررمف» :لاق «ةغلبلاك ةباد ىلع هلمح

 كلذك لجو زع هللا نوركذي ةسمخ ىلع مث , نوركذي ةعبرأ ىلع '''[ ىتأ ] مث ءسدقملا
 :لاق , ًالجر رشع ينثا ادغلب ىتح ًالجر اهيلتت يتلا ىلع ديزت ةقفر لك ءافافر
 , يبرغلا اهباب نم ةنيدملا الخد ىتح انبهذف» :لاق «(ينبجي ملف ؟ءالؤه نم»:تلقف

 لجر لك ىلع .بابلا نوسرحي رفن ةرشعب نحن اذإف ,بابلا انل تحتفف حير تءاجف
 . ةبهذملا سارتلا تيأر ام "”[ لوأ] كلذو ,بهذم سرت مهنم

 كيلع مالسلا: هبجأف كيلع ملس اذإف ,بابلا اذه دنع ىسيع دجتس كنإ : لاق مث
 هنأك رمحأ هنم ءيش لك اذإف ءدعب ىسيع ''””[ءاج] مث .هدجي ملف ,(هتملكو هللا حور اي
 كيلع»: هلم يبنلا لاقف « يمألا هللا يبن اي كيلع مالسلا :لاقف نامجلا هسأر رطقي بهذلا
 : تلق ""[مث ]»:لاق ءكب ترشب تنك دق ينإ امأ: '*”[لاقف] .«هتملكو هللا حور اي
 مهنمف .اونعب ءايبنأ كئلوأ :”[لاقف]»:لاق .«؟مهب انررم نيذلا سلاجملا : ليربجل
 .«رشع ينثا ىلإ ةثالثلا هعبتا نم مهنمو نانثالاو دحاولا هعبتا نم

 ءاجر نب هللا دبع نع ؛ءالعلا نب ميهاربإ نب قاحسإ نع «يزارلا متاحوبأ هاور 4
 ش ,

 دامي مام مخطي
 اا ميز خيزح

 )١( هانتبثأ ام باوصلا لعلو ««تنب» : لصألا يفو «(ب) نم طقس [ ]نيبام .

 .(ب)نم طقس (؟) 1

 .«ناوأ» :(ب) يف (9)
 .(ب) نم طقس (5)
 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(ب) نم ةدايزلاو لصألا يف تسيل (9
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 '"'”يمهفلا روثوبأ 577

 .ةادوس نب ركبو «ورمع نب ديزي دنع هثيدح «نييرصملا ىف هدادع حت

 يرق 0

 « "![ديعس نبآ] ةبيتق انث .نايفس نب نسحلا انث :نادمح نب ورمع وبأ انثدح 5

 انك :لوقي يمهفلا روث ابأ تعمس :"7[لاق] «يرفاعملا ورمع نب ليزي نع ؛ ةعيهل نبا انث

 نم نعلو ءاذه هللا نعل : لجر لاقف « رفاعملا بايث نم بوشب يتأف « هِيَ هنِلَص هللا لوسر دنع

 .[أ/ ق 755 /؟] .«مهنم انأو ينم مهنإف مهنعلت الو : هَْيَي هللا لوسر لاقف «هلمعي

 (ىعارلا ىميمتلا ناورث وبأ ["9 84 ]

 . رخأتملا هركذ اميف ُهّْنيَع يبنلا يأر ص

 ابأ تعمس :لاق «هيبأ نع «ةرتنع نب نوراه نب كلملا دبع : دنع هثيدخ .-06

 ءاجنف «شيرق نم ُهّتْيَع يبنلا برهف «مهلبإ يف ميه نب ورمع ينبل ىعرأ تنك :لاق «ناورث

 ؟تنأ نم :تلقف «سلاج هِيَ هللا لوسر اذإف ترظنف «لبإلا ترفنف «يلبإ يف لخد ىتح

 :لاقف ؟تنأ نم : :تلقف ««كلبإ ىلإو كيلإ سنأتسأ نأ تدرأ» :لاقف «يلبإ ترفنأ دقف

 «لجأ» :لاق ءايبن جرخ يذلا لجرلا كارأ ينإ : تلق «« ("”[ينلأست] ال نأ كرضي امو

 «يلبإ نم جرخا :تلق ««هلوسرو هدبع اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ كوعدأ

 اًحيش هتكردأف : يبأ لاق . هاف ةءاقش للطأ مهللا»: لاقف ءاهيف تنأ لبإ يف كرابي الف

 هللَم هللا لوسر ءاعد ككلاه الإ ناورث ابأ اي كارن ام :موقلا لاقف «توملا ىنمتي ًاريبك

 )١( باعيتسالا )١185 /5(« ةباصإلا «(80 /5) دسألا )5/ 5١(.

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .(ب) نم طقس (9)

 .(58/5) ةباصإلا «.(5؟ /5) دسألا ١87(. /5) باعيتسالا (:)

 .21ل9:(ب) يف (5)

 . «ينلستا :(ب) يف 69
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 رفغتساو )0 ىلاعدو« تملسأف «مالسإلا رهظ امدعب هتيتأ ينإ الك :لاق 0[كيلع]

 .تقبس ىلوألا هتوعد نكلو ١ يل

 2م 0 2١ كَ 2*2 0

 .(ب) نم طقس قل
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 '"”[ميجلا باب]

 ]١44"[ يراصنألا ] ةمّصلا نب ثراحلا نب مهجوبأ [
 فرقا ىف

 ملسمو «ديعس نب رسبو « سابع نبا ىلومريمع : دنع هثيدح «ميهج وبأ :ليقو ان

 . ميهج نب هللا دبع : همسا : جاجحلا نب ملسم لاقو «يمرضحلا ديعس نبا

 .ح قازرلا دبع ابنأ «ميهاربإ نب قاحسإ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 5

ح كلام انثدح :الاق ؛فسوي نب هللا دبع انث «لهس نب ركب انث ءردب نب دمحم انثدحو
. 

 سنأ نب كلام انث :2؟”يبنعقلا انث «بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدحو

 ميهج يبأ ىلإ هلسرأ ينهجلا دلاخخ نب ديز نأ ديعس نب رسب نع رضنلا يبأ نع

 لاق : ميهج وبأ لاقف « ؟يلصملا يدي نيب راملا يف هلل هللا لوسر "”[نم] عمس اذام : هلأسي

 ناكل ,هيلع اذام يلصملا يدي نيب راملا ملعي ولو : ِهنلَع هللا لوسر
 هل ريخ نيعبرأ فقي نأ

 . "هيدي نيب رمي نأ نم

 . ةنسوأ , ًارهش وأ ءاّموي نيعبرأ :لاق «يردأ ال :رضنلا وبأ لاق جب .

 . هوحن رضنلا يبأ نع «ةنييع نباو «يروثلا هاور

 «ريكب نب ىيحي انث .ناحلم نب ميهاربإ نب دمحأ انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 7

 نبا ىلوم اريمع تعمس :لاق جرعألا نع «ةعيبر نب رفعج نع «دعس نب ثيللا ""[انث]

 يبأ ىلع انلخد ىتح « هيي يبنلا جوز ةنوميم ىلوم راسي نب هللا دبعو انأ تلبقأ : لوقي سابع

 وحن] نم هي هللا لوسر لبقأ : ميهجلا وبأ لاقف  يراصنألا ةمصلا نب ثراحلا نب ميهج

 .(ب) نم طقس )١(

 . .(بر) نم ةدايزلا 222

 .(095/5) ةباصإلا «(09 /5) دسألا ١945(« /5) باعيتسالا (")

ع دنعو قازرلا دبع دنع ديناسألا لوح هنإ ثيح ؛اولاق 7: يبنعقلا دعب داز (ب) يف )0
 نب نيدلا دب

 1 .ةثالث اوراصف فسوي

 . «يلصملا يدي نيب» :(ب) يف (5)

 ١ .«يتثدح»:(ب) يف (0)
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 0م
 «رادجلا ىلع لبقأ ىتح هيي هللا لوسر هيلع دري ملف «هيلع ملسف لجر هيقلف «لمج '''[رئب

 .مالسلا هيلع در مث «هيديو ههجوب حسمف

 نع .ةبقع نب ىسوم نع ءءاطع نب هللا دبع نع «تعصم نب ةجراخ هاور 2

 .هيف مهوف ١ ميهج يبأ نع «ةملس يبأ نع .جرعألا

 توي توي 7و خام مامر خام

 "”يودعلا ةفيذح نب مهج وبأ ]١45"[

 دهشو «حتفلا ةملسم نم هنإ :ليق «ةشئاع ثيدح يف ركذ هل «ةيناجبنألا بحاص ال

 . رصم حتف

 هرمعم ابنأ «قازرلا دبع "![انربخأ] .قاحسإ انث , دمحأ نب ناميلس انثدح

 يف هك هللا لوسر ىلص : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛ةورع نع «يرهزلا نع
 ةصيمخلا هذهب اوبهذا» : لاق ءهتالص ىضق [ب / ق ”50 /؟11املف « ملع تاذ ةصيمخ

 . ءاًقنآ يتالص نع ينتهلأ اهنإف «'*”[ةيناجبنأب ] ينوتأو ,ةفيذح نب مهجلا يبأ ىلإ

 7 ني م عام داع 1
 تان

 ]١45"[ يئاوسلا ةفيحجوبأ 00

 . هثيدح مدقت هللا دبع نب بهو

 يبأ نب ديمح انث , يميدكلا سنوي نب دمحم انث « «دلخم نب دمحأ نب دمحم انثدح 648

 : هع هللا لوسر لاق : لاق «هيبأ نع. ةفيحج يبأ نب نوع نع «ةبعش انث . "”[غئاصلا] دايز هنياإَص

 .باوصلا وهو (ب) نم تبثأ امو « نيب : : لصألا يف تفحصت كلل
 . (70 /:) ةباصإلا ء(هال /5)دسألا )١89/5(. باعيتسالا ()
 . (انث» : (ب) ىف عرف

 . «ةيناحنأب» :(ب) ىف (4)
 .ريخأتو ميدقتب اذكه «يتالص نع اًقنآ» :(ب) يف )0(
 . 7” /4) ةباصإلا «(48/7) دسألا ١86(, /5) باعيتسالا (1)
 .(ب) نم ةدايزلا (0)
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ب هنع يحمو ؛ةجرد اهب هل عفرو ,ةنسح اهب هل بتك , فصلا ىف ةجرف دس نم»
 اه

 . ( ةكيس
<7 

0 2 

 مام ماب عما
 تا موب 7

 '''كاحضلا نب ةريبج وبأ ["1417]

 هل ؛ ةريبج ''”[يبأ] نب كاحضلا :ليقو «يراصنألا كاحضلا نب تباث وخأ ح

 . هنباو ءفوع نب ليبشو «مزاح يبأ نب سيقو « يبعشلا : هنع ىور «ةبحص

 بيهو انث «نافع انث «يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح

 انيف :لاق «كاحضلا نب ةريبج وبأ ينثدح :لاق رماع نع «دنه يبأ نب دواد انث «دلاخ نبا

 انم سيلو « هَ هللا لوسر انيلع مدق .4 باقثألاب اوزبانت الو ا: ةملس ينب يف «تلزن

 اي :هل لاقيف««!نالف اي»:لوقي هَ هللا لوسر لعجف «ةثالث وأ نامسا هلو الإ لجر

 . 4 باقلألاب اوبن الو ط :تلزنف ءمسالا اذه نم ””بضغيل هنإ !هللا لوسر

 « سيردإ نباو ؛ةيلع نب يعبرو « لضفملا نب رشبو ؛ عيرز نب ديزيو «ةبعش هاور *

 . "”[دواد نع]

 انث «حابصلا نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح

 ةريبج يبأ نع « مزاح يبأ نب سيق نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع « "”[ةنيبع نب] نايفس

 .«ةعاسلا مسن يف تنعب» : هِي هللا لوسر لاق :لاق

 . هلثم ليعامسإ نع «يدوعسملا هاور *

 يبأ نع «فوع نب ليبش نع« ليعامسإ نع «يزازفلا ناورمو «كرابملا نبا هاورو *

 .هوحن « راصنألا نم خايشأ نع «ةريبج

 )1١( ةباصإلا «(807/5) دسألا «(186/4) باعبتسالا )931/4(.
 .(ب) نم طقس[ ]نيبام (؟)

 ) )0؟بضغيلا :(ب) يف .
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 نب قاحسإ انث « رمع نب دمحم انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 01
 .يدزألا ناسح نب ورمع نب عشاجم نع «ينرعل | مكحلا نب مساقلا انث : ''[لاق] ضيفلا
 : لاق ةريبج يبأ هدج نع «هيبأ نع « دومحم نب ةريبج نب ديز نع «لاهنملا نب ىفاعملا نع

 نيدس عبسو ءريسأ دبع نينس عبسو ءريمأ ديس نيدس عبس دلولا»: هلي هللا لوسر لاق

 كنيب اميف ترذعأ دقف ,هيبنج ىلع برضاف الإو ,هتفناكم تيضر نإف ,« ""ريزو خأ

 .(ةنيسو

 نيعبس ذنم هنع تبتك :١ لاقو « 2"[لاهنملا نب] ىفاعملا نع «برح نب ىلع هاور 2

 . هلثم ةريبج نب ديز نع «ىعبرلا دعس نب ديلولا انث :"”[لاق] ءي(ةنس

 (©9يرّمَّضلا دعجلاوبأ ]١4"[

 نب ''"[دبع نب] ةدانج نب دعجلا وبأوهو « يمرضحلا نايفس نب ةديبع دنع هثيدح 0
 رازن نب رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب ةرمض نب بعك
 .ناندع نب دعم نبا

 «نوراه نب ديزي انث « راطعلا رفعج نب سيردإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 117771

 ء«يرمضلا دعجلا ابأ تعمس :لاق «نايفس نب ةديبع تعمس :لاق ءورمع نب دمحم ابنأ

 اهب اًنواهت تايلاوتم تاعمج ثالث كرت نم»:لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لوقي
 .(هبلق ىلع هللا عبط

 .ورمع نب دمحم نع «ةدئاز هاور **

 نب تباث انث ءغئاصلا دمحم نب رفعج انث ءرفعج نب دمحم 0[ان د ح0

 .(ب) يف تسيل )١(
 .«ريزوو» :واولا ةدايزب لصألا يفو «(ب) يف اذكه (؟)
 . لصألا نم طقس ()
 . (79/5) ةباصإلا ء(57/١0)دسألا )١85/5( باعيتسالا (4)
 . (هانثدح» :(ب) يف (5)
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 يبأ نع « يم رضح ا نايفس نب ةديبع نع « ورمع نب دمحم نع « ةمادق نب ةدئاز انث دمحم

 . هلثم . . . هيي هللا لوسر لاق : لاق ةبحص هل تناكو  يرمضلا دعجلا

 نب دمحم نع ءمهريغو ءمساقلا نب رثبعو ء«حيلف نب دمحمو «يروثشلا هاورو] 3

 .هلثم '"[ورمع

 .ح "'"[زازخلا] يلع نب دمحأ انث : "”[لاق] دالخ نب ركب وبأ انثدح -.6

 [أ/ق 707/71 .ح

 انث :اولاق « نيسحلا نب دمحم يدج انث ءنيصح يبأ نب دمحم نب ميهاربإ انثدحو

 نايفس نب ةديبع نع «ورمع نب دمحم نع مساقلا نب رثبع انث « يثعشألا ورمع نب ديعس

 ىلإ الإ لاحرلا دشت الو: هَ هللا لوسر لاق :لاق ءيرمضلا دعجلا ىبأ نع .ىمرضحلا
 هع

 .'”(يدجسمو ,ئصقألا دجسمو ,مارحلا دجسم : دجاسم ةثالث

 . دمحم نع رثبع هب درفت

 دامب خدام نا هج تيما اك
 2 2 ١

 '”ورمع نب ليهس نب لدنجوبأ ]١49"[

 دعب ةيبيدحلا موي ءاج «هللا يف نيبذعملا نم ناكو «ةيضقلا لبق ةكمب همالسإ ناك

 . '"”[ناورمو روسملا ثيدح يف هركذ] .هدويق يف فسري ةيضقلا بتك

 .(ب) يف ترركت )١(

 .(ب)نم طقس (؟)

 . «رازخلا» :(ب) يف ()

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف (4)
 . (7 4 /5) ةباصإلا «(6 4 /5) دسألا «(5//1481) باعيتسالا (5)

 .(ب) نم ةدايزلا ()



 0 <«2ظ )ن0 ةباحصلا ةفرعم 5 8 2

 «قازرلا دبع ''[ابنأ] «'”[ميهاربإ نب] قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح . 7

 نب ناورمو «ةمرخم نب روسملا نع «ريبزلا نب ةورع "'[نع] «يرهزلا نع «رمعم نع
 ءاج ذإ «ةيضقلل ءاج ورمع نب ليهسو « '*””[ةيبيدحلا ]موي ناك امل :الاق «مكحلا

 ىتح .ةكم لفسأ نم جرخ [دق] ؛هدويق يف فسري ورمع نب '”[ليهس] نب لدنجوبأ
 هدرت نأ هيلع كيضاقأ نم لوأ اذه :دمحم اي ليهس لاقف «نيملسملا رهظأ نيب ءهسفنب ىمر

 ءيش ىلع كحلاصن ال اذإ هللاوف :لاق ««دعب باتكلا ضقن مل انإ» : ُهّْيَع يبنلا لاق «يلإ
 ,«لعفاف ىلب» :لاق .كل هريجمب انأ ام :لاق ««يل هرجأف»: لَم يبنلا "”[لاقف] ءادبأ

 يأ :لدنج وبأ لاقف « كل هانرجأ دق «ىلب :زركم :لاقف ءلعافب انأ ام :لاق ا
 ناكو «؟!تيقل دق ام ىلإ نورت الأ ءاملسم تئج دقو «نيكرشملا ىلإ ٌدرأ نيملسملارشاعم
 .هللا يف اديدش اًباذع بذع دق

 خالل
 2 تو 2

 يمرضخحلا ريبجوبأأ"" 6]

 . ريفن نب ريبج هنبا هنع ىور « ُهْنكَ# يبنلا ىلع مدق

 انث :لاق «يذمرتلا ليعامسإ نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 17

 نب نمحرلا دبع نع .حلاص نب ةيواعم نع دعس نب ثيللا انث ءىصيصملا روصنم نب دواد

 (*”[اهجوز] ناك يتلا هتنبا عم هلِلَع يبنلا ىلع مدق ريبج ابأ نأ هيبأ نع «ريفن نب ريبج

 ال ريبج ابأ ايد :لاقف :لاق «هيفب ًأدبف :لاق .«أضوت ريبج ابأ ايد: هل لاقف هلي هللا لوسر

 .(ب) نم طقس )١(

 . «انث» :(ب) يف ()

 . «يىنربخأ» :(ب) ىف (9)

 .«ةمايقلا» :(ب) يف (4)
 .2(لهس) : (ب)ىف (6)

 .(دقو)» :(ب) ىف 00

 . (لاق» :(ب) ىف 0070

 .(71/54) ةباصإلا ,.(57/57)دسألا 188(2 /4) باعيتسالا 000
 .«اهجو» : لصألا يف (9)
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 ءامهاقنأف هيدي لسغف ءءوضوب هلع هللا لوسر اعد مث ««هيفب أدبي رفاكلا نإف كيفب أدبت

 اّنالث قفرملا ىلإ ىنميلا هدي لسغو ءههجو لسغو «ءامب قشنتساو اف ''”ضمضم مث

 . هيلجر لسغو .هسأرب حسمو ءاّنالث قفرملا ىلإ ىرسيلا هدي لسغو

 . حلاص نب ةيواعم نع «بهو نباهاورو

 نب ريبج نب نمحرلا دبع نع «مساقلا نب ةيواعم نع « شايع نب ليعامسإ هاورو *

 اعدف ءهنم ذاعتساف «ةيدنكلا هلع هللا لوسر ىلإ ىدهأ يذلا لجرلا نع هيبأ نع «ريفن

 . هيفب أدبف ًاضوتف ءوضوب

 "'عادنج نب ةدّينج وبأ 5]

 . نينح موي هلي يبنلا ىلع مدق «ينزاملا نزام نب ورمع نيباوهو [

 نب دمحم انث « ""[يرونيدلا دمحأ نب نمحرلا دبع انث :لاق دمحم انربخأ] 4

 «ءالعلا نب هللا دبع ينثدح «ديز نب ةرامع انث «يولبلا دمحم نب هللا دبع انث .يكملا ورمع

 تعمس : لاق يقرابلا ةناوفنع ىبأ نع « ركذي بانج نب ديعس تعمس :لاق « يرهزلا نع

هلم هللا لوسر ىلع تمدق :لوقي «نزام نب ورمع نب عدنج نب ةدينج ابأ
 نينح موي 

 ىأ :تلقف ؛ ةجللا بارطضاك «ةجض مهلو هباحصأ فشكنا دقو «نزاوه '![ةودغ]

 .[ب/ق ”؟0/] هلع هلْيَع يبنلا باحصأ : اولاق ؟متنأ ام .موق

00 01/0 00 
 تف تي د

 '”يرهفلا ةدينجوبأ 5”]

 نب ىلع انث «ةدجن نب باهولا دبع نب دمحأ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح .-48

 .«(ضمضق» :(ب) ىف )١(

 .(94 /4) ةباصإلا «(07/3) دسألا (9)
 « ١ . . يكملا ورمع نب دمحم نع تثدحا : ًارصتخم هركذ (ب) يف (')

 . ؛ةوزعلا :(ب) ىف (5)

 0 /4) ةباصإلا «(01/3) دسألا )0(



 يبأ نع .ةورف يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع « فرطم نب دمحم ناسغ وبأ انث « شايع

 ,هاورأف اًناشطع ىقس نم»: هي هللا لوسر لاق : لاق هدج نع «هيبأ نع .يرهفلا ةدينج

 اًناشطع ىقسو هعبشأف اًعئاج معطأ نمو .هنم لخدا :هل ليقف ةنجلا نم باب هل حتف

 .«تئش اهيأ نم لخدا : هل ليق ,اهلك ةنجلا باوبأ هل تحتف .هاورأف

 اهيأ نم لخدي باوبأ ةينامث» : لاقف فرطم نب دمحم نع نوراه نب ديزي هاورآ 2

3 20220 
 . 1[ ىءاش

 ثلا 938
 بذل بذل

 "”يرازفلا بنج وبأ ]*١8"[

 هللا دبع انث . يمرضحلا "”[هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحم نب دمحم انثدح ٠

 هيبأ نع «يرازفلا بدنج نع ؛يرازفلا لهس انث ءروصنم نب رضنلا انث ءرمع نبا
 . مهيلع ملسي ىتح مهحفاصي مل ءهباحصأ يقل اذإ هع هَ هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر

0 
5 

 (يميجُمهلا يرج وبأ ]١64"[

 . هثيدح مدقت «رباج نب ميلس : ليقو «ميلس نب رباج : همسأو

 مالس انث ء يلع نب مصاع انث «٠ صفح نب رمع انث نسما نب بيبح انثدح 0 ةرخ

 انإ فللا لوسراي :تلق :لاق ىميجهلا يرج يبأ نع« ةحلط نب ليقع انث « نيكسم نبا

 ءاًئيش فورعملا نم نرقحت ال» : لاق هب انعفني نأ هللا لعل ًالمع انملعف ةيدابلا لهأ نم موق
 كايإو .طسبنم هيلإ كهجوو كاخأ ملكتولو , يقستسملا ءانإ يف كولد نم بصت نأولو

 0 7 1/0 53 اء

 .(ب) نم طقس )١(

 .(075/5) ةباصإلا «(05/5)دسألا (؟)

 . لصألا يف سيل[ 1 نيبام (9)
 . ("9 /5) ةباصإلا «.(59 /5) دسألا )١87/5(« باعيتسالا (؟)



 ملعي امب ؤرما كبس ”2١ اذإف] , ءاليخلا بحي ال هللا نإو ,ءاليخلا نم اهنإف ,رازإلا لابسإو

 . «هيلع كلذ لابوو كل كلذ رجأ نوكي هنإف ؛ هيف ملعت امب هبست الف ,كيف

 . ميجلا ""[باب يف هفالتخا ركذ] مدقت *

 "” يفيللا شحج - وبأ] ["١هه]

 . هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ثيدح ىف هركذ ال

 قاحسإ انث «نسحلا نب يلع انث «نابأ نب ديلولا انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح 5177

 نبا نع «هيبأ نع «رانيد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع« ةمادق نب كلملا دبع انث «يورفلا
 اوموق :لاقف «شحجوبأ مهدحأ سولج ثالث رفنو ةمئاق ةالصلاو ءاج رمع نأرمع

 هلع يبنلا ىتأف ءهعم موقي نأ شحجوبأ ىبأو نانثا ماقف هلي ا هللا لوسر عم اولصف

 يف ةكئالم هلل نإ ءشحج يبأ [أ /101 /7] ةالص نع برلا ىنغب كربخأ» :لاقف «هربخأف

 (*”[(ةعاسلا موقت ىتح مهسوؤر نوعفري ال عوشخ هئامس

 3 نب 5 2

 ]١8"[ يرج وبأ ©

 . يدنكلا ىليل وبأو «لئاو وبأ قيقش . هنع ىور 0

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 0 ةرفزإ

 ؛ يدنكلا ىليل يبأ نع « ( يفقثلا ةريغملا نب نامثع نع « عيبرلا نب سيق انث « ينامحلا ىيحي

 وهو هلع هللا لوسر ىلإ تيهتتنا : لاق ريرج ابأ وأ « ًاريرج رادلا هذه بر تعمس : لاق

 .«اذإو» :(ب) يف )١(

 . «ركذ يف هفالتخا» :(ب) يف (؟)

 .(5//81) ةباغلا دسأ 7١(« /5) ةباصإلا (")

 . (ب) نم يثيللا شحج يبأ ةمجرت تطقس (4)

 (8/5”5) ةباصإلا ء(١6 /5)دسألا (ه)



 '"”داهج وبأ ]/١61"[

 ةبحص هل

 . ةملس ىنب نم راصنألا نم «هدالوأ دنع هثيدح «نييرصملا ىف دعي 0

 نبا انث .ةلمرح انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ انثدح .
 «ةملس ينب نم راصنألا نم لجر ينثدح « نمحرلا دبع نبا ينعي  ديعس ينثدح . بهو

 :هيبأل لاقف « هلي هللا لوسر باحصأ نم داهجوبأ ناكو «داهج يبأ هدج نع «هيبأ نع
 تلعفل هتيأر ول هللاو هلي هللا لوسر متبحصو ؛ هلع هللا لوسر متيأر ,"هاتبأاي
 «قدنخلا ةليل هعم انتيأر دقل هديب يسفن يذلاوف .ددسو هللا قتا «ينب اي :لاقف .تلعفلو
 نم ماق امف :لاق ««ةمايقلا موي يقيفر هللا هلعج ,مهربخب ينيتأيف بهذي نم» :لوقي وهو
 سانلا نم ماق امف «ةثلاثلا اهلاق مث ءدحأ سانلا نم ماق امف «ةيناثلا اهلاق مث ءدحأ سانلا
 هللا لوسر اي :لاقف «همساب ةفيذح ىدان ىتح ءرقلاو عوجلا نم انب ام ميمص نم .دحأ

 ««بهذا»:لاقف «مهربخب "”كيتآ الأ ةيشخ الإ موقأ نأ ينعنم ام ؛هديب يسفن يذلاو
 .ريخب هلي هللا لوسر هل اعدو

 (ةعْمُج وبأ ]١64"[

 .بازحألا ماع ُهِّْيَم يبنلا كردأ «نييماشلا يف هدادع «عابس نب بيبح :همساو ل

 نب ىيحيانث «ىنارحلا بيعشوبأ انث «ناجرهملا نب بوقعي نب دمحأ انثدح 3 فنان

 نبا نع «كيرد نب دلاخ نع « نمحرلا دبع نب ديسأ 60 .ىعازوألاانث فللادبع

 .("ه/4) ةباصإلا «(ما/ل /5)دسألا )١(

 . «هاتبأ اي رشبأ» ةباغلا دسأ يفو «خسنلاب اذكه (؟)

 . «كيتأي ال نأ» :(ب) يف ()

 . (77 /5) ةباصإلا «(07/5)دسألا )5//١81(« باعيتسالا (5)

 . «ينثدحا :(ب) يف (6)



 ةباحصلا ةف .٠ رع

 ع لاق: وسو زم تعسس تيل اح سجال تلق اقل

 :لاقف «حارجلا نب نب ةديبع وبأ انعمو هيي هللا لوسر عم انيدغت ءاديج اًئيدح مكثدحأ

 نم نوئيجي موق ,معن» :لاق ؟ كعم '''[انوزغ]و كب انمآ ءانم ريخ دحأ هللا لوسراي

 .«ينوري ملو يب نونمؤي .مكدعب

 انا سي

 "”ينافطغلا دعجلا وبأ ”]

 .ملاس دلاو

 انث «ليمج نب دمحأ انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمعوبأ انثدح 5

 يبأ نب يلع ينثدح « "”[يصمحلا ريشب نب ىسيع] ةريره يبأ نع «نامعنلا نب ثراحلا

 مثإلاو .ىلبي ال ربلا»: هل هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع ءدعجلا يبأ نب ملاس نع «ةحلط

 .(ىنفي ال بنذلاو ءىسنيال

 تي 2 2 داما دال عع

 '”يفدصلا رباجوبأ ]

 .ةباحصلا يف *”[دمحأ نب] ناميلس هركذ

 نمحرلا دبع نب ناميلس انث .يوحنلا رماعوبأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح <11

 نع ءرباج نب سيق نع «يعازوألا نع ؛ حاج ىلوم يدنكلا يلع نب نينح انث «يقشمدلا

 ءافلخلا دعب نمو .ءافلخ يدعب نم نوكيس»:لاق هّكَي هللا لوسر نأ «هدج نع «هيبأ

 . «اندهاج» :(ب) يف )١(

 . (7017/ /5) ةباصإلا 6١(« /5)دسألا )١1877/5(.« باعيتسالا (؟)

 . ؟ريشب نب ىسيع يصمحلا» :لاق ثيح .ريخأتو ميدقت (ب) يف (7)
 )7١/5(. ةباصإلا «(57/5) دسألا (4)
 .(ب) يف تسيل (4)



 0 ركفسإ 141١ ةباحصلا ةفرعم

 يتيب لهأ نم لجر جرخي مث «ةربابج كولملا دعب نمو ,كولم ءارمألا دعب نمو ؛ءارمأ
 وه ام قحلاب ينثعب يذلاوف ,يناطحقلا رَمْؤُي مث ءاروج تئلم امك ًالدع ضرألا المي
 .[أ/ق ؟6ا//5] .«هنود

 تي تاي 2 ثلا كلل

 (”قيقرلا بحاص ةعَجّيَعُجلا وبأ ”]

 نع ملس نب صفح لتاقم يبأ ثيدح نم رخأتملا هركذ «نسحلا :هثيدح ىور

 :هل لاقي قيقرلا عيبي هلت يبنلا دهع ىلع ناك ًالجر نأ نسحلا نع «نوع نب هللا دبع

 . ةعجيعجلا وبأ

 تي ا 0 كل لا 0

 (”ىقتعلا بدنجوبأ 1]

 نب ديعس ىبأ نع رخأتملا هاكح «ثيدح هل سيلو «ةبحص هل ءرصم حتف دهش 0

 . ىلعألا دبع

 . ("9 /4) ةباصإلا 657 /5)دسألا(١)

 .(* 5 /5) ةباصإلا «م 5 /5)دسألا (؟5)



 ءاحلا باب

 ("سمش دبع نب ةعيبر نب ةبتع نب ةفيذحوبأ ["957]

 نياو . ةشئاع ثيدح يف هركذ «ةماميلاب دهشتساو هَنِيَي يبنلا عم [ردب دهش مه

 . سابع

 نع « مصاع وبأ انث « ''”زازقلا ىيحي نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح - 8

 ةفيذح يبأ ةأرما نأ ةشئاع نع «"'دمحم نب مساقلا نع «حادقلا دايز يبأ نب هللا ديبع

 ةعضاو انأو «يلع لخدي ةفيذح ىبأ ىلوم اًاس نإ :تلاقف هني ىبنلا ىلإ تءاج

 .(''””نيدحت يذلا كنع بهذي هيعضرأ» :لاقف « ىسفن ىف دجأف « ىبوث

1 03 9 2.0) 
 «نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبرو «ديعس نب ىيحيو «مساقلا نب '””نمحرلادبع هاور *
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 ع ؟ ماا ةباحصلا ةفرعم

 2 تا

 هيعديأ اهدلوب عنصي فيكف» : ''لاق «معن :ليق .« '''اهؤطيأ»:لاق «نالفل :اولاق
 ةنعل هنعلأ نأ تممه دقل ,.هرصبو هعمس يف وذغي وهو هدبعتسي مأ ,دلوب هل سيلو

 .(هربق يف هعم لخدت

 ةمازح وبأ [”177]

 هركذو « '![ةمازخوبأ : ليقف] هثيدح يف فلتخم « ثراحلا نب دعس ينب دحأ 8

 . [فالخ هثيدح دانسإ يف ؛ثراحلا همسا : ليقو] . ءاخلا '*”باب يف رخأتملا

 «سنوي نب دمحأ انث «يبرحلا نسحلا نب قاحسإ انث «كلام نب ركبوبأ انثدح 5

 ناكو  هيبأ نع «ةمازح يبأ نبا نع «مهثدح يرهزلا نأ ةسينأ يبأ نب ىبحي انث «ريهز انث

 ىقرو «هب ىوادتن ام تيأرأ للا لوسراي :لاقف تآ هَ يبنلا ىتأ :لاق  اًيبرع الجر

 . هللا ردق نم هنإ» : لاق ؟هللاردق نم كلذ دري له ءاهيقتن ىقتو ءاهب يقرتسن

 . يرهزلا نع «سانلاو «ةنييع نبا هاور

 يبأ نع] يرهزلا نع «يعازوألاو .ثراحلا نب ورمعو «سنويو «كلام هاورو *

 . '[ةمازح

 (0ةديدح نبا: ليقو , "”[ىنهجلا] ةديدح وبأ ["178]

 نع «بئذ ىبأ نبا :هثيدح ىور :لاقو ءرخأتملا هركذ 1[ ُهْنكَي يبنلا بحاص]

 )١( «اهؤطي ال» : لصألا يفو «.(ب) يفاذك .

 (ليق# :(ب)يف قفز .

 .(58/5) ةباصإلا ال١ /5)دسألا (*)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .«فرح» :(ب) يف (6)

 .(5//49) ةباصإلا 7١(« /5)دسألا (5)



 "مال 0
 ةباحصلا ةفرعم

 ةيسفسس 33300007 مد ريو
زلاب ىمع ىنثعب :لاق «ةديدح ىبأ نع« مزاح يبأ

 5509/؟]هيلعدزيملو «ءارو

يدح نبا نع «مزاح ىبأ نع «ورمع نب دمحم لاق :لاقو .[ب /ق
 .باوصلاوهو « ةد

20 
 سيق دلاو يسمحألا مزاح وبأ ]1١1794"[

 . ًاريثك اًميلست هلع يبنلا ىأر «هركذ مدقت يلجبلا ثراح ا نب فوع دبع همساو 5

 "مزاحوبأ ]١8٠"[

 . نادحولا يف نايفس نب نسحلا هركذ « ميك دلاو

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 27/200

 يبأ نب ميرك نع «يلجبلا هللا دبع نب نابأ نع «عيبرلا نب سيق انثدح « سلغم نب ةرابج

 هلع يبنلا هب ىضقف دلو يف هع يبنلا ىلإ نالجر مصتخا :لاق هيبأ نع «مزاح
 ع

 .امهدحأل

 زا وبأ [1 م1

 يف] «ءنايفس نب ب نسحلاو «يعينملا هركذء ةضايب ينب ىلوم ءراصنألا ىلوم ن

 . '؟7[نادحولا

 انث «ةدبع نب دمحأ ان «ثايفس ٠ نب نس ان «نادمح نب ورمعوبأ انثدح. 1

 )١( باعيتسالا )١97/5(« ةباصإلا ,(7377/5) دسألا )5/ 4١(.
 ةباصإلا 54 /5)دسألا (؟) )5/ 4٠(.

 .(5 ٠ /5) ةباصإلا «( 57 /5) دنمألا (")

 .(ب) نم طقس (4)



 رع 1410 1 ةباحصلا ةفرعم
 يك

٠. 

 موي هلي هللا لوسر ناك :لاق «يراصنألا مزاح يبأ نع« ةيطع نب رمش نع« شمعألا

 لظلا يف تنأ :لاقف «مالسلا هيلع ليربج هاتأف ءسمشلا يف هباحصأو «لظلا يف ردب

 . سمشلا ىلإ لوحتف :لاق «سمشلا يف نولتاقي كباحصأو

 ]١8"[ نزلا ةضيمحوبأ] 00

 . ثراحلا نب فيضغ : هنع ىور

 ةميزخ نب رصن ةمقلعوبأ انث «ءالعلا نب قاحسإ نب ورمع انث «ناميلس انثدح 17

 نبا نع« ةمقلع نب ظوفحم هيخأ نع «ةمقلع نب رصن نع هثدح هابأ نأ ةدانج نبا

 عم اماعط انرضح :لاق ينزملا ةضيمحوبأ ينثدح :لاق ثراحلا نب فيضغ نع ءذئاع

 يف رصقن كلذ يف نحنو لكأن انلعجو ءةأرماو لجر ثيدحب لَم يبنلا لغشف هل يبنلا .
 : انلقف ««نونمؤملا لكأي امك اولك» : لاق مث انعم لكأف هلي هللا لوسر انيلإ لبقأف «لكألا
 مث ءائس وأ اسمخ تامقل (اذكه» :لاقف «ةميظع ةمقل ذخأف ؟ نونمؤملا لكأي فيك

 . "”[«ماقو برش الإو ءيش كلذ عم ناك نإ» :لاق

 انزل 0 تي 2 2

 .(غ54//10) ةباصإلا .(9/4 /5)دسألا )١(

 .(ب) ةخسنلا نم ةمجرتلا هذه تطقس (؟)



 ءاخلا باب

 "”يملّشسلا شارخ وبأ

 . سنأ يبأ نب نارمع دنع هثيدح ءدردح همسا «يملسألا : ليقو 0

 نمحرلا دبعوبأ انث « ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث ,دالخخ نب ركبوبأ انثدح. 4

 شارخ يبأ نع هثدح سنأ يبأ نب نارمع نأ ديلولا يبأ نب ديلولا نع «ةويح انث «ئرقملا

 .«همد كفسكو هف ةنس هاخأ رجه نم» : لوقي هيَ هللا لوسر عمس هنأ ىملسلا

 . هلثم ديلولا نع «بويأ يبأ نب ديعس نع ؛ىيحي نب ةيواعم نع «ةيقب هاور

 .[أ/ق 555 /؟] .هلثم ديلولا نع «ةعيهل نبا نع « ريفع نب ديعس هاورو

 يبأ نب ديعس وهو « صالقم نب ديعس نع «يملسألا ىلعي نب ىيحي هاورو 2

 .ديلولا نع «بويأ يبأ نب ديعس نع «بهو نباو ءاضيأ ئرقملا هاورو *

 ”ىنيعُرلا شارخ وبأ "]

 نبا ليبحرش نب هللا دبع نب نارمع : هنع ىور : لاقو «رخأتملا هركذ .يلدملا وهو

 انث «ميعن وبأ انث «ىبحي نب يرسلا انث ,"”هباتك يف ناميلس نب ةمثيخ انربخأ .-.8

 يبأ نع «ريخلا يبأ نع «''”[ةورف يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع] «برح نب مالسلا دبع

 :لاقف «هل كلذ تركذف هيَع يبنلا تيتأف «ناتخأ يدنعو تملسأ : لاق ينيعرلا شارخ

 .امهيدحإ : لقي ملو .«تعئش امهيأ قلطو

 .نيسلا رسكب «ىملّسلا» :(ب) يفو 0١(. /4) ةباصإلا «(85/5) دسألا )750١/4(« باعيتسالا )١(

 .(057/5) ةباصإلا ««(85/5) دسألا (؟)

 . (ب) يف اذك «يلإ بتك اميف 7 (*)

 .(ب) نم طقس[ ]1نيبام (5)



 ' . فدمتكت ةباحصلا ةفرعم

 ("”[ايركز نب ىيحي] انث 3 ١7( نابز نب دمحم انث «رفظملا نب دمحم انثدح "الل

 نمح لا دبع نب نارمع نع « سابع نب شايع نع ةلاضف نب لضفملا انث :لاق ء يعاضقلا

 هتدر نم :لوقي يراصنألا ديبع نب ةلاضف تعمس : لوقي ناك هنأ شارخ ىبأ نع «ىيشرقلا
 . كارشإلا فراق دقف ءيش نع ةريط

 يبأ نع :لاقو «كابز نبا نع« ىلعألا دبع نب ديعس يبأ نع ءرخأتملا هب ثدح 5

 :لاقو «ةلاضف نع شارخ يبأ نع : ىرخأ ةرم لاقو :"”[لاقف] «ةليق نم «يلدملا شارخ

 . ةنسح نب ليبحرش نب هللا دبع نب نارمع

 ثا تل
 بذل

 فدقلخ بأ ["16]

 . ةورف ىبأ : دنع هثيدح « ةبحص هل ت

 . ح ماشه نب ريثك انث « ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ,دالخ نب ركب وبأ انثدح 0١

 ءرهسم نب ىلعألا دبع انث ؛ هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدحو
 نب نابأ نب ديعس نب ىبحي انث ,يفقثلا ماشه نب مكحلا انثدح :اولاق فسوي نب هللا دبعو
 : هَتلَم هللا لوسر لاق :لاق -ةبحص هل "”تناكو  دالخ يبأ نع« ةورف وبأ انث ءديعس
 يقلي هنإف .هنم اوبرتقاف قطنم ةلقو ءايندلا يف ادهز يطعأ دق نمؤملا لجرلا متي متيأر اذإ»

 .(ةمكحلا

 .هوحن ليعس نب ىيحي نع «يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ هاور *

 .هوحن مكحلا نع ءرامع نب ماشه هأورو 2

 داك داع د
 2 نا زيزي زينت

 .(ب) نم تبثأ امو «دايز نب دمحم» : لصألا يف 012,
 . «ىيحي نب ايركز» : (ب) يف 6

 .(ب) نم ةدايز[ ]نيبام (9)

 ,(07/5) ةباصإلا «(47 /7) دسألا )5١5/5(, باعيتسالا (4)
 .[ناكو] (ب)يف (4)



 ةباحصلا ةفرعم
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58 

 '"”يملتسل ادلاخ وبأ 515]

 . هدالوأ دنع هثيدح «ةريزجلا نكس « ةبحص هل ل

2 

590 
 رح 237 0

 2 ا

 انث «,نامثع نب ىيحي انث «نايفس نب نسحلا انث «.نادمح نب ورمعوبأ انثدح 07

 تعمس :لاق  ةبحص هل تناكو  هدج نع «هيبأ نع «دلاخ نب دمحم نع « «حيلملا وبأ

 وأ هسفنب امإ هللا هالعبا ,اهلني مل ةلزنم هللا نم دبعلل تقبس اذإ): لوقي هلع هللا لوسر

 . (هنم هل تقبس يتلا ةلزنملا هب غلبي ىتح اهيلع هربصي مث ,هدلو وأ هلام

 و 7و 0 عم عم

 "”باطخلا وبأ ["181/]

 30 8ع فرب 5 5
 . ةتخاف يبأ نب ديوث دنع هثيدخ « ةبحص هل 60

 نب جاجح انث «لماك نب سودبع نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح

 نم لجر نع «ةتخاف يبأ نب ريوث نع ليئارسإ انث «يريبزلا دمحأوبأ انثدح ء«رعاشلا
 نأ بحأ» :لاقف ءرتولا نع ُهْتَِع يبنلا لأس هنأ باطخلا وبأ :هل لاقي هلع يبنلا باحصأ

 :لوقيف [ب /ق 77١ /7] ايندلا ءامسلا ىلإ طبهي لجو زع هللا نإ ءليللا فصن رتوأ

 .«عفترا رجفلا علط اذإ ىتح (؟عاد نم له ؟رفغتسم نم له ؟ بئات نم له

 جام عام عم
 كنا يت

 (”شادخ وبأ ["578]

 رخأتملا *”هلاق «نامثعوبأ : هنع ىور «ةباحصلا يف ركذ ت

 )١( ةباصإلا 85 /5)دسألا )01/8(.

 .(05؟ /4) ةباصإلا «(41 /7)دسألا 5١0(( /5) باعيتسالا .(؟)

 .رداصملاو .(ب) نم هانتبثأ امو «اريروث» : لصألا يف ()

 .(080 /5) ةباصإلا «(84 /5) دسألا 5٠١(., /5) باعيتسالا (:)

 . (هركذل : (ب) يف (6)



 ركو_ 14“ ةباحصلا ةفرعم

 نب ةيواعم انث «''””[ةماسأ يبأ نب] ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 14
 يبأ نع «نامثع يبأ نع «ماشلا لهأ نم لجر نع «يرازفلا قاحسإ وبأ ("”انث ءورمع

 ىلع "لابحلا اودمو « قيرطلا اوعطقف ًالزنم سانلا لزنف «ةوزغ يف انك :لاق شادخ

 هعم توزغو « هلي هللا لوسر تعمس] ]هللا ناحبس :لاق اوعنص ام ىأر املف ءألكلا
 . «رانلاو ءالكلاو ؛ ءاملا يف : ثالث يف ءاكرش نوملسملا» :لوقي هتعمسف « ''”[تاوزغ

 نامثع نب زيرح هنإ : ليق « نامثع وبأ

 يبأوأ - شادخ ابأ ىنكي 1و نايح نع] نامثع نب زيرح نع «ناميلا وبأ هاورو 2

 .باوصلاو هو «هوحن ركذ مث 0 . مورلا ضرأب لزن بعَرش نم اًخيش نأ شادخ

 3-5 ل

 2ىمخللا شادخوبأ 5]

 نب هللا دبع : هنع ىور ءماشلا لهأ يف هدادع :لاقو «رخأتملا هركذ اميف «ةبحص هل

 2 أ كرد - 5 »2 ا

 . هيلع دزي ملو هلوق زيريحم

 لا 0 ل
 تدي تزن تزد

 "”يحابصلا ةرّيَخ وببأ ]

 . مامه نب لتاقم هنع ىور « هيَ يبنلا ىلع دفو

 انث ءيرفصعل ا بابش انث «ةلئان نب ميهاربإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح- 0
 : لاق يحابصلا ةريخ يبأ نع ؛مامه نب لتاقم نع «رواسملا نب دواد انث ءسمهك نب نوع

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .2نعل:(ب) يف ()

 . (ب) نم هانتبثأ امو «لابجلا» : لصألا يف ()
 .«تاوزغ لَم هللا لوسر عم توزغ دقلا :(ب) يفو .لصألا يف اذك (5)
 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا نم طقس (5)
 .(01 /5) ةباصإلا .(866 /5) دسألا (5)
 .(014/54) ةباصإلا «(541 /5) ةباغلا دسأ ء(8/54١75) باعيتسالا (0)



 ةباحصلا ةفرعم "دان معو

5 | 

 اي :انلقف ءهب كاتسن كارألا اندوزف «٠ «سيقلا دبع نم هيي هللا لوسر اوتأ نيذلا دفولا يف تنك

 مهللا»: هلِلَع هللا لوسر لاقف ٠ كتيطعو «كتمارك لبقن نكلو ديرحلا اندنع هللا لوسر

 الإ ارملسي مل ؛ يموق دعق ذإ :نيهركم ريغ نيعئاط اوملسأ ')[ ذإ] ؛ سيقلا دبعل رفغا

 | .«نيروتوم ايازخ

 ("”ركذو .هنم وحن رواسم نب دواد نع «نارمح نب دمحم نع «دشار نب ىيحي هاور 0

 2 2 دامب عد

 ©ةفصخ وبأأ"1]

 .ةفيصخ وبأ : ليقو ت

 نب نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انثدح « 2... ]انثلح 5

 هللا دبع نب ةريغم نع «ةبعش انث ءريرج نب بهو انث «ينيدملا نب يلع انث «ةبيش يبأ

 ام نوردت له: هيي هللا لوسر انل لاق :لاقف ةفصخ يبأ ىلإ تسلج :لاق :يفعجلا

 مدقي مل ,لاملا هل يذلا لجرلا : كولعصلا»:لاق هل لام ال يذلا :انلق .«؟كولعصلا

 . اًنالث اهلاق ««اًئيش 2[ هنم]

 نب دمحم انث «غئاصلا رصن نب دمحم انث «'*”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 17

 «هيبأ نع «ةفيصخ نب ديزي نع «هيبأ نع «كلملا دبع نب ديزي نب ىيحي انث «يبيسملا قاحسإ
 .«هوجولا ناسح دنع ريخلا اوسمتلا» : لاق ُهّْتِيَع يبنلا نأ هدج نع

 نب دمحم انث ,قاحسإ نب ىسوم انث «يضاقلا قاحسإ نب دمحم هانثدح]

 . ""[هلثم ديزي نب ىيحي انث «ىبيسملا قاحسإ

 .(ب) نم طقس [ ]نيب ام )١(

 .«انركذو »:(س) ىف (0)

 . «ةفصح وبأ :لاقيو» : دسألا ىفو «(07 /5) ةباضإلا ,.(50 /5) دسألا (")

 .(ب)نم طقس «[ . . .]انثدح# : هلوقو ءلصألا ىف ضايب [ ]نيبام (5)
 . .(ب) نم ةدايزلا 00(

 .(ب)يف سيل [ ]نيب ام )١(
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 ةمارخوبا "65 ]

 .[أ / ق 731 /51] '"”[هنيدح] مدقت . ةمازحوبأ : ليقو ءدعس نب ثراحلا ىنب دحأ ال

 3 رام 2
 تار محي مي

 ©يراصنألا ةمْشثّيَح وبأ ]*١9"[
 يف] كلام نب بعك ثيدح يف ركذ هل «دهاشملاو ( اًكوبت هني يبنلا عم دهش ات

 . نوقفانملا هزمل يذلا ءعاصلاب قدصتملا وه : ليقو « ””[كوبت نع هفلخت

 حلاص انث . دوادوبأ انث « ”[بيبح نب «سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 65

 اًبعك تعمس : لاق كلام نب بعك نب نمحرلا دبع نع «يرهزلا نع ءرضخألا يبأ نبا
 ينركذي ملف :لاق «كوبت ةوزغ يف هلع هللا لوسر نع فلخت نيح هثيدح ثدحي وهو

 نب بعك لعف ام» : لبج نب ذاعم هيف سلجم يف لاقف أ“ اًكوبت ىتأ ىتح هلع هللا لوسر
 اذإف «هيفطع يف رظنلاو «هادرب هللا لوسر اي '"هسبح : ةملس ينب نم لجر لاقف :««؟ كلام
 ةمشيخ وبأ وه اذإف «ةمشيخ ابأ نك١: هنِلَي هللا لوسر لاقف «بارسلا هب لوزي "”[لجر]
 .هدهجالإ دجي ملو «نوقفانملا هزملف « ءعاصلاب قدصت يذلا

 دشار نب قاحسإو «رباج نباو .قاحسإ نباو ءرمعمو «سنويو : ليقع هاور *

 . مهريغو

 )١( ةباصإلا .(85/5)دسألا )01/5(.

 .«هركذا :(ب) يف (؟)

 .(04/8) ةباصإلا «(9* /5) دسألا «(5//5030) باعيتسالا (9)

 .نيحلافلا ليلد يف نالع نبا هلاق باوص امهالكو «[كوبت] (ب)يف )0
 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس (0)

 .(هبيبح) :(ب) يف (0)

 .(ب) نم طقس (0)



 يرافغلا سينخوبأ ]

 . ةعيبر يبأ نب هلل دبع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ هنع ىور «يزاجح «ةبحص هل 5

 . "”[رخأتملا هركذ] .

0 

: 0 0 
 نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع ل خل ةمحرلا دع

 هللا لوسر اي :اولاقف هباحصأ هءاج «نافسعب انك اذإ ىتح «ةماهت ةوزغ ىف هلي هللا لوسر

 .(معن» :لاقف ىهلكأت نأ ''"رهظلا يف انل نذأف عنخ“ اندهجأ

 سانلا ترمأ ؛تعض هللا لوسر اي :لاقف هتف يبنلا ىلإ ءاجف] ءرمع "”كلذب ربخ

 نأ ىرأ :لاق (؟باطخلا نباي ىرت اذامف» : لاق ؟نوبكري اذام ىلعف ا راك

 ءمهل اعدف :لاق . وعدت مث «بوث يف مهداوزأ لضف نوعمجيف  اًيأر لضفأ تنأو  مهرمأت

 . هئاعوب ناسنإ لك ىتأق «مكتيعوأب ينوتئا» : لاق مث

 عملو كلل يبل ءثو هلا اش م اورام اولشرا الف «ليحرلاب لي بنا ذأ مث

 هللا نم ييحتساف دحاو امأ»: هيي ربنا لاق ءاضرعم رخآلا بهو هلي يبملا

 )١( باعيتسالا )5١5/5(.« ةباصإلا «(97 /5) دسألا )4/ 07(.

 ) )0.(ب) نم ةدايزلا
 . «ينثدحا :(ب) يف (9)

 .(ب) نم طقس (:)

 . (تجرحخاا : (ب) يف (0)

 .(ب) نم تبثأ امو «ءاطلاب لصألا يف (5)

 . (ب) نم هانتبثأ امو ««كلذ» : لصألا يف (1)



 ١م554 0
 ةباحصلا ةفرعم

 امم دلخا

 رخآلا امأو ؛هيلع هللا باتف ؛هللا ىلإ '') اًبئات لبقأف رخآلا امأو .هنم هللا ىيحتساف
 . (هنع هللا ضرعأف ؛ ضرعأف

 . هنع مزاخ يبأ نع « ميكح نب ورمع يبأ نع هانربخأ - اال

 . "”[هنع يفاريسلا ماشه انث «هباتك يف رصن نب دمحم نب يلع هانربخاو -

0 

 . هانتبثأ ام باوصلا لعلو «؛اهبات» : لصألا يف )1(

 .«يراصنألا ةرمع يبأ ثيدح وحن ركذ# :(ب) يف يذلاو «(ب)نم طقس [ ]نيبام (6)



 ةباحصلا ةفرعم
 5188” ريو

 لادلا باب

 ("'ينزاملا دوادوبأ ١"[ 6ه]

 . كلام نب رماع نب ريمع : همساو « هركذ مدقت . اردب دهش نت

 "'يراصنألا حادخدلا وبأ ]3

 هللا ضي يذلا اذ نمط : تلزن هيفو «ةنجلا يف ةلخدب هَ يبنلا نم هطئاح عاب ن

 . 4 انسَح اًضْرَف

 انث «نوراه نب ىسوم انث ناسيك نب دمحم نب نسحلا دمحم وبأ انثدح -

 اي :لاقف هْثِيَع يبنلا ىتأ الجر نأ سنأ نع« تباث نع «ةملس نب دامح انث «رامتلا رصن وبأ

 [ب /ق 551/11 هارأ ءاهينيطعي نأ هرمف اهب يطئاح ميقأ انإو «ةلخن نالفل نإ هللا لؤسر

 «ىبأف «ةنجلا يف ةلخنب اهايإ هطعأ» : ِِّيَي هللا لوسر هل لاقف «يطئاح اهب ميقأ ىتح :لاق

 هلكت يبنلا حادحدلا وبأ ىتأف «لعفف «يطئاحب كتلخن ينعب :لاقف «حادحدلا وبأ هاتأف

 لاقف هل اهلعجاف :لاق هارأ  يطئاحب ةلخنلا تعتبا دق ينإ هللا لوسراي : لاقف

 حادحدلا وبأ ىتأف ىلوف ««ةنجلا يف حادحدلا يبأل حادر قذع نم مك: ِهْنِيَم هللا لوسر

 : تلاقف «ةنجلا يف ةلخنب هتعب دق ينإف ؟ طئاحلا نم يجرحا «حادحدلا مأ اي :لاقف هتأرما

 .اههبشت ةملك وأ «عيبلا حبر

 دوعسم نبا نع «ثراحلا نب هللا دبع نع ؛جرعألا ديمح نع« ةفيلخ نب فلخ هاور

 .هوحن

 انث «ناميلس نب ىيحي انث « ىسيع نب نوربج انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح _ 5117

 )١( باعيتسالا )7١9/4(« ةباصإلا «(404 /5) ةباغلا دسأ )59/5(.

 باعيتسالا (؟) )4/ 5١١((« ةباصإلا (45/5) دسألا )08/54(.



 حادحدلا ابأ نأ هيبأ نع «ةفيحج يبأ نب نوع نع «يروثلا نايفس نع « ضايع نب ليضف
 هيلع هللا مرح ,هتمهن ايندلا تناك نم»:لوقي هلل هللا لوسر تعمس :ةيواعمل لاق

 ( "اهنارمعب ثعبأ ملو ءايندلا بارخب تفعب ينإف «يراوج

 تو تي 3 5 جام عع

 (ةناجد وبأ ["191]

 . هثيدح مدقت ؛ يراصنألا ةشرخ نب كامس 5

 ايركز انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «يفريصلا دمحم نب دعس انثدح 4

 هللا دبع نب رباج نع ؛ رمع نبا ينعي - مصاع نع «هيبأ نع «تباث نب ورمع انث « ىبحي نبأ
 انياحصأ ضعب ركذف «ةئيدملا دجسم يف اًموي هل هللا لوسر انبي :لاق هنع هللا يضر

 انتبحمب نحتماو انبحأ نم نأ تملع امأ ,ةناجد ابأ ايد : هلع يبنلا هل لاقف ,ةنحلا
 . (ٍردتقَم كيلم دنع قدص دعقم يف إف : ةيآلا هذه التو ««انعم ىلاعت هللا هنكسأ

 داما دام ع
 ١“ 2 كدي

 "©ايندلاوبأ ]١94"[

 . رخأتملا هركذ « ًظوفحم ناك نإ ه

 تلق :لاق «رابألا نب يلع نب دمحأ انث «ملس نب رفعج نب دمحأ انثدح 00
 نع «يناسارخلا ءاطع نع« «سيق نب رمع نع. دلاخ نب ةقدص مكثدح : رامع نب ماشهل

 «معن : :لاق .(«لستغيلف ةعمجلا ىلإ حار نمد: هكيع هلع هللا لوسر لاق : لاق ايندلا يبأ
03 

 .اطخوهو

 .«اهترامعب» :(ب) يف 000

 .(08/5) ةباصإلا «(946 /7) دسألا )5١9/4(, باعيتسالا ()

 .(50/4) ةباصإلا «.(98/5) دسألا ()



 ةباحصلا ةفرعم ؟ددنغ رعد

لا ”١ [هللا دبع نب دمحم] انث «ئرقملا دمحم نب دمحم هانثدح . اك
 انث «يمرضح

بجاو ةعمجلا موي لسغ»:لاقو « هدانسإب رامع نب ماشه انث ( ليعامسإ نب دمحم
 ىلع 

 .(ملتحم لك

 رمع نع « ملسم نب ديلولا نع « نمحرلا دبع نب ناميلس نع « يدامرلا هاور 55244

 ىلع بجاو ةعمجلا موي لسغ» :لاق هِيَ يبنلا نع ءايندلا يبأ نع« ءاطع نع « سبق نبا

 .(ملتحم لك

 تا مز 590 ا 2 د2 كاع

 "'يولبلا ةردوبأ "8]
 ديعس يبأ نع رخأتملا "'ءاكح اميف ةياور هل فرعي ال ءرصم حتف دهش «ةب هل

 . ىلعألا دبع نبا

 داو داو دو

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(09/5) ةباصإلا «(48/7) دسألا 275١7 /4) باعيتسالا (؟)

 . (هركذلا :(ب) يف ()



 ولى بج جيبي( ص ++ بب؟بب بسس سبب ١ مم ةباحصلا ةفرعم

 لاذلا باب

 ©”رعاشلا يلذهلا بيؤذ وبلأ 0 ]

 . يلذهلا مراكألا يبأ ثيدح نم رخأتملا هركذ 5

 نب دمحم انثدح «يرونيدلا هللا دبع نب نمحرلا دبع انث : لاق دمحم هانثدح ]_ 7

2 
5 
 5 2 3 57 ا

 انث دعس نب ميهاربإ انث ءديز نب ةرامع انث ءىولبلا دمحم نب هللا دبع انث « يكملا ورمع
 ([وبأ] ينثدح :لاق هيبأ نع «يلذهلا ةعصعص نب سامرهلا نع «'' [يلذهلا مراكألا وبأ
 جيجحلا جيجضك ءاكبلاب جيجض اهلهألو ةئيدملا تمدق :لاق «رعاشلا "”يلذهلا] بيؤذ
 .[أ / ق 757 /؟] هلي هللا لوسر كله :اولاق .؟هم :تلقف «مارحإلاب اعيمج اولهأ

 نسحلا نب لهس نب دمحمانث . ىسوم نب دمحم نب دمحأ ركب وبأ انثدح] 8
 انث .ءالعلا نب هللا دبع انثدح ء«ديز نب ةرامع انث «ىولبلا ذمحم نب هللا دبع ينثدح «راطعلا
 تيأر :لاق يلذهلا بيؤذ يبأ نع «ريهز نب سنخألا نع «يناودعلا يشخم نب دمحم

 نم»:لوقي وهو «سانلل بلاط يبأ نب يلع بصن دقو مخ ريدغ موي هلل هللا لوسر
 . 29[هاداع نم داعو ,هالاو نم لاو مهللا .هالوم يلعف هالوم تنك

 خا ا
 0 دي ين 7

 .(104 /5) ةباصإلا )٠١77/7(« دسألا ,(؟517/5) باعيتسالا ()
 .(ب) يف سيل[ ]نيبام (0)
 .(ب) يف سيل (9)
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 ءارلا باب

 "”432 يبنلا ئلوم عفاروبأ ]1

 مدقت «حلاص :ليقو «ميهاربإ :ليقو «ملسأ "'؟[همسا] : ليقف .همسا يف فلتخم

 5 م 5 2

 ل

 .هركذ

 نب] دمحأ انث « "”[ىيحي نب] دمحم انث :لاق « "”[نسحلا نب] بيبح انثدح

 نب نيسح نع «قاحسإ نب دمحم نع « "”[دعس نب] ميهاربإ انث « "”[بويأ نب دمحم

 ىلوم عفاروبأ لاق : لاق سابع نبا ىلوم ةمركع نع .سابع نب هللا ديبع نب هللا دبع

 ؛تيبلا لهأ انلخد دق مالسإلا ناكو «بلطملا دبع نب سابعلل اًمالغ تنك : ُهلِيَم ىبنلا

 هركيو ,هموق باهي سابعلا ناكو ءانأ تملسأو «لضفلا مأ تملسأو «سابعلا ملسأف

 هللا ودع بهلوبأ ناكو «هموق ىف قرفتم ريثك لام اذ ناكو «همالسإ متكي ناكو «مهفالخ

 اوعنص اوناك كلذكو «ةريغملا نب ماشه نب صاعلا هناكم ثعبف ردب نع فلخت ؟”[دق]

 .ةصقلا ركذف

 ىيحيو « نافع انث «''![ةماسأ ىبأ نب] ثراح ا انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح - 0

 يبأ نع «ىملس هتمع نع «عفار يبأ نب نمحرلا دبع ابنأ «دامح انث :الاق « قاحسإ نبا

ءهذه دنعو «هذه دنع لستغي لعجف « موي يف هئاسن ىلع فاط هلِلَع هللا لوسر نأ عفار
 

 .(رهطأو «بيطأو ,ىكزأ اذه» : لاقف ؟اًدحاو ًالسغ هتلعجول هللا لوسر اي : ليقف

 «ئرقملا ديزي نب هللا دبع انث «لولم نب نوراه انث «دمحأ نب ناميلس انثدحت -"5

 .(4//510) ةباصإلا «(57/5١23)دسألا )5١9/5(« باعيتسالا )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .(ب)نم طقس[ ]نيبام (؟)

 .«نعا :(ب) يف (4)



 ردو 114 ةباحصلا ةفرعم
2 

 رفح نمو ةرم نيعبرأ هل رفغ ,هيلع متكو اًتيم لسغ نم» : هئِلَع هللا لوسر لاق :لوقي

 .(ثعبي ىتح اًنكسم هنكسأ امنأكف هّنِجُي ىتح اربق هيخأل

 لاش كلا 0

 "”يرعشألا سيق نب مهر وببأ 17
 نييرعشألا ةعامج عم رحبلا يف لَم يبنلا ىلإ رجاه «ىسوم يبأ وخأ
 ىيحي نب ديعس انث «ةرامع نب دمحأ نب دمحم انث « ىلع نب دمحم انثدح 8

 هيبا نع « ىسوم يبأ نب ةدرب وبأ ينثدح « ىيحي نب ةحلط انث « يبأ ”انث ."”يومألا] 1 500. 0 0 - 8 ع (9) له 0

 يعمو انأ ؛ةكم ىلإ اندج ؟اذإ] ىتح ءرحبلا ىف ُهْللَي هللا لوسر ىلإ انجرخ :لاق
 مكل» : هلع هللَف يبنلا انل لاقف «ةدرب وبأو ”[سيق نب] مهر وبأو «سيق نب رماع وبأ

 .(يشاجنلا ىلإ مترجاهو .يلإ مترجاه ؛ ناترجه

 ”'يرافغلا مهر وبأ["؟ ." ]

 . نيصحلا نب موثلك :همساو |

 «سيق انث «دوادوبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 4
 :لاق .مهر (*وبأ ىالوم ينثدح ,يرافغلا مزاح يبأ نع «يلع نب دمحم '"' ينثدح

 )١( دسألا .(575 /4) باعيتسالا )١١7//5(« ةباصإلا )5/ 090/1

 ) )0.(ب) نم ةدايز

 .«ينثدحا : (ب) يف فوفز

 .(ب) نم طقس (:4)

 .(ب) نم ةدايز [ ]1 نيبام (6)
 0 /4) ةباصإلا 1١137(« /5) دسألا ,(551/1) باعيتسالا )030
 . (انث» : (ب) يف 0

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««يبأ» لصألا يف (87)
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5 

و ءمهسأ ةعبرأ انل هنِبَع يبنلا مهسأف «ناسرف انعمو «يخأو انأ ""”ربيخ ترضح
 يخألو يل

 .[ب/ق 777 /1] .نيركبب ربيخ نم نيمهس انعبف « نيمهس

2 
 3 53 ب

 "'يعمسلا مهر وبأ 3

 . هتبحص يف فلتخم «ديسأ نب بازحأ : همسا نإ : ليق « يعامسلا : ليقو 5

2 

 «نايطوحلا ديزوبأو «باهولا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح - 6

 . ح شايع نب يلع انث : الاق

 :الاق رامع نب ماشه انث «ىلعملا نب دمحأ انث , "”[دمحأ نب] ناميلس انثدحو

 يبأ نب ديزي نع « «يبيجتلا ديعس نب ةيواعم نع يسلبارطألا ىيحي د نب ةيواعم انث

 لاق :لاق يعمسلا مهر يبأ نع هللا دبع نب دئرم ريخلاوبأ ينثدح :”[لاق] بيبح

 نم اياطخلا مظعأ نَم نإو ءريمألا ناسل قرسي نم قارسلا قرسأ نم نإ : ِهْكَي هللا لوسر

 نم نإو ءضيرملا ةدايع تائسحلا لضفأ نم نإو , ('**[قح] ريغب ملسم ئرما لام عطتقا

 نأ تاعافشلا لضفأ نم نإو .؟وه فيك هلأستو ,هيلع كدي عضت نأ ””كتدايع مامت

 لبق صيمقلا ءايبنألا ةسبل نم نإو 2[ امهنيب عمجت ىتح] حاكن يف نيدثا نيب عفشت
 ا .«ساطعلا ءاعدلا دنع هب باجتسي امث نإو ؛ليوارسلا

   -17ميهاربإ نب قاحسإ انث .نايفس نب نسحلا انث «؛نادمح نب ورمعوبأ انثدح «

 مهر يبأ نع «بيبح يبأ نب ديزي نع« ديمح نب دلاخ ينثدح ءديلولا نب ةيقب "انث

 )١( باوصلا وه هانتبثأ امو ««اربيخلا :(ب) يف .

 )١( دسألا «(7577/5) باعيتسالا )١١7/7(« ةباصإلا )5/١/9(.

  )90.(ب) نم ةدايز

 .(ب) نم طقس (:)

 . «هتدايعا :(ب) يف (5)

 . "امهنيب هللا عمجيي ىتح» :(ب) يف (1)

 . «ابنأ» : (ب) يف (10)



 ل 14 ةباحصلا ةفرعم

 . هرجأ عبر بهذ همامإ ىصع نم : لاق هنْكَع يبنلا بحاص

 انا مناي خ3

 (0230يودعلا] يرذعلا ةعافروبأ ["" ه6

 .بطخي وهو هَلِلَع يبنلا ىتأ ."'[دسأ] نب ميمت :همساو

 ناميلس انث ءرضنلاوبأ انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 717

 : تلقف «بطخيوهو ُهتَِع يبنلا تيتأ :لاق ةعافر يبأ نع «لاله نب ديمح نع «ةريغملا نبا

 مث ؛هتبطخ كرتو هَل يبنلا يلع لبقأف «هنيد ام يرديال هنيد نع لأسي ءاج بيرغ لجر
 ام ينملعي لعج مث هلم يبنلا دعقف :لاق ءديدح (1١[نم] همئاوق «"'””تلخ يسركب ىتأ

 .اهرخآ متأف هتبطخ ىتأ مث هللا هملع

 . هلثم رضنلا يبأ نع «ينيدملا نب يلع هاور -

 ”يليقعل | نيزر وبأ | "«ءكز

 «يشكلا ملسموبأ انث :الاق ''”[يباطخلا] قورافو « نسحلا نب بيبح انثدح 4

 نع «سدح نب عيكو نع «ءاطع نب ىلعي نع «ةملس نب دامح انث .لاهنم نب جاجح انث
 امو :لاق «معن» :لاق ؟ةمايقلا موي هبر ىري انلكأ ءهللا لوسر اي :لاق هنأ يليقعلا نيزر يبأ

 ,؟ 29[عهب] اًيلخُّمرمقلا ىلإ رظني مكلك سيلأ «نيزر ابأ اي»:لاق ؟هقلخ يف كلذ ةيآ

 .(ب) نم ةدايز )١(

 7١(. /54) ةباصإلا ١١١(« /5) دسألا 57١(« /5) باعيتسالا (0)

 . (ديسأ 7: (ب) يف (*)

 .(ب) نم هانتبثأ امو [بلخ]: لصألا يف (4)

 9/١(. /5) ةباصإلا ١١١(« /5)دسألا 7507١(( /5) باعيتسالا (6)

 .(ب) نم طقس (5)



 ةباحصلا ةفرعم 161١" مه
 ككل
 . (مظعأ هللاف» : لاق «ىلب :لاق

 . هلثم دامح نع «نوراه نب ديزي هاور و

 :ةبعش لاق اذك «نيزر يبأ نع ءسدع نب عيكو نع «ىلعي نع ةبعش هاورو #
 .'”رسدع

6 0 0 
 نر سرت 3

 ©يدزألا ةناحّير وبأ 73

 نكس «هركذ مدقت « نوعمس :ليقو ءرطم نب هللا دبع : ليقف .همسا يف فلتخم

 . اًطبارم نالقسع

 ةحلط نب ىيحي انث .فسوي نب ميهاربإ انث ء.دمحأ نب قاحسإ انثدح 8

 : لاق «ةناحير يبأ نع « يسن نب ةدابع نع ءديمح نع «شايع نب ركب وبأ انث «يعوبريلا
 بجُحلا "”[هنود] رحبلا ىلع هشرع عضيل سيلبإ نإ»: هلي هللا لوسر لاق

 للاب هبشتي ؛

 نإف ,ةنس امكتلجأ دق : لوقيف «نائبا موقيف ؟يمدآلا نالفل نم : لوقيف ,؛هدونج ثبي مث

 لوقي ناكف :لاق ««امكتبلص الإو ءثعبلا امكنع [أ /ق 7777/7] تعضو ةامتيوغأ

 .«اريثك كيف '*”بلص دقل» : ةناحير يبأل

 تاي ناي جامو نام مع

 '”يميتلا ةنمروبأ ]5١8"[

 :ليقو« '”[نابح نب] بيبح :ليقو «ةعافر :ليقف ؛همسا يف فلتخم 0

 .«سدع : ةبعش لوقي ناك اذك» : (ب) يف (1)
 .(7/7/5) ةباصإلا )١١9/5(.« دسألا «(757 5 /5) باعيتسالا (؟)

 . «هنودو) :(ب) يف (6)

 .«تبلص »:(ب) يف (4)

 )9/١/5(. ةباصإلا )١١١/5(« دسألا ((57؟5/١) باعيتسالا (0)

 .(ب) نم طقس (0)
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 . يبرثي نب ةرامع : ليقو «يبرثي : ليقو «شاخشخ

 يلع انث .رهزألا نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ انثدح 54

 ىبأ نع «طيقل نب '”[دايإ] نع «ريمع نب كلملا دبع نع «ناوفص نب بيعش انث . رجح نبا

 ("”اهتططب ةعلس نكي نإف ءكرهظ ينرأف ءابطأ تيب لهأ نم اًبيبط يدلاو ناكو بيبط

 لاقف :لاق ءينم "””جارخأو حرجب ملعأ ناسنإ سيل هنإف .كتربخأ كلذ ريغ نكي نإو

 . هللا اهبيبط '”[الك 1 : هَل ىبنلا

 مام مام عمم
 0١ اا مم 1

 (هيدرلا وبأ [( ”"؟89٠)]

 . شايع نب ليعامسإ : دنع هثيدح . بوسنم ريغ

 نب دمحم انث «'؟”[ةماسأ يبأ نب] ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح ١

 دمحم ينثدح . نمحرلا دبع نب ديمحلا دبع نع « شايع نب ليعامسإ انث «يناكرولا رفعج
 نولتي نوعمتجي موق نم ام»: ُهّلَي هللا لوسر لاق :لاق نيدرلا يبأ نع «نمحرلا دبع نبا

 ءاوموقي ىتح ,ةكئالملا مهب تفح الإو هللا فايضأ اوناك الإ .مهنيب هنوطاعتي هللا باتك

 - .«هريغ ثيدح يفاوضوخي '”[وأ]
 داو اج

 )١(. ؟دايز» : (ب) يف .

 الأ) :(177 /4)رخآ عضوم يفو «اهتعطق# :(1//771) دمحأ دنسم يفو «(ب)و لصألاب اذكه ةفإ
 . «كل اهطبأ

 .«حارج وأ» :(ب) يف (9)
 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(19/5) ةباصإلا 2٠١9/50 دسألا (6)

 «نأ» : لصألا يف )3(
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 ]9559٠١"[أبورعة'"

3 2 

 هير يدعي( «سيق نب ''![قرزألا] :هنع ىور .ةبحص هل ح

 نب دمحأ انث « يمرضحلا ("'[هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحم نب دمحم انثدح نخد

 :لاق سيق نب قرزألا نع «ةفيلخ > نب لاهنملا نع «ةبعش نب ثعشأ انث «يصيصملا نوراه

 ضايب ىري ىتح «هراسي نعو «هنيمي نع ملسف «ةميرابأ : ىنكي ' ”[انل] مامإ انب ىلص

 . *”يلصي ُهَكَي هللا لوسر تيأر امك مكب تيلص :لاق مث «هيدخ

 .هوحن '''[ةبعش] نع «رمع نب نامثع هاور-

 يراصنألا حابر نب هللا دبع تعمس :لاق سيق نب قرزألا نع «ةبعش هاورو 779

 يلصي لجر ماقف ءرصعلا ىلص هّنيَي يبنلا نأ هّتِلَع يبنلا باحصأ نم لجر نع «ثدحي

 مهتالصل نكي مل هنأ باتكلا لهأ كله امنإف ءسلجا :لاقف «هبوثب رمع ذخأف ءاهدعب

 . (باطخلا نبا قدص) : هلع ىبنلا لاقف « لصف

 هب ةيعضاض ءرضنلاويأ انف «مركم نب نسخ ا « هلاك يف] ةهنيخ نري

 0يولَبلا ءادمرلا وبأ 1 1

 . ةعيهل نبا : هثيدح ىور « ُهلِكَع يبنلا كردأ م

 حلاصوبأ انث «حرسلا نب رهاطلا يبأ نب ورمع انث ءدمحأ نب ناميلس انئدح - 4

 . هلع يبنلا جوز ةملس مأ ىلوم ميلس ابأ نأ ةريبه نبا نع هارأ «ةعيهل نبا انث «ينارحلا

 .(ا/7 /5) ةباصإلا «(( ١7١ /5)دسألا )١(

 .«قرزأ» :(ب) يف (0)
 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(ب) نم طقس (:)

 . «ىلص) :(ب) ىف (65)

 .«ثعشأ»:(ب) ىف (5)

 .(ب) نم ةدايز (0)
 07١(. /5) ةباصإلا (7/5١١)دسألا «(757؟5/١1) باعيتسالا (4)
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 هلي هللا لوسر هب اوتأف ءرمخلا برش مهنم ًالجر نأ «هربخأ ىولبلا ءادمرلا ابأ نأ هربخأ

 وأ ةثلاثلا يف لاق يردأ امف «هبرضف هب اوتأف «ةيناثلا برش مث ء[ب /ق 777 /7] هبرضف

 . هقنع تبرضف لجعلا ىلع لعجف «هب رمأ : ةعبارلا يف

 نإم عام م“
 تاو عمات

 تدم تاس م

 "”ىغيللا داذرلا وبأ ]

 . رخأتملا هاكح اميف ُهَِّع يبنلا كردأ ت

 نب ميهاربإ انث : "”[لاق] يشكلا ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدح 0

 نأ نمحرلا دبع نب ةملس وبأ ينثدح : ''[لاق] يرهزلا نع «نايفس انث ,""[راسي]

 لاقف :'"”[دادرلاوبأ : هل لاقي] ُهّلِلَع يبنلا باحصأ نم ًالجر داع فوع نب نمحرلا دبع

 نب] نمحرلا دبع لاقف « دمحموبأ :تملعام مهلصوأو مهريخ :دادرلا وبأ

 تقلخو نمحرلا انأو هللا انأ : ىلاعت هللا لاق»:لوقي هللَ يبنلا تعمس :”[فوع

 .ثيدحلا «. . .محرلا

 . ةباحصلا نم ناكو :لاقو «هلثم يرهزلا نع هيبأ نع « بيعش نب رشب هاور

 11 3" 7 6 2 تا ذي 2

 عسوو هب بحرف «اّمئات هلع يبنلا ىتأ مث «بونذلل اًفارقم ناك .ماعطلا عيبي ناك 0

 انث ء.ماصع ٠ انث « ا نإ ب دمحأ ١ دمحم دمحأ أ خاقلا انثدح 65

 )١( باعيتسالا )5/ 5١١(« دسألا )٠١9/5(. ةباصإلا )19/5(.

 .(ب) نم طقس ()

 . ؟راشبلا :(ب) يف (9)

 .(97/4) ةباصإلا ١١5(« /5)دسألا (4)
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 هيبأ نع « ىيحي يبأ ينثدح « '''يركبلا كلام نب ورمع نب ىيحي نب كلام انث «مدآ نب رشب

 هنامز لهأ رش نم يموروبأ ناك : لاق سابع نبا نع «ءازوجلا يبأ نع «كلام نب ورمع

 ابأ تيأر "'نمل»:لوقي ُهْتلَع يبنلا ناكو «هبكترا الإ "”[مراحملا] نم اًئيش : عديال ناكو

 اذإف « ل يبنلا ىلع ادغ حبصأ املف ««هقنع نيرضأل :ةنيدملا ةقزأ ضعب يف ىمور

 «(«يمور يبأب اًبحرم» : لاق ديعب نم هلل اء يبنلا هأر املف «مهثدحي هباحصأ عم دعاقوه

 ضعب ىلإ مهضعب رظني هلي يبنلا باحصأ لعجف :لاق «ناكملا هل عسوي ذخأو

 «كلذك وه امنيبف ,«هقنع نبرضأل يمور ابأ تيأر نثل» :لوقي سمألاب اذه :نولوقيو

 اي لمعأ نأ ىسع ام :لاقف «؟ةحرابلا ”تلمع ام «يمور ابأ ايد: هلي هللا لوسر لاق

 ««ةنجلا ىلإ كبتكم لوح ىلاعت هللا نإ» : لَم يبنلا هل لاقف ءضرألا لهأ رش انأ هللا يبن

4 
 0 2و 0 3

 '"”ةطئار وبأ["95]

 . يبعشلا دنع هثيدح « هلع يبنلا كردأ . يجحدملا ةمارك نب هللادبع :همساو 0

 نب ناميلس انث ءيوحنلا رماع وبأ انث .'"”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 17

 نع ؛يبعشلا نع ؛ يلع يبأ نب يلع انث «يبصحيلا دمحأ انث «يقشمدلا نمحرلا دبع

 ال) :رفس موقل لاقف ُهْتلَي يبنلا دنع انك :لاق «يجحذدملا ةمارك نب هللا دبع ةطئار يبأ

 نوُدرت الو «ةلاض مكنم دحأ رمضي الو لاوضلا ينعي معنلا هذه نم لألج مكنبحصي

 .«ةمالسلاو حبرلا نوديرت متنك نإ ًالئاس

 . «يركدلا» :(ب) يف 20غ(

 . ؟مارحلا» :(ب) يف (؟)

 . (نإ» :(ب) يف قرفإ

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««تملع» : لصألا يف (4)

 .(58/5) ةباصإلا )5//٠١9(« دسألا (4)

 .(ب) نم تبثأ امو لصألا نم طقس (7)
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| 
 نب هللا دبع نع « نمحرلا دبع نب ناميلس نع «يجنشوبلا ثيدح نم رخأتملا هاور # -

 . يبصحيلا دمحأ : يباتك يف عقوو « '[يلع نع] يبصحيلا دمحأ

 ني دو ع3 جامي عل

 (”يودزألا دشاروبأ[”"16١9]

 نمحرلا دبع همس | : ليق «نييماشلا يف هدادع  ةبحص هل

 روباسينب يزارلا يفوصلا لصاو نب دمحم نب هللا دبع ديعس وبأ انثدح -

 نب لضفلا نب ىيحي نب رابجلا دبع انث ءفسوي نب ريمع نب دمحأ انثدح « [أ/ق 55/3

 ىلع دقو هنأ يدذألا شار يبأ نع ؛هدج نع ءدببأ نع ؛ سيح يب يتثذح تتح

 :لاق ««؟نَّم وبأ»: "”لاقف «ىزعلا دبع :لاقف .(؟ كممسا ام»:هل لاقف هِيَ يبنلا

 . (دشار وبأ نمحرلا دبع كنكلو ءالك»: لاق « ةيواعم

 00 20 0 جا
533 

 ''”ةميحُر وبأ “]

 . نسحلا دنع هثيلح .همجحف ذ هَلْبَع ىبنلا ىتأ

 ديوس نب قاحسإ انث «ةبيتق نب نسحلا نب دمحم انث « ىلع نب دمحم انثدح 0

 نع « حانج نب حور انث «رابجأ دبع نب ديعس انث « نمحرلا دبع نب نميهلل ا دبع انث «يلمرلا

 . امهرد يناطعأف هن هلع يبنلا تمجح : لاق ةميحر يبأ نع « :رسحلا نع « ( عفان نب ءاطع

 ل ا
 يذيب

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس )١(

 . «ةميحر وبأل :دسألا ىفو .(4//707) ةباصإلا )223١75/7(« دسألا )5١9/5(., باعيتسالا (؟)

 1 ْ .«لاق» :(ب) يف ()
 .(58/5) ةباصإلا )١٠١8/5« دسألا (5)



 "طير وبأ [”"917]

 . '"'[ةباحصلا يف نايفس نب نسحلا هركذ .«هتئبا دنع هثيدح ]. هِيَ يبنلا بحص

 «يلع نب رصن انث :"7[لاق] نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ انئدح

 نم اهوبأ ناكو "[ةطير ينتثدح] :تلاق «ةيعشاجللا ناظقي تنب سنوي مأ ينتثدح
 نم ىلإ بحأ ,ةعصق عطلأ نأل»: هلم هللا لوسر لاق :لاق اهيبأ نع هِيَ يبنلا باحصأ

 .(اًماعط اهئلمب قدصتأ نأ

 92 0 تو 0
10 

 ني اةينحب اين

 )١( الأسد)١١9/5(.« ةباصإلا )5/ 9/7( .

 )( .(ب) يف سيل[ ]1نيبام

 )"( هتنبا مسا وه «ةطير» لعلو «(ب) يفو لصألا يف اذك .
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 ىازلا باب

 "”يفقثلا حابر نب ذاعم نب ريهزوبأ 57

 . مدرك تنب ةنوميم جوز «يزاجح «ركب يبأ دا دنع هثيدح

 «كلملا دبع نب ماشه انث هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 0١-

 يبأ نب ركب يبأ نع .ناوفص نب ةيمأ نع يحمجلا رمع نب عفان انث :الاق ميرم يبأ نب ديعسو

 وأ  فئاطلا نم ةوابنلاب هتبطخ يف هلي هللا لوسر تعمس :لاق «هيبأ نع «يفقثلا ريهز

 نم مكرايخو رائلا لهأ نم ةنجلا لهأ اوفرعت نأ '*”كشوي]1»:لاقف  ""ةابنلاب

 متنأ (ئيسلا ءادشلاو ء.نسحلا ءانشلاب» :لاق ؟هللا لوسر اي مب : ””اولاقف ««مكرارش

 .(ضعب ىلع مكضعب هللا ءادهش

 بوقعيو «رابجلا دبع نب ءالعلاو «نوراه نب ديزيو «كرابملا نب '"”[هللا دبع] هاور *

 . رمع نبا نع « عفان نع «نيرخآ يف دابع يبأ نبا

 ينب ىلوم ديعس يبأ نع ؛ "”[قيثولا] نب ضيفو « ددسمو «يديمحلا ىورو *

 هَلَع يبنلا نع] ءهيبأ نع ريهز يبأ نب كلملا دبع 0[ ع] «ىلعي نب ةيمأ يبأ نع ءمشاه

 . (*![(اودبعف متيمس اذإ» : لاق

 )١( دسألا «.(١75؟757/54) باعيتسالا ) 2١76 /5(ا/ا//5) ةباصإلا .

 .(هيبأ) :(ب) ىف (؟)

 . «(تانيلاب» :(ب) يف ةفإ

 .«اوكشوت» :(ب) ىف (4)

 .«لاق» : لصألا يف )0(

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 .«قيثو) :(ب) ىف (0)

 . «انث» :(ب) يف 00

 .(ب) يف تسيل (9)
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 نب ةيمأ وبأ انث «بويأ وبأ انث ءهتسر نبا انث .نايح نب دمحم وبأ هانثدح -

 اذإ١ : لَم هللا لوسر لاق :لاق 2"”[هيبأ نع] «ريهز يبأ نب كلملا دبع '[نع] «يلعي

 .(اودبعف متيمس

 ””يريمنلا ريهز وبأ 5]

 (*”يئارقملا حبصم يبأ :دنع هثيدح «نييماشلا يف دعي «ةبحص هل ح

 ميرم يبأ نب ديعس نب دمحم نبهللا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انئدح -0

 نب حيبص انث «"'[يبايرفلا] فسوي نب دمحم انثدح [ب /ق754/5] :'"”لاق]

 نم ناكو -يريمدلا ريهز يبأ ىلإ سلجم انك :لاق « "يئارقملا حبصم وبأ انث «زرحم
 «نيمآب اهومتخا :لاق ءاعدب ''”[انم] لجرلا اعد اذإف «ثيدحلا نسحأب ثدحتف  ةباحصلا

 انجرخ ؟كلذ نع مكربخأ :ريهز وبأ لاقو «ةفيحصلا ىلع عباطلا لثم ءاعدلا يف نيمآ نإف

 . ةلأسملا يف '*”فحلأ دق ةميحخ يف لجر ىلع انيتأف « يشم ةليل تاذ هي لا لوسر عم

 نم لجر لاقف ««متخي نأ بجوأ»: هلي يبنلا لاقف «هنم عمتسي هلم هللا لوسر فقوف

 فرصناف ء(بجوأ دقف نيمآب متخ ©" ” ْنَم هنإف «نيمآب» :لاق ؟متخي ءيش يأب :موقلا

 رشبأو نيمآب نالف اي متخا :لاقف لجرلا ىتأف « لَم هللا لوسر لأس يذلا لجرلا

 .هلثم "”يبايرفلا نع «رابكلاو «بيبش نب ةملس هاور *

 باهولا دبع انث : "[لاق] نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمعوبأ انثدح

 .(انث»:(ب) ىف )١(

 .(ب) يف تسيل (؟)
 . (5//1/17) ةباصإلا «(177/5) دسألا .(77177/4) باعيتسالا (6)
 .«ىرقملا»: (ب) ىف (4)

 .[تفحلأ] لضألا يف (5)
 . «نإ هنإف» :(ب) يف (5)
 . «يرازفلا نع»: (ب) يف 5

 ش .(ب) نم طقس ()
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0 
 ير

 .٠ 1 95 ب .٠ . 2.( 3 8 مادو 8

 . ,مظعألا هللا دنج هنإف ؛ دارجلا اولتاقت ال» : هي هللا لوسر لاق :لاق «يريمنلا

 "يريمنلا ثراحلا نب ةنوعج نب ديسأ نب ريهز وبأ ]1

 . ةرصبلا بارعأ يف هدادع . "”[صومعد نب ةرق عم هلع يبنلا ىلع دفو] ه

 ذئاع انثدح : ؟7[لاق] يلجعلا مثهد نب مهلد نع « صفح نب سيق دنع هثيدح -60

 نب سيقو ةرق : هلم هللا لوسر ”ىلع اودفو مهنأ يريمنلا صومعد نب ةرق انث «ةعيبر نبا
 اي :"اولاقف «ورمع نب ديزيو «ثراحلا نب ةنوعج نب ديسأ نب ريهز '"وبأو ءمصاع
 ,ةاكزلا اوتؤتو .ةالصلا اوميقت نأ مكيلإ دهعأ» : ”لاقف ؟انيلإ دهعت ام هللا لوسر

 . (رهش فلأ نم ريخ ةليل هيف نإف ؛ناضمر اوموصتو ,تيبلا اوجحتو

 نب ميهاربإ انث ءلهس يبأ نب لهس انث ء«شيبح نب يلع نب دمحم هانثدح 1

 «يريمنلا ةعيبر نب ذئاع نع «'"'[يلجعلا] مثهد نب مهلد نع « صفح نب سيق انث «ديعس
 .هوحن 0[ :لاق هْلَي هللا لوسر نأ دفولا يف ناكو] ءصومعد نب ةرق نع

 .2(نع» :(ب) يف ()

 .(الال /5) ةباصإلا «(١؟54 /5) دسألا ((50107/5) باعيتسالا (5)

 . (هَ يبنلا ىلع صومعد نب ةرق عم دفو) : لاق ثيح .ريخأتو ميدقت (ب) يف (*)

 .(ب) نم طقس (4)
 .«ىلإ 2:(ب) ىف (5)

 . «هوبأ :(ب) ىف 00

 .(«لاقف ١:(ب) ىف 64ه

 . (لاق» :(ب) يف 00

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(ب) يف تسيل 4



45 8 2 
 ةباحصلا ةفرعم 000 1

 "”يولَبلا ةعمز وبأ ["”951]

 يبأ : دنع هثيدح ءرصم نكس «ةرجشلا باحصأ نم '''ناكو «مقرأ نب دبع همسا ت

 . حمج ينب ىلوم سيق

 انث.«يبأ ينثدح .حلاص نب نامثع نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7

 ةعمز ابأ تعمس :لاق حمج ينب ىلوم سيق يبأ نع «ةريغملا نب هللا ديبع ينثدح «ةعيهل نبا

 ء«طاطسفلا دجسم اًموي ىتأو ءاهتحت هِي يبنلا عياب ةرجشلا باحصأ نم ناكو «يولبلا

 , ددشت ال :لاقف ديدشتلا ضعب ورمع نبوللا دبع نع هغلب ناك دقو «ةبحرلا يف ماقف

 '*”ةعبس ليئارسإ ينب نم لجر لعق»:لوقي هيَ هلي هللا لوسر تعمس ينإف ؛سانلا ىلع

 يل دجت لهف ءاسفن نيعستو ''"ةعبس تلتق ينإ : لاقف «بهار ىلإ بهذف ءاّسفن نيعستو

 (”نامث تلتق ينإ : لاقف ءرخآ بهار ىلإ بهذ مث ,بهارلا لتقف ءال : لاق ؟ةبوت نم

 رع هللا نإ : تلق نئلو ءارش تلمع دقل : لاقف ؟ةبوت نم يل دمت لهف « اًسفن نيعستو

 كلوق دعب كقرافأ الف انأ امأ :لاقف هللا ىلإ بتف ,تبذك دقل ءميحر روفغب سيل لجو

 . كلذ يف همدخي ناكف ,هيصعي الأ ىلع همزلف ءاذه

 ىكبف هربق ىلع [أ / ق 514 /1] دعق نفد املف ,حيبق هيلع ءانغلاو لجر اًموي كلهف

 اًكحض كحضف هربق يلع دعق نفد املف ,نسح هيلع ءانثلاو رخآ يفوت مث , ديدش ءاكب

 لتاق اذه كيلإ يوأي فيك :اولاقف ,.مهسأر ىلإ اوعمتجاف كلذ هباحصأ ركنأف ءاديدش

 نم ةرم مهبحاص ىلإ ىتأف ,مهسفنأو هسفن يف كلذ عقوف ؟تيأر ام عنص دقو ءسوفنلا

 .ارونت دقوأف بهذا :لاقف ؟ '"[ينرمأت] ام :هل لاقف ,.هملكف هل بحاص هعمو كلذ

 )١( ةباصإلا «(7١١؟ /5)دسألا ((١5؟5/5) باعيتسالا )9/5/5(.

 لصأللا نم ءاهلا تطقس (؟) .

 . . «اوددشت ال١ :(ب) يف (9)

 . «اعبسا (ب) يف 6

 . «ةينامث) :(ب) يف (5)

 .(ب) نم هانتبثأو «لصألا يف حضتي مل[ ]نيبام (5)



 500١ ةباحصلا ةفرعم

 هنع يِهلَف ءاهيف كسفن قلأف بهذا .(9لاقف .لعف دق نأ هربخي [ هاتأ] مث لعفف
 .رونتلا يف هسفن ىقلأف ,رخآلا بهذو ,بهارلا

 رونتلا يف هسفن يقلأ ""[دق] لجرلا نظأل ينإ :لاقف ,.بهارلا قافتسا مث

 , رونتلا نم هجرخأف هديب ذخأف ,قرعي رونتلا يف اًيح هدجوف هيلإ بهذف هل '*[ يلوقل ]
 ىلع كئاكب نع ينربخأ ,كمدخأ انأ نكلو ينمدخت نأ "'[كل] يغبني ام :لاقف
 هب ىقلي ام تيأر نفد امل هنإف : لوألا امأ :لاق .رخآلا ىلع كككحض نعو لوألا ىفوتلملا

 ريخلا نم هب ىقلي ام تيأر ينإف : رخآلا امأو ,تيكبف يبونذ تركذف ءرشلا نم

 .«ليئارسإ ينب ءامظع نم كلذ دعب ناكف ,تكحضف

 2 . | ل

 «©ءارعّرلا وبلأ ”5<”5]

 اميف نييرصملا يف هدادع «يلبحلا نمحرلا دبع يبأ دنع هثيدح « هِي يبنلا بحاص م
 . ىلعألا دبع نب ديعس ىبأ نع .رخأتملا هاكح

 يبأ نب دمحم نب حلاص انث «يراخبلا ورمع يبأ نب دمحم نع هانثدح]
 ينثدح ؛ بهو نب هللا دبع يمع انثدح « بهو نب نمحرلا دبع نب دمحأ انث ءسرشألا
 يبأ نع « هئدخ يرفاعملا ةدانج نب هللا دبع نأ «'''[ينابتقلا سابع نب هللا دبع نب هللا دبع
 تيشخف «هل رفس يف ُهّتكَي هللا لوسر عم تجرخ :لاق «ءارعزلا يبأ نع «يلبحلا نمحرلا دبع
 :لاق هلي هللا لوسر مانيل يتلحار تففكف « "”[داو]رهظ ىلع نحنو ةسعن هلع هللا لوسر
 انطبه مث ««هنم يتمأ ىلع فوخأ لاجدلا حيسملا ريغ»:لوقي هلع هللا لوسر تعمسف

 .(ب) يف تسيل ()
 .«لاق» :(ب) يف عه

 .(ب) يف تسيل (9)
 .«يلوقب» :(ب) يف (4)

 .075/5) ةباصإلا ١57(« /5) دسألا 27550 /5) باعيتسالا (6)

 سابع نب هللا دبع نع هللا دبع همع نع بهو نب هللا دبع يخأ نبا هئيدح ىور" :(ب) يف (
 . «ينابتقلا

 .أطخوهو .«يداو» :(ب) يف 2372



 ةباحصلا ةفرعم <20 3

 لثم لاق هرهظ ىلع هن انيوتساو يداول انولع ملف «كلذ لكم لاق يف انيوتس املق : يلوا

 نع تصاح اهفقوت هي للا لوسر ةلحار '"[تسحأ] ملف ؛ «يتلحار تعرسأ مث «كلذ

 اي يمأو تنأ يبأب كيبل : تلق .(ءارعزلا وبأ»:لاقف ُهْنْيَع هِيَ هللا لوسر ظقيتساف « قيرطلا

 رهظ ىلع تنأو كتسعن يف تنأو لوقت كتعمس :تلق مث « هنم توندف «هللا لوسر

 «ةيناثلا اهتلقف يداولا انطبه مث « ("'هنم يتمأ ىلع فوخأ لاجدلا حيسملا ريغ» : يداولا

 اي كاذامو :تلق ««ءارعزلا ابأ اي معن» : هلل هللا لوسر لاقف « ءاهتلقف يداولا انولع مث

 .«نيلضملا ةمئألا» : لاق «؟ هللا لوسر

 ”يراصنألا ديز وبأ ["97]

 .هثيدح مدقت دقو «بطخأ نب ورمع ح

 سنوي نب دمحم انث «'؟”[رثوك نب] نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح 48

 «يراصنألا ديز يبأ نع ءرمحأ نب ءابلعلا نع ؛«تباث نب ةرزع انث ءمصاع وبأ انث «يميدكلا

 .[ب / ق 576/11 *[اًدوس اًناليخ] هيف نأك اًعمتجم ُهّنِيَي يبنلا تاخ تيأر : لاق

 ("''ىمْرَجلا ديز وبأ 5< ]

 نب ديبع انث «بدؤملا سابعلا نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انئدح -

 لاق : لوقي ىمرجلا ديز ابأ تعمس : لاق دهاجم نع «رانيد نب نيكسم انث «راطعلا قاحسإ

 . «تسحلاا :(ب) يف 2230(

 . (هيآل :(ب) يف مز

 .(9/8/5) ةباصإلا )١1707/7(« دسألا «(578/5) باعيتسالا (9)

 .(ب) نم طقس (4)
 . (دوس ناليخا) :(ب) يف 2(

 .(9/4/4) ةباصإلا «(7١؟5//1) دسألا ,.(5؟9/5) باعيتسالا (1)



 فاو ةباحصلا ةفرعم

 .«رمخ نمدم الو ,نانم الو ,قاع ةئجلا لخدي الد: هَ هت هللا لوسر

 ©)يقفاغلا ديز وبأ ["”5"]

 .رصم لهأ دنع هثيدح  رصم لهأ يف هدادع

 نمحرلا دبع ”'[انث] : "”[لاق] يتوريبلا لوحكم هللا دبع نب دمحم نع تثدح ١-
 ليحارش نب ورمع نع «يقفاغلا بهو وبأ انث هريفع نب ديعس انث .'هكحلا دبع نبا

 مل نإف :كارأ :ةثالث ةكوسألا» : هلي هللا لوسر لاق :لاق ىقفاغلا ديز يبأ نع , يرفاعملا

 .نوتيزلا :منعلا :بهو وبأ لاق

 كدا اللا حج

 ال

 (" ياميلا دل دئاوزلا رلاوبأ ["؟؟5)
 «باهولا دبع نب ركب انث ءفوع يبأ نب دمحأ انث ءنسحلا نب بيبح انثدح- 7

 عم تنك :لاق دئاوزلا يبأ نع ءهيبأ نع ءريطم نب ميلس ينئدح ءرصن نب دايز انث
 تفحاحت اذإف ,ءاطع ناك ام ءاطعلا اوذخ» : لوقي هتعمسف . عادولا ةجح يف ُهنْيَع يبسلا

 «هوذخأت الف ,.مكنيد ىلع ةوشر ءاطعلا راصو .اهنيب اميف كلملا شيرق
 انث . يمرضحلا ."”[هللا دبع نب دمحم] انث : (9[لاق] دمحم نب دمحم انثدح

 لوأ : لاق فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع «هيبأ نع ءدعس نب ميهاربإ انث ءراكب نب رمعم
 .دئاوزلا يبأب ىنكي ناك هِي يبنلا باحصأ نم لجر ىحضلا ىلص نم

 01 ع!
 00 ا مناك

1 
1 

 )١( الأسد)١79/5(ء ةباصإلا )9/4/5(.

 .(ب) نم طقس (؟)
 (ب) نم ةدايزلا

 .«مكحلا يبأ نبا” :(ب) يف (5)
 . .دئاوز : لصألا يفو (78/4) ةباصإلا 1(2؟ /5) دسألا (6)



 :1١" رعد
 ةباحصلا ةفرعم

 "”تلصلا نب دييز وبأ ["9710]

 . صرخلا ىلع ُهّْنْيَي يبنلا هلمعتسا

لا دبع وبأ انث «ميكح نب ورمع ىبأ نع تثدح ك6
 نيمصاعانث «ةراو نب هل

 نأ «هدج نع «هيبأ نع «دييز نب تلصلا نع «يشرجللا ثيغم نب دمحم نع «ديزي

 ٠ صرخلا ىلع هلمعتسا ُهْنِيَي ىبنلا

 ال

 26 مام خا 01

 '"”يولبلا ءارهزلا وبأ ["9]

 ديعس يبأ نع "![هب] ليحملا هاكح ءرصم حتف دهش «ةياور هل فرعي ال يباحص

 . "”[ىلعألا دبع نبا]

1 002 
 00 ض0 نايت د ل

 ("!يراصنألا ةدايز وبأ[ 59 ١"

 . هلع ىبنلا بحص ال

 . «رعسَو لالض يف يمل نإ : ارق هلع يبلا نأ
 ةدايز نع «ةدعج نب ورمع نب ديعس نع «ناميلس نب صفح هاور *:

 ةدايز يبأ نب

 . هيلع دزي ملو «رخأتملا هركذ 2 0[هيبأ نع]

 0 2 5 مام دلع دل

 )١( ةباصإلا د71 /5) دسألا )5/ 85(.

 )١( الأسد)5/5؟١(« .(17ا//5) ةباصإلا

 )”( (ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس .
 ):( دسألا )١55/5(« ةباصإلا )5/ 078 :

 ) )0.(ب) نم طقس



 [أ/ق 77١7/؟] نيسلا باب

 "”يموزخملا دسألا دبع نب ةملس وبأ ["50]

 هِلَع يبنلا دهع ىلع يفوت «نيترجهلا وذ «نيلوألا نيقباسلا نم ىللا دبع همساو 0

 . هثيلحو هركذ مدقت .دحأ دعب

 22 يراصنألا ةملس وبأ 5]

 هركذ مدقت ءهيوبأ نيب هَنِلَم ىبنلا هريخف «هيوبأ دحأ ملسأ .ةملس نب ديمحلا دبع دج 0

 2١ ا تا م2 2 6-0

 (7ثراحلا نب نايفس وبأ [”"97]
 هركذ مدقت « ةريغملا همسا «حتفلا ماع ملسأ «ةبحص هل ءمشاه نب بلطملا دبع نبأ

 (*)[هغيدحو] .٠

 ال

 2 ملأ

 ("”برح نب رخص :تايفس وبأ [ "5 ]

 . "9[هثيدحو هركذ] مدقت «حتفلا ماع ملسأ «ةبحص هل «ةيمأ نبا د

 3 يزن هكا تو

 .(97/5) ةباصإلا ١07(« /5) دسألا «(5 14 /5) باعيتسالا ()
 .راصنألا لصألا يف (5)
 .(44/5) ةباصإلا ١67(.« /5) دسألا (؟)
 .(90 /5) ةباصإلا ١55(. /5) دسألا ,(559/5) باعيتسالا (5)
 . (ب) نم ةدايزلا (6)

 .(91/5) ةباصإلا ١58(« /5) دسألا ,(5 1٠ /5 ) باعيتسالا 000
 .ريخأتو ميدقت (ب) يف (0



 ""”ىسودسلا نايفسوبأ [ "99 ]

هركذ «هدج نع «هيبأ نع «نايفس نب ورمع نع « ىنثملا نب دمحم ىسوموبأ هاور 3
 

 .نايبب هيلع تأي ملو «رخأتملا

010 25 5 23 
2 2 

00 
 نصحم نب نايفس وبأ [ "57ه ]

 . هتبَع يبنلا عم جح

؛مهو وهو «نايفس وبأ :لاقو رخأتملا هركذ « سيق مأ ىلوم يدع : هنع ىور ل
 وه امنإ 

 . نانس وبأ

 يلوم يدع نع «ةمأوتلا ىلوم حلاص نع «مزاخ نب دمحأ ثيدح هل جرخأ 081

 موي ةرمجلا هَ هللا لوسر عم انيمر :لاق نصحم نب نايفس يبأ نع « نصحم تنب سيق مأ

 .«ضيفت ىتح مويلا اذه دعب اصيمق سبلت ال٠: لاق مث ءصمقلا انسبل مث «رحنلا

 :هباوصو «نايفس يبأ هنع ةعيهل نبا نع «ريكب نب ىيحي ثيدح نم هاور اذك

 نب ىسيع انث «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم هانئدح ام -357

 «ةمأوتلا ىلوم حلاص نع ( يملسألا دمحم نب ميهاربإ انث «نامعنلا نب جيرس انث «ناذاش

 . 7[هوحنب] ثيدحلا

0 00 7 
 تي ا 03

 )١( ةباصإلا )5/91١(.
 ةباصإلا «(59/5١)دسألا (؟) )417/5(.

 )*( .اهوحن) :(ب) يف



 دو ةباحصلا ةفرعم

 (”يرامنألا ريخلا دعسوبأ ”5]

 .ينابعشلا سارفو ,يدنكلا سيق :هنع ىور «ديعس وبأ :لاقيو 0

 نب عيبرلا ةبوت وبأ انث «يبلحلا ديلخ نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح - 7
 رماع نب هللا دبع ينثدح :لوقي مالس ابأ عمس هنأ مالس نب ديز نع مالس نب ةيواعم انث « عفان
 هلع هللا لوسر نأ هثدح « يراغألا ديعس ابأ نأ ديلولا ثدح .يدنكلا ثراحلا نب سيق نأ
 [يتمأ نم ] ةنجلا لخدي نأ [ب /ق ”77/7] يندعو '"'”[ لجو زع] يبر نإ»:لاق
 .«تايفح ثالث يبر يشحي مث .اًقلأ نيعبس فلأ لكل عفشيو ,باسح ريغب اًفلأ نيعبس

2 

 ءمعت :لاق ؟ هي هللا لوسر نم "[اذه] تعمس تنأ : دعس يبأل تلق : سيق لاق

 ٌبعوعسم هللا ءاش نإ كاذ» : هلي هللَع هللا لوسر لاقو : دعسوبأ لاق «يبلق هاعوو «ينذأب

 .«انبارعأ نم هللا يفويو يتمأ يرجاهم

 نع هثدح : ييصحيلا رماع نبل دبع «7[نأ] نارمع يبأ نع «''”[يدييزلا] هاور +
 .هوحن سيف

 .مهو وهو «رباع نب هللا دبع : (*[لاق] ةبوت يبأ ثيدح نم رخأتملا هاورو 0

 . ح هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 4

 ح يحيتملا نانس نب دمحأ نب رمع انث «ىنيطقيلا نسحلا نب دمحم انثدحو

 نب ديلولا انث ءميحد انث :اولاق «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدحو
 ريخلا دعس يبأ نع ''[ينابعشلا] سارف نع «بئاسلا ىبأ نب ناميلس نب ديلولا انث .ملسم

 )١( دسألا .(7178 /4) باعيتسالا )١7210//57(« ةباصإلا )85/4(.

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .(ب) نم طقس (9)

 .(ب) نم هانتبثأ امو ءديبزلا لصألا يف (5)
 . «لاقف» : (ب) يف .(6)

 .(ب) نم ةدايزلا ()



 ةباحصلا ةفرعم ش ١4١م

11 00# 

 .«رانلا تسم امث ''”ضوت» :لوقي هك هللا لوسر تعمس :لاق

0 

 "”يقرزلا دعسوبأ [”87]
 . ةرم نب هللا دبع : دنع هثيدح «ةبحص هل «ديعس وبأ :ليقو

 . ح دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث : "7[لاق] رفعج نب هللا دبع انثدح -84

 نب ناميلس انث «يشكلا ملسم وبأ انث :الاق '"[دمحأ نب] ناميلسو قوراف انثدحو

يبأ نع ثدحي ةرم نب هللا دبع تعمس : لاق ضيفلا يبأ نع «ةبعش انث : الاق ءبرح
 ديعس 

 .«نكي محرلا يف ردقُي ام» :لاقف «لزعلا نع هلع يبنلا لأس عجشأ نم ًالجر نأ يقرزلا

 . (*![دعس] يبأ نع :لاقف « ةبعش نع «راوس نب ةبابشو «بيبح نب نايفس هاورو *:

 يف يدقعلا رماعوبأو «ثراولا دبع نب دمصلا دبعو « ليمش نب رضنلاو ردنغ لاقو

 . *”[يقرزلا] ديعس يبأ نع :اولاقف «ةبعش نع ةعامج

 "'يراصنألا ةلاضف '[ ىبأ] نب دعس وبأ [ "7

 . ءانيم نب دايز : هثيدح ىور « ةبحص هل

 .ح يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 1

 «نيعم نب ىيحي انث «يناولحلا ييحي نب دمحأ انث ءشيبح نب يلع نب دمحم انثو

 .(ب) نم تبثأ امو «تأضوت» : لصألا يف )١(

 .(85/54) ةباصإلا )١18/7(.« دسألا ,(35/4*5) باعيتسالا (؟)

 .(ب) ىف تسيل (7)
 . (ديعسالا :(ب) يف 2

 . (ب) نم ةدايز (6)

 .(ب) نم طقس (1)
 .(877/4) ةباصإلا «(174 /5) دسألا (777/54) باعيتسالا (10)



 5 حالا ش , ةباحصلا ةفرعم
 يك 0
 رم

 نب دايز نع «يبأ انث ءرفعج نب ديمحلا دبع انث «يناسربلا ركب نب دمحمانث :الاق
 تعمس :لاق «ةباحصلا نم ناكو  يراصنألا ةلاضف 7[ ىبأ] نب دعس يبأ نع «ءانيم

 ("7 دانم] ىدان ,هيف بير ال مويل نيرخآلاو نيلوألا هللا عمج اذإ» :لوقي هلع هللا لوسر
 ىنغأ "”[ لجو زع] هللا نإف ,هدنع نم هباوث بلطيلف .ادحأ هلل هلمع يف كرشأ ناك نم

 دمحم نع عفار نب دمحمو «ةرعرع نب ميهاربإو «لامحلا هللا دبع نب نوراه هأور *

 ماما 5
: 7 

 (يراصنألا دعس وبأ ["59]
 .دلاخ يبأ نب , ىيحي لنع هثيدح « بهو نبا : ليقو «بهو يبأ نبا : : ليق

 ؛ يبأ انن 1 ميسدات ميهاربإ ا انثدح] : "”[لاق] | دمحأ نب ناميلس اننا انثدح 0١.-.

 هل فذ ال نيك بنذلا نم بئاحلاو ؛ةبوت مدنلا# لاق هيي علي هللا لوسر

 "يردخلا ديعسوبأ ]1

 .[أ /ق 7177/51. هثيدح مدقت كلام نب دعس :همسا ©

 د2 5
 نرد ا 2١ 01 بزب بزب

 .(ب) نم طقس )١(

 .هانتبثأ ام باوصلاو ,«ىدانم) :(ب) يفو لصألا يف قل

 . (ب) نم ةدايزلا (9)

 . (ى10/5) ةباصإلا «(180 /5) دسألا «(7173 /4) باعيتسالا (4)
 .(ب) نم طقس (0)

 . (ميحد نب ميهاربإلا :(ب) يف مز

 .(410/5) ةباصإلا «كلام نب دعس يف (76 /؟) دسألا 2718 /5) باعيتسالا (1)



 ةباحصلا ةفرعم 51٠١ مج

 0 آبل

 '""يراصنألا ديعس وبأ [”941]

تملا ضعب هركذ ءورمع نب نكسلا نب ديزي تنب ءامسسأ جوز [
 يدنع وهو «نيرخأ

 . (”ىلعملا نب ديعس وبأ

 . ريخلا دعسوبأ : ناميلس (7هلاق

 نب دمحم انث «رهسم وبأ انث « يقشمدلا ةعرز وبأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 لاقف عيرص وهو رادلا موي ناورمب رم يراصنألا دعس ابأ نأ رانيد نب رجاهم هيبأ نع ءرجاهم

 «ناورم نب كلملا دبع اهدقحف «كيلع '؛”تزجأل يح كنأ ءاقرزلا نب اي ملعأ ول :دعسوبأ

 (””[لاق] هلي هللا لوسر ةيصو يف ظفحا :دعس وبأ لاقف ءهب ىتأ كلملا دبع فلختسا املف

 دعس وبأ ناكو .(مهئيسم نع اوزواجتو مهنسحم نم اولبقا» :لاق ؟كاذ امو : كلملا دبع

 ©يراصنألا ىّلعُملا نب ديعس وبأ [”95]

 نينح نب ديبعو «مصاع نب صفح :دنع هثيدح « عفار همسا

 نع «ةبعش انث « دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث هرفعج نب هللا دبع انثدح 587

 هني هللا لوسر نأ "”[ىلعملا نب ديعس يبأ نع «مصاع نب صفح نع] نمحرلا دبع نب بين

 نأ كعنمام»:لاقف ءتلج مث ؛ «تيلصف :لاق «يناعدف ءيلصأ انأو .دجسملا يف ناك

 اوبيجتسا اونمآ نيذّلا اَهّيَأ اي» : لوقي د ””[ لجو زع] هللا تعمس امأ ؟كتوعد نيح ينبيحت

 )١( الأسد)١51/5(« ةباصإلا )88/5(.
 .دسألا يف كلذكو . «ىنثملا نبا» :(ب) ىف (؟)

 ١ . «لاقو» : باوصلا لعل ف
 .«تزهجأل» : دسألا يفو «(ب) يفو «لصألا يف اذك (4)

 . «لاقف» :(ب) يف (5)

 .(88/85) ةباصإلا ١57(« /75) دسألا «(777 /5) باعيتسالا ()

 . «ىلعملا نب ديعس يبأ نع ثدحي مصاع نب صفح تعمس :لاق» :(ب) يف (0)

 ش .(ب) نم ةدايزلا .(48)



 نأ لبق نآرقلا يف ةروس مظعأ كدملعأل ؟4 مُكبيِحي امل مكاعد اذإ لوسرللو هلل
 باب غلبن نأ اندك ىتح . هيَ يبنلا عم تيشمف :لاق .«دجسملا نم ''” جرسخت]
 لاقف ءاذكو اذك : تلق كنإ هللا لوسر اي : "7[تلقف] هتركذف ؛ يسن :تلقف .دجسملا
 يذلا ميظعلا نآرقلاو ,يناغملا عبسلا 4نيملاعلا بر هلل دَمَحْلا »»: هيي هللا لوسر
 . (هتيتوأ

 . هلثم ةبعش نع « بيبح نب نايفسو ءردنغو «ديعس نب ىيحي هأور *

00 07 17 
 د حر 3

 "”ديز نب ديعس وبأ["54*]

 . ىبعشل ثلا دنع هثيدح

 انث ,يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نبوللا دبع انث ءرفعج نب دمحأ انثدح . 5
 ديعس يبأ ىلع دهشأ : لاق « يبعشلا تعمس : لاق «رباج نع ؛ةبعش انث «رفعج نب دمحم

 . ماقف ةزانج هب ترم ةتيع هلع يبنلا نأ ديز نبا

 2 ا ملا كل

 (9ديسأ ىبأ ىلوم ديعس وبأ 5551

 . ةباحصلا ىف رخأتملا هركذ «هنع هللا يضر نامثع لتقم ةرضن وبأ هنع ىور

 نبا بوقعي انث « ,يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماحوبأ انثدح 16
 ديسأ يبأ ىلوم ديعس يبأ نع .ةرضنوبأ انث «يبأ انث «ناميلس نب رمتعملا انث « ميهاربإ

 ركذف . . اولبقأ دق رصم لهأ دفو نأ هنع هللا يضر نافع نب نامثع عمس : : لاق يراصنألا

 .هلوطب ثيدحلا

 .«جرخأ ١:(ب) يف )١(
 .«تلق» :(ب) يف (؟)

 .(84/4) ةباصإلا 2١41 /5) دسألا (*)
 ,(19/4) ةباصإلا 1١4١ /5)دسألا (:)



 "”ديعس وبأ["””46]

 .[ب /ق 77177 /17] . رباج نبا هثيدخ ىور «رخأتملا هركذ «ماشلا لهأ نم لجر ال

 نبا انث ركب نب رشب انث ءدمحأ نب ىسيع انث «بيلك نب مثيهلا نع هانثدح]- 250875

ديعس ىبأب ىنكي لجر نع «هثدح نمع دجمي نب ثراخلا نع 7[ باج
 نم تمدق : لاق 

 . هيلع دزي ملو «ثيدحلا . . . هَ يبنلا تيتأف ءدهج ىبو ةنيدملا ىلإ ةيلاعلا

 خام مام عدل
 ايزي خيا 3

 "””ىعجشألا نانسوبأ ["”4]

 هللا دبعو «ةمقلع :دنع هئيدح «قشاو تنب عورب يف هِي هللا لوسر ءاضق دهش

 . نييندملا يف دعي « "”[دوعسم نب] ةبتع نبا

 نع ماشه انث «دوادوبأ انث ءبيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 7

 ءاهجوز اهنع يفوت ةأرما يف دوعسم نبا يتأ : لاق ةبتع نب هللا دبع نع «سالخ نع «ةداتق

 :لاقف ءرهش دعب اهيف يتأف .اًئيش اهيف لوقي نأ ىبأف ءاهل ضرفي ملو ءاهب لخدي ملو

 اهلو ءاهئاسن ىدحإ '*'[ةقدص] اهل «ينمف أطخ ناك نإو «كنمف اًباوص ناك نإ مهللا

 يف كلذب هلي هللا لوسر انيف ىضق : لاقف ءعجشأ نم لجر ماقف «ةدعلا اهيلعو «ثاريملا

 «حارجلاو «نانس وبأ دهشف :لاق ءاذه ىلع كل ادهاش مله :لاقف «قشاو تنب عورب

 . عجشأ نم نالجر

 نانس وبأ ماقف : «0[لاقو] «هوحن ةمقلع نع « يبعشلا نع «دنه يبأ نب دواد هاور *#

 )١( دسألا «(77* 5 /5) باعيتسالا )١51/7(« ةباصإلا )89/5(.

 ) )0.(ب) ىف سيل
 .(95/5) ةباصإلا )١58/5(« دسألا «(5//740) باعيتسالا 4فإ

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««ةقادص» : لصألا يف (:)

 .(ب) نم طقس (0)



 يم 1 ةباحصلا ةفرعم

 ير
 .اودهشف '"”[عجشأ نم] طهر يف يعجشألا

 ("”يدسألا بهو نب نادس وبأ ["”"417]

 . شيبح نب رزو «يبعشلا :هنع ىور «ةرجشلا تحت عياب نم لوأ

 « يبأ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -
 وض عياب نم يبعشلا نع يبا نب | نع «ميشه :ناوض رلا ةعيب عياب نم لوأ :لاق «ىبعشلا نع .دلاخ أ ٠ب ليعامسإ نع «ميشه انث
 . يدسألا بهو نب نانس وبأ

 تو 0و دن 0 هم ف

 ©2يرمأعلا مهر يبأ نب ةربس وبأ[أ”_"2]

 ةرب :امهمأ . (9[مأل] دسألا دبع نب ةملس ىبأ وخأ . هني هللا لوسر عم ًاردب دهش 5

 دمحم انث 29[ رذنملا نب] ميهاربإ انث « '”[ليلخلا نب] دايز انث .قوراف انثدح - 1
 هلع هللا لوسر عم اردب دهش نم ةيمست يف باهش نبا نع .ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نبا

 . مهر يبأ نب ةربسوبأ : كلام نب لسح ينب نم مث «يؤل نب [رماع] ينب نم شيرق نم ا 0 1ك. و 5 ًُظ عءأ .٠ 20( هيلث ها .٠
 نب] دمحأ انث 3 9[ ىبحي نب دمحم انت « 0[ سحلا نب] بيبح انثدح 0

 نم اردب دهش نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع 2 [دعس نب] ميهاربإ انث ,9[دمحم
 يبأ نب ةربسوبأ : لسح نب كلام ينب نم مث ءيؤل نب رماع ينب نم شيرق نم نيرجاهملا

 .(ب) نم طقس )١(

 .(960 /4) ةباصإلا )5//١519(« دسألا ,(517/5) باعيتسالا 4

 .(85 /5) ةباصإلا لق /5) دسألا )77١/5(., باعيتسالا (9)
 .(ب) نم طقس (؟)

 .«ورمعا : (ب) يف 2(



: 
 7 ج0 0

000 

 بينت

 "”يبهجل | ةربسوبأ [07 4

 . هدالوأ دنع هثيدح «نييندملا ىف دعي

30 
1317 5206 

 رفعج وبأ انث ءلاقع نب نمحرلا دبع نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح ١

 . ح يليفنلا

عش انث «يمرضح ا ("'[هللا دبع نب دمحم] انث (2''[ئرقملا] دمحم نب دمحم انئدحو
 بي

ينأ "[يبأ] نب هللا دبع نب ديزي نب هللا دبع نب ىبحي انث :الاق ,""'ي يراصنألا ةملس نبا
 « س

 : هلع هللا لوسر لاق : : لاق «ةربس يبأ هدج نع «هيبأ نع «ةربس ©" [يبأ] نب ىسيع ينثدح

 ال نم هللاب نمؤي الو الأ , هيلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو الو ءءوضوب الإ ةالص ال الأ

قح فرعي ال نم يب نمؤي الو « يب نمؤي
 .«راصنألا 

 000 1 ربس وبأ["96ه٠.]

 774 /5؟] ؛ '9[ةعزق : هنع ىور :ةباحصلا يف رخآتلا © هركذ] هك هلي يبنلا بحاص ح

ق ينث اثدح ا: '”[لاق] "”[يعازوألا نع] « ”[رفس] نب فسوي : : هثيدح ىور [أ/ق
 ةعز

 بحاص ةربس وبأ انيلع مدق : لاق
هللا كمحر ينثدح : هل تلقف « هَ هللا لوسر

 ثيدحب 

 )١( ةباصإلا 31غ /5) دسألا )5/ 85(.

 .(ب) نم ةدايزلا (؟١

صنألا ةملسم نب بيعشاا : (ب) يفو ««يراصنألا ةملسم نب ديعسال : لصألا ىف (0)
 باوصلاو ««يرا

 .(518/1) لامكلا بيذهت نم هانتبثأ ام

 .(ب) نم طقس ()
 .(85 /5) ةباصإلا ياه /5)دسألا (:)

 . «رخأتملا ركذ» : لصألا يف (5)

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف 020

 . «رفسلا 7: (ب) ىف (0)

 . «يعازوألا لاق :لاق» :(ب) يف 000
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 .(ديسف نم ءوشب مكبلطي ذ نأ هللا اوقتاف هللا ةمذ

0 .: 
205 2 

 (”يفعجلا ةربس وبأ ”]

 . نييفوكلا يف دعي «نمحرلا دبع نب ةمثيخ دج ا

2 

 ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع انث «يرصبلا نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح 7
 .ديعس نب ريمع نع «ةأطرأ نب جاجحلا نع «دامح انث «يكذوبتلا ةملسوبأ انث «يقرودلا
 .ىزعلا دبع : لاق .«؟كدلو امد :لاقف هيي يبنلا ىتأ هابأ نأ ةربس يبأ نب ةربس نع
 ©[ ريخ] نم نإ»:لاقو هللا دبع ''”[هامسو] ىزعلا دبع ريغف ؛ةربسو «ثراخملاو
 يف اولازي ملف «هدلولو هيَ يبنلا هل اعدو ,«ثراحلاو ,نمحرلا دبعو .هللا دبع : مكئامسأ
 . نآلا 2” اوناك ىتح فرش

 .هوحن عج نع ءرمع نب حلاصو «ماوعلا نب دابع هاور #

 (”ىملس وبأ["؟555]

 نب دابعو «دوسألا مالس يبأ دنع هثيدح .هبحاصو هَل هللا لوسر يعار ©

. 0 
0 2 3 2 20 

 . رمعم وبأ دمصلا دبع

 انث «ىحينملا نانس نب دمحأ نب رمع انث « ىنيطقيلا نسحلا نب دمحم انثدح «ثرضت

 ىعار ئملس وبأ ينثدح «مالس وبأ انث «ءالعلا نب هللا دبع انث ءملسم نب ديلولا انث « ميحد

 )١( /5)ذسألا ١0(« ةباصإلا )5/ 89(.
 .«يمسولا :(ب) يف 6هز

 . «رايخ» : (ب) ىف (9)

 .«ناك» :(ب) يف 00

 .(944 /5) ةباصإلا ١67(« /5) دسألا ((؟5146 /5) باعيتسالا (4)



5 5001 
 ةباحصلا ةفرعم

 خب: :لوقي هني هللا لوسر تعمس : لاق اهدجسم ىف ''”[ةف ةفوكلاب] هتيقلو هل هللا لوس

 ءهللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس هديب راشأو نازيملا يف نهلقثأ ام سمخل « خب

 .«هبستحيف ملسملا ءرملل ىفوتي حلاصلا دلولاو

 . هوحن مالس يبأ نع «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع هاور *

 . نابوث نع «مالس يبأ نع «ربد نبا نع «ديبع نب يبحي نب ""[ديزي هاورو]

 لجر ينثدح "":[لاق] «مالس يبأ نع ءريثك يبأ نب ىيحي نع ءماشه هاورو 4#

 . ''[لوقي] هلع يبنلا عمس

 ثيرح نع «مالس يبأ نع ؛مالس نب ديز نع «ريثك يبأ نب ىيحي نع «نابأ هاورو

 . ثيرح همساو «ىملسوبأ هنإ : ليقو « هلع يبنلا ىلوم

 ًالجر تعمس : : لاق مالس يبأ نع. ديز نع ؛ىبحي نع «فلخخ نب ىسوم اورو *

 .هوحن ركذف ' ””[ةفوكلا قوس يف] هِي هثيَع يبنلا مدخ

 . ةفوكلا ركذي ملو «ديز نع «مالس نب ةيواعم نع «ةبوت وبأ هاورو *

 لبقأ ذإ ةفوكلاب انأ انيب : لاق «٠ ل ايي 0 انا دتع نع ؛يردستا لماك وبأ هاورو 4

 ابأ '"”ىنكي لجر هادانف .. هِي خلع هللا لوسرل اًمداخ ناكو - هي دمحم باحصأ نم لجر

 .هركذف رشعم

 رشعم يبأ نع «''”[ةورف يبأ نع «صوحألا يبأ نع] «ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاورو 4

 .هركذف . . لحد يحل "7[لاق]

 تهمه هال 24

 .«ةفوكلا يف»:(ب) ىف )١(

 . «ديز ىور7:(ب)يف (؟)
 .(ب) نم طقس (9)

 .«هلوقي١:(ب) ىف (5)

 .(ب) يف ترركت ()
 . «ينعيا :(ب) يف (0)

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (0)



 عدو 61 ةباحصلا ةفرعم

 ("”هالسوبأ ["؟8]

 . ةيجان نب قباس هنع ىور ه ُهَّلقَي يبنلا مداخ د

 دمحأ انث .ةرزع نب دمحم نب دمحم أنث 2"”[ىرقملا] دمحم نب دمحم انثدح 88:

 نع «ليقعوبأ انث «رعسم انث : 7[لاق] رشب نب دمحم انث .ديعس نب ىيحي نب دمحم نبا

 57/87/5] ملسم نمام :لاق هيلي هللا لوسر نأ ُهّتيَع يبنلا مداخ مالس يبأ نع «قباس

 مالسإلابو ءاّبر هللاب تيضر : حبصي نيح وأ (؟”يسمي نيح لوقي دبع وأ ناسنإ وأ [ب /ق

 .(ةمايقلا موي هيضري نأ هللا ىلع اًقح ناك الإ ءاّيبن دمحمبو ءانيد

 ٠ .هوحن قباس نع «لالب نب مشاه '*”[نع] «ليقع يبأ نع «ةبعش هاور #

 داع داع د

 ©يىملّسلا ةلالس وبأ ]1
 ع( 5

 . نسحلا وبأ ""” ديبع هثيدح ىور

 ييحي انث «يمرضحلا '"'[هللا دبع نب دمحم] انث؛ دمحم نب دمحم انثدح 476

 ىصوأ : هنَِع ىبنلا لاق : لاق «ةمالس يبأ نع« ديبع نع «روصنم نع «كيرش انث .ىنامحلا :

 .(هيبأب اًءرما ىصوأ  اًنالث اهلاق  همأب اًءرما

 هيلع هيف ناك نإو هيلي يذلا هالومب اءرما يصوأ»:دازو روصنم نع يروثلا هاور *#

 .(هيذؤت ةاذأ

 2م

 )١( ةباصإلا ء(١6١ /7) دسألا ,(5147 /5) باعيتسالا )4/ *9(,

 (ب) نم ةدايزلا ةهز .

 .(ب) يف سيل[ ]1نيبام ()
 . نيشلاب «يشمي» :(ب) يف 2(

 .(ب) نم طقس (5)
 .(5:/9) ةباصإلا ١67(« /1) دسألا «(717/5) باعيتسالا (1)
 . (ديبع وبأ) :(ب) يف 00
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 '"ىملسألا ةلالس وبأ ["9هه]

 .مالس وبأ :ليقو هللا ديبع نب مصاع دنع هثيدح 6

 نايح انث «جرفلا نب دمحأ نب دومحم انث «رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح تلا

ا دبع نب هللا دبع نع هللا ديبع نب مصاع نع« ةسبنع نع «ملس نب ماكح انث «رشب نبا
 هلل

 نركلمي ةمئأ مكيلع نوكيس»: هلي هللا لوسر لاق :لاق «يملسألا ةلالس ىبأ نع

 5 7 . 1ك قفز ما 8 507 3

 ىتح مكنم نوضري ال ,نوئيسيف نولمعيو ؛ مكنوبذكيف مكنوثدحيو ,مكقازرأ

 هيلإ هوزوجت اذإف ,هب اوضر ام قحلا مهوطعأف ,مهبذك ”)وقدصتو ,مهحيبق اوّسحُت

 .«هنم انأو ينم وهف كلذ ىلع لتق نمف .مهولتاقف

 نب هللا ديبع '؟”[نب] مصاع نع « ةسينع نع «ماكح نع «ديمح نب دمحم هاور *

 . هللا دبع

52+ 5 + 

 '"”يراصنألا طيلس وبأ ["”5]

نب رماع نب يدع نب كلام نب ةريسأ :ليقو «ورمع نب ريسأ همسا .ًاردب دهش م
 

 .منغ
 نب] ىيحي انث «ىعداولا نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدح 0

 نب ورمع نب هللا دبع نع «قاحسإ نب دمحم انث «ريف نبا انث « "”[ىنامحلا] "”[ديمحلا دبع

 )١( دسألا 5157(2 /5) باعيتسالا )5/ ١5١(« ةباصإلا )5/ 97(.
 «( 2(مكوبذكيفل :(ب) يف .

 .نوقدصت (ب) يفو لصألا يف (*)
 . ؟نع) :(ب) يف 2(

 .(94 /5) ةباصإلا ١55(« /5) دسألا «(715 /5) باعيتسالا (5)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(ب) نم طقس (0)
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 يهن اناتأ دقل :لاق اًيردب ناكو - هيبأ نع : طيلس يبأ نب هللا دبع نع «''”يرازفلا ةرمض
 ىلع "”'اهانأفكف اهب روفت رودقلاو «ربيخب نحنو رمحلا "”[موحل] لكأ نع هلع يبنلا
 .اههوجو

 نب ماشه انث ,مصاع يبأ نب (9[ كبوبأ] انث .قاحسإ نب دمحأ انثدح 8
 ىلع تيأر :لاق ؛طيلس يبأ نع «رامع نب ةمركع نع ديزي نب هللا دبع انث «رامسع
 . امهينذأ يف نيرحج اهل بَُث دق . طافسأ ةوسنلق هي هللا لوسر

 ©ككْعَب نب لبانسلا وبأ “71
 :ليقو ءورمع : :همسا ؛يصق نب رادلا دبع نب قابسلا نب ةليمع نب ثراحلا نبا

 . ةفوكلا نكس . ةفلؤملا يف ركذ «ةبح

 نب نمحرلا دبع انث «يشكلا ملسم وبأ انث « ”[يباطخلا] قوراف انثدح 4
 ككعب نب لبانسلا يبأ نع ءدوسألا نعع « ميهاربإ نع «روصنم نع «ةناوعوبأ انث «كرابملا
 سمخوأ «نيرشعو ثالثب اهجوز ةافو دعب ثراحلا تنب ةعيبس تعضو : :لاق .ءيدسألا
 ركذف ؛بيعوأ ءاهيلع كلذ ركنأف «حاكنلل تعسوت اهسافن نم تلعت املف ؛ «ةليل نيرشعو
 .«اهلجأ لح دقف لعفت نإ» : لاقف ُهْتْنَع هلع هللا لوسرل كلذ

 .روصنم نع مهلك« ("”[ليئارسإو «صوحألا وبأو] ريرج نب ريهز هاور *

 هوحن ميهاربإ نع ,"©[روصنم نع «ءشمعألا نع] «يئاكبلا دايز هاورو *#

 . (ب) نم هانتبثأ امو ««يزارفلا» : لصألا يف )00(
 .(ب) نم طقس (")

 .«اهانأفكف» :(ب) يف (5)
 . (ب) نم هانتبثأ امو [مشاه] لصألا يف 2(
 .(980 /4) ةباصإلا .(157/5) دسألا ,(5 17/5) باعيتسالا (4)
 .(ب) نم ةدايزلا (0

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف 0300

 .«روصنمو شمعألا نع» :(ب) يف (4)
 «هلثم» : (ب) يف 2(

 فق
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 "'حمسلاوبأ 5”

 . ةفيلخ نب لحم هنع ىور . هَ يبنلا مداخ 0

 انث «نسحلا نب دمحم نب ميهاربإ انث «رفعج نب دمحم ني هللا دبع انثدح

 "”ينثدح ؛ديلولا نب ىيحي ينثدح «يدهم نب نمحرلا دبع انث «ميظعلا دبع نب سابع

 «لستغي نأ دارأ اذإ ناكف هلع ينلا مداخ تنك :لاق حمسلا وبأ ينثدح «ةفيلخ نب لحم

 «هردص ىلع لابف «نيسحلا وأ نسحلاب ءيجو :لاق «بوثلاب رتتساف «كرهظ يدلو» :لاف

 . «مالغلا لوب شريو ةيراجلا لوب لسغي هنإف ؛اشر هوشر» :لاقف « ”هولسغي نأ اودارأف

ي نب دمحمو «ىسوم نب دهاجمو «يلع نب ورمعو «ينيدملا نب يلع هاور #
 ديز

00 

 "”ةلهس وبأ] ["؟69]

» 
  568١روصنم نب ديعس انث « غئاصلا يلع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

2 

دوس نب ركب نع «ثراحلا نب ورمع نع «بهو نب هللا دبع انث
 «ناويخ نب حلاص نع «ةا

لا هخيرات يفهللا همحر  يراخبلا هركذ دقو] :هصن ام (ب) شماه يف )١(
 يف باتكلا رخآ يف ريبك

 ظافحلا ضعب تعمس «ةبحص هل «يشرقلا ككعب نب ديبل نب ككعب نب لبانسلاوبأ : لاقي : ىنكلا
ئاسلا جلف «تكسف ,ككعب نب لبانسلا يبأ مسا نع لثس ينطقرادلا نسحلا ابأ نإ :لوقي ةركاذم

 ل

 .1 ٠ . . هبر دبع نب ديبل : همسا « ضيغب نع لأسي ضيغب : لاقف «هبضغأ ىتح

 .(15 /4) ةباصإلا )١97/5(« دسألا «(757/5) باعيتسالا (7)

 . «انث) :(ب) ىف (0)

 . «هولسغتا :(ب) ىف 04

 .(917/5) ةباصإلا «(10 /5) دسألا (5)



 را هلع للا لوسر لاقف «ةلبقلا يف ' "قصبف موق مأ الجر نأ «دالخ نب بئاسلا ةلهس يبأ نع

 . '"”[«اذه مكل لصي الد: غرف نيح

 كاما ثان 25

 ”ىميمتلا دوس وبأ["5]

 . "'”[دوسأ نب عيكو دلاو وه] : مصاع يبأ نبا لاق . هلم يبنلا عمس ال

 نب ةرابج انث «نايفس نب نسحلا انثدح : ””[لاق] نادمح نب ورمعوبأ انثدح .1

 : لاق دوس يبأ نع «ميمت ينب نم خيش نع ءرمعم نع ؛كرابملا نب هلا دابع ان سلغم

 هيخأ لام ''”[ لجرلا اهب ] عطتقي يتلا ةرجافلا نيميلا نإ» : لوقي هي ِهللَي هللا لوسر تعمس

 .(محرلا مقعت

 .«عقالب '"'[رايدلا] رذتو» : دازو «هلثم رمعم نع «قازرلا دبع هاور 2

 2م
: 
 2 0 25 د 37

 "ديوسوبأ[”955]
 . ىسن نب ةدابع : دنع هثيدح «ةباحصلا نم لجر 5

 هللا دبع انث «””[حلاص وبأ انث] ءلهس نب ركب انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 8

 .ح دعس نب ثيللا ينثدح « حلاص نبا

 )١( هانتبثأ ام باوصلا لعلو ««قسيف» : لصألا يف .
 .(ب) ةخسنلا ىف تسيل ةمجرتلا هذه (0)
 . ,(4//91) ةباصإلا .(159/5) دسألا «(7065) باعيتسالا ()
 . دوس يبأ نب عيكو دلاو وه» :(ب) يف (4)

 .(ب) نم طقس[ ]نيبام (0) .
 . اهب لجرلا» :(ب) يف (5)

 نأ دارملاو ءاهب ءيش ال يتلا رفقلا ضرألا يهو «ةعقلب عمج «عقالب» ىنعمو .«رادلا» :(ب) يف (0)

 ١/ 1١81[. ةياهنلا] .قزرلا نم هتيب يفام بهذيو ءرقتفي اهب فلاحلا
 .(4//910) ةباصإلا «(176 /5) دسألا «(758/5) باعيتسالا (4)



 انث 27 [ةبيش ىبأ نب] نامثع نب دمحم انث 27[ نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدحو

 نع ءرصن يبأ "”[نب] متاح نع دعس نب ماشه انث :الاق «بهو نبا انث « ىسيع نب دمحأ

 ىلع ىلص هلع يبنلا نأ  ُهََْع يبنلا باحصأ نم لجر ديوس يبأ نع « يسن نب ةدابع

 . هلثم ماشه نع «يرزجلا تباث نب يلع هاور *

 "'ةحيرّم وبأ “5]

 , هئيدح مدقت ''”[دقو] «ىرافغلا ديسأ نب ةفيذح

 ل 5

0 
2 2 00 29 50 2 3 

 (”يعَتملا ةراّيسوبأ [ "*57]

 ءملسم نب ثراحلا همساو] ىسوم نب ناميلس :هنع ىور «نييماشلا يف هثيدح 0

 . 0[رازبلا هلاق

 ءدواد وبأ انث ,')[بيبح نب] سنوي انثدح : '"7”[لاق] رفعج نب هللا دبع انئدح- 1

 :تلق :لاق «يعتملا ةرايس يبأ نع . ىسوم نب ناميلس نع «زيزعلا دبع نب ديعس انث

 للا لوسر اي :تلق .«رشعلا دأ» :لاق « ًالحن يل نإ هللا لوسر اي[ب /ق 2/11

 . "هل هامحف ءاهلبج يل محا

 . هلثم ديعس نع «يروثلا هاور 2

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(ب) نم طقس[ ]1 نيبام (؟)

 .(86 /5): ةباصإلا )١75/5(« دسألا «(7 0 /8) باعيتسالا (*)

 , .6ب) يف تسيل (5)
 .(5//919) ةباصإلا 21١51 /57) دسألا «(755/8/5) باعيتسالا (65)

 .2يلا :(ب) يف ()



 0 ةباحصلا ةفرعم

200 
4 
2 

 نب] ديعس نع «نايفس انث «ةصيبق انث ءرمع نب صفح انث «ناميلس ''"انثدح. 06

 هلثم '''[زيزعلا دبع

 «قازرلا دبعو .رهسم وبأو «ينامحلا ديمحلا دبعو  عيكوو « سنوي نب ىسيع هاورو] **

 . ("”[هوحن زيزعلا دبع نب ديعس نع ةعامج يف

 عمم مانا عط
 ين جن 3

 ”ىماشلا ةنيكس وبأ ["1"5]

 . تبثول ملحم همسا : ليق و .دعس نب لالب هنع ىور «صمح لهأ نم 0

 نب عيبرلا ةبوت وبأ انث .يصيصملا ةدبع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 57

 . ح عفان

 نب ميهاربإ انث «يمرضحلا (؟![هللا دبع نب دمحم] انث ء« دمحم نب دمحم انثدحو

 .اهقتعيلف ةبقر نمث هيف اًئيش مكدحأ كلم اذإ» :لاق هِي هللا لوسر نع ثدحي ةنيكس ابأ

 . (رانلا نم هنم وضع اهنم وضع لكب يدفي هنإف

 بئاسلا وبأ["؟56]

 : نيرخاتملا ضعب ه : هنع ىور . ةنيدملا لهأ ىف هدادع . ةبحص هل :لاقو « تملا ذم

 . نايح نب ديوس نب هللا دبع ' ”[ثيدح هل] جرخأو «ىيحي نبا

 )١( ؟هانثدحل :(ب) يف .

 .(ب) يف تسيل (5)

  هنيكس وبأ : يف ظفاححلا لاقو . (97/5) ةباصإلا ١5١(. /5)دسألا ,(547/4) باعيتسالا (*)
 . :هلوأ حتفب ليقو  [رغصم

 ..(ب) نم ةدايزلا ()

 .(487 /4) ةباصإلا ء(75١ /5)دسألا ,.(570 /4) باعيتسالا (4)

 . لصألا يف ترركت (7)



0 
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 ةباحصلا ةفرعم 0 3

 ءحلاص نب نامثع نب ىيحي انث : لاق ةزمح نب دمحم نب دمحم نع هانثدح] 58 ا/

 نب ريكب نع «سابع نب شايع نع «''”[نايح نب ديوس نب هللا دبع انث «ريكب نب ىيحبي انث
 ىلص :لاق- ُهَّنلَع يبنلا باحصأ نم لجر  بئاسلا يبأ نع ؛ ىبحي نب يلع نع ءجشألا

 ««(لصت مل كنإف ؛ لصف ف عجرا» :لاق «هتالص ىضق املف « هيلإ رظني هلع هلي هللا لوسرو لجر

 نب يلع نب ىيحي نإف ؛ةلقنلا ضعب نم مهو ثيدحلا اذهو : '""[خيشلا لاق]

 «نالجع نباو لاله "7 [يبأ] نب ديعسو ءةحلط يبأ نب , قاحسإو « سيق نب دوادو « ىيحيب

 هيبأ نع «ىيحي نب يلع نع هوور مهلك « ' ””[ورمع] نب دمحمو «قاحسإ نب دمحمو

 . اًيردب ناكو « عفار نب ةعافر همع نع «عفار نب دالخ نب ىيحي

 «جشألا نب ريكب نع «شايع نب هللا دبع نع هاور بلاغ نب ناسح نأ رخأتملاركذو

 . ةباحصلا نم لجر بئاسلا "”[يبأ] نع « ىيحي نب يلع نع

 نع «هيبأ نع «بئاسلا يبأ نب ناميلس نب هللا دبع نع « .مره نب ةيراج ىورو] *

 4 دحأ هيلع ردقي نأ نأ «أرقو 4 نارحاسل ناذه نإ : أرقي هّللَع يبنلا عمس هنأ ءهدج

 . 4 ئراكس ساّنلا ىرتو ل « بسحيأ © و

 ىسوم نب دمحأ انث «هباتك يف يجاجحلا بوقعي نب دمحم نب دمحم هانربخأ 04

 نب ورمع انث . ينارحلا بلهملا نب دمحم انث ,يلصوملا ديعس نب نسحلا انث ,دهاجم نبا

 : (”[مره نب ةيراج نع « كلام

 .(ب) يف سيل ()

 .(رمع)» :(ب) ىف (؟5)

 .«نبا» :(ب) يف ()

 . لصألا يف ترركت (4)
 .(ب) نم طقس[ ]نيبام (6)
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 /”نيقلا فيس وبأ 3

 نب] سنأ ثيدح يف "”ركذ هلع هللا لوسر نب ميهاربإ رثظ فيس مأ جوز

 ."7[كلام

 نب نابيش انث ءقاحسإ نب نسحلا انث «يرتستلا هللا دبع نب لهس هانثدح. 84

 ةليللا يل دلو» : ُهِّلَع يبنلا لاق :لاق سنأ نع «تباث نع «ةريغملا نب ناميلس انث «خورف

 «فيس وبأ : هل لاقي «نيق ةأرما فيس مأ ىلإ هتعفدف ««ميهاربإ يبأ مساب هتيمسف مالغ

 تعرسأف ءاّناخد تيبلا ًالتما دق هريكب خفني وهو فيس يبأ ىلإ انيهتناف «هيتأي قلطناف
 .[أ /ق 77٠١ /9] . ثيدحلا . . .كسمأف « هّللَي هللا لوسر ءاج «فيس ابأ اي كسمأ :تلقف

 .هوحن سنأ نع « تباث نع «نايح نب شيرق هاورو 00

 (يفنحلا ملاس وبأ [*”*17]

 نع «ردب نب هللا دبع : هثيدح ىور ءردب نب هللا دبع دج وه :لاقو ءرخأتملا هركذ 0

 . هيلع دزي مل «هركذ مدقت هنع ملاس مأ

 25 نام 2 0

 "داعسوبأ] ["75]

 .بوسنم ريغ ال

 'انث «ىكرادلا دمحم نب نسحلا انث ءدمحم نب دمحأ نب دمحم انثدح 216

 )١( دسألا ١51/50 ةباصإلا )448/5(.

 ) )6.«هركذلا :(ب) يف

 . (ب) نم ةدايز (9)

 .(857 /5) ةباصإلا ء(١ /5) دسألا (5)

 .(71١ا//5)دسألا ,.(777/5) باعيتسالا (0)



 يبأ نبا نع «هزيرح انث «يبأ انث ءيصمحلا نامثع نب ورمع انث «يزارلا ةعرز وبأ

 :لوقي داعسوبأو - هلع هللا لوسر باحصأ نم  داعس ىبأب ءادردلا وبأ رم :لاق «فوع

 . هترخآ يف عنص هايند يف قرخأ : ءادردلا وبأ لاقف «يرتشن الو اًئيش عيبن ال !هللا ناحبس

 . "7[دهزلا باتك ىف هانثدح

 تي 2و 3 منام خإ ب

 .(ب) يف تسيل ةمجرتلا هذه قطز



 7 هشه ةباحصلا ةفرعم

 0 ئ

 (""[نيشلا باب ]

 "”يعازخلا حيرشوبأ ]
 . هثيدح مدقت «ورمع نب ىناه : ليقو «دليوخ همسا اد

 هللا دبع نب دمحم انث .نيصح ("”[يبأ] نب دمحأ نب ميهاربإ انثدح 6١

 نع يدج نع « يخأ ينثدح «ديعس نب دعس انث « يمازحلا رذنملا نب ميهاربإ انث «يمرضحلا

 ,تادعصلا ىلع سولجلاو مكايإ» : هلم هللا لوسر لاق :لاق ءيبعكلا ورمع نب حيرش يبأ

 ضوضغ» :لاق ؟هللا لوسر اي هقح امو : ليق .«(هقح ديعصلا دؤيلف ,ديعص يف سلج نمو

 ' . «ليبسلا نبا داشرإو ,"'[ ركنملا نع يهنو ] .فورعملاب رمأو «ةيحتلا درو ءرصبلا

 “'”يراصنألا بيعشوبأ "]

 .هللا دبع نب رباجو ء«دوعسم وبأ :هنع ىور ءاّماحل "”همالغ ناك ,ةوعدلا بحاص ت

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 1

 نع « دوعسم يبأ نع ؛قيقش نع ؛ شمعألا نع يبأ 2”انث «ريمث نب هللا دبع نب دمحم

 ههجو يف تفرعف « قلع هللا لوسر تيتأ : :لاق بيعش يبأب ىنكي «راصنألا نم لجر

 ءاجف هلي يبنلا توعد مث «لاجر ةسمخل اماعط لعجي نأ اًباصق يل اًمالغ ترمأف « عوجلا
 هل نذأت نأ تعش نإف انعبت اذه نإ : لاق بابلا غلب املف «لجر مهعبتو .ةسمخ سماخ

 .هل نذأف :لاق .«عجر الإو

 .(ب) نم طقس قلد

 )1١١/85(. ةباصإلا ١55(« /5) دسألا 756٠(, /4) باعيتسالا (؟)

 . (ركنم نع ىهنو)» :(ب) يف (©)
 )1١7/5(. ةباصإلا «(155/5) دسألا «(561/5) باعيتسالا (4)
 .أطخ وهو ««ًالماع» : لصألا يفو ءدسألا يفو (ب) يفاذكه (5)
 ْ .«ينثدحل :(ب) يف )00
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 ريرجو «صفحو «يركسلا ةزمحوبأو «ةبعشو «يروثلا : شمعألا نع هاور *

0 

 . مهريغو «ىلعيو ءةيواعم وبأو

 نايفس يبأ نع « شمعألا نع «قيزر نب رامعو «ةيواعم نب ريهز هاورو #

 .رباج نع 2 )[هوحن]

 "”يناميلا هاش وبأ ”]

 . امهنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح يف هركذ

 انث «هللا دبع نب ىيحي انث «ينارحلا بيعشوبأ انث ءرمعم نب دمحم انثدح 80

 امل :لاق ةريره وبأ ينثدح : "1[لاق] "”[ةملس يبأ نع] ريثك يبأ نب ىبحي انث «يعازوألا

 «ةيلهاجلا يف مهل ليتقب [ب /ق 77١ /7] ثيل ينب نم ًالجر ليذه تلتق «ةكم تحتف

 اهيلع طلسو .ةكم نع ليفلا هللا سبح»: هيي هللا لوسر لاقف تفي هللا لوسر كلذ غلبف

 ةعاس يل تلحأ امنإو ,يدعب دحأل لحت الو ,يلبق دحأل لحت مل” اهنإو ,نيئمؤملاو هلوسر

 (” طقتليالو ءاهكوش ىلتخيالو ءاهرجش دضعي ال ؛مارح هذه يتعاس اهنإو «راهن نم

 نأ امإو ,داقي نأ امإ ؛ نيريظنلا ريخب وهف ,ليعق هل لعق نمو ,دشمل الإ اهتطقاس
 « يل اوبتكا :هللا لوسر اي :لاقف هاش وبأ : هل لاقي نميلا لهأ نم لجر ماقف .« ""”[يدافي]

 انإف ءرخذإلا الإ :هللا لوسر اي :سابعلا لاقف .«هاش يبأل اوبتكا» : هيي هللا لوسر لاقف

 .«رخذإلا الإ» : هلم هللا لوسر لاقف ءانروبقو انتكاسم يف هلعجن

 .(ب) نم طقس )١(
 ٠١٠١(. /5) ةباصإلا (157/5)دسألا (؟)

 ش . «ةملس وبأ ىنثدح» :(ب) ىف (*)

 . «اهنإف» :(ب) ىف قف

 .«طقتلت» :باوصلا لعلو ءلصألا يفاذك (5)
 . «داقي" : (ب) يف )50
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 . ىيحي نع «هريغو نابيش هاور
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 "”يردخلا ةبيش وبأ["”؟177]

 . ثراحلا نب سنوي : دنع هثيدح «يزاجح ن

 انث :اولاق ””[ةعامج يف] ناميلسو «قورافو «نسحلا نب بيبح انثدح 4

 ىنثدح :0[لاق] ثراحلا نب سنوي نع « "”[ليبنلا] مصاع وبأ انث ءيشكلا ملسم وبأ

 تعمس يردخلا ةبيش وبأ انأ : لوقي ةبيش ابأ تعمس :لاق  ؟![حرسم وبأ وأ سرشموبأ]

 . (ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال : لاق نم» : لوقي هنلَع هللا لوسر

 نع] «سرشم نع :اولاقف مصاع يبأ نع "”[ةعامج يف] «ءيدرك نب رباج هاور *

 . ةبيش ىبأ نع « 7[ هيبأ

 رباج انث «يمرضحلا '"”[هللا دبع نب دمحم] انث دمحم نب دمحم هانثدح 100

 ىسوم نب ناميلس نع ءملسم نب ديلولا هاورو .هب مصاع وبأ انث 3 (*![يدركلا] "”[نبا]

 . هوحن ثراحلا نب سنوي نع «يرهزلا

 ©يوَلَبلا سومّششلا وبأ ["707]

 األ . ريطم نب ميلس :دنع هثيدح . هلي يبنلا عم '"' اكوبت دهش

 )١( ةباصإلا .(178/5) دسألا «(7567 /5) باعيتسالا )5/ 5 ١١(.

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)
 ' .(ب) نم طقس (9)

 .«سرشم وأ حرسم وبأ :(ب) يف (4)

 . «يدرك» :(ب) يف 00(

 )١1١7/5(. ةباصإلا )١7377/5(« دسألا ,.(7561 /5) باعيتسالا (0)

 .[كوبت] (ب) يف (0)



 ٍ رعم 1 00 ةباحصلا ةف . عم

 نب ركب انث .مصاع يبأ نب ''”[ركبوبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح. 17

 .ح ينامثعلا باهولا دبع

 بساك نب بوقعي انث «لالخلا ورمع نب دمحأ انث « "”[دمحأ نب] ناميلس انثدحو

 سومشلاوبأ ينثدح '''[:لاق] هيبأ نع ءريطم نب "'هيلس انث ءرصن نب دايز انث :الاق

 رئثب ىلع انلزن دق هلي هللا لوسر اندّجوف .كوبت ةوزغ يف هلي يبنلا عم تنك :لاق «يولبلا

 حرطنو هايملا قيرهن نأ هيلي هللا لوسر انرمأف ءانجعو انيقتسا دقو ءرجح رئبوأ ءدومث

 :لاق ؟ يتلحار اهمقلأ هللا لوسر اي :تلقف يل ةيس> تيسح تنكو ءرفننو «نيجعلا
 . حلاص رئب ىلع انلزن ىتحانرفنو «نيجعلا انحرطو هايملا "”[انقرهأف] .«اهايإ اهمقلأ»

 نع ء؛ريطم نب ميلس نع « ''اذقنق يبأ نب دمحم نب هللا دبع هاور "'”[ ركب ظفل] *

 . "حرف ديعص يف يذلا *””دجسملا يف هلع يبنلا ىلص :لاق ءسومشلا يبأ نع « هيبأ

 . ىرقلا يداو لهأ هيف يلصي 2"”[يذلا] دجسملا "وهف «راجحأو مظعب هالصم انملعف

 تن مي 3 مم ماع د

 ”'ينامعلا دادشوبأ ]

 «ليعامسإ نب ىسوم انث «هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 17

 نم ةيرق ''”رامذلا لهأ نم لجر دادشوبأ ىنثدح «ىطبحلا ةزمحوبأ دايز نب زيزعلا دبع انث

 .(ب) يف سيل )١(
 .(ب) نم ةدايز (0)

 . (هانقرهأف» :(ب) ىف (*)

 .لادلاب «دفنق» :(ب) ىف (:)
 . (دجسم» :(ب) ىف 2(

 . (ب) نم هانتبثأ امو ء«حزق» : لصألا يف 03(

 . (وهولا : (ب) يف (0)

 1١(. 5 /5) ةباصإلا «(17/5) دسألا «(5 59 /4) باعيتسالا (8)
 .[امدلا] (ب) يف (4)
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 تل 0 ركل < وحل

 لهأ ىلإ لَم هللا لوسر دمحم نم: ميدأ ةعطق يف ُهّيَم يبنلا باتك انءاج :لاق نامع ىرق
 هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشب اورقأف دعب امأ : "'[مكيلع] مالس نامنع
 [أ /ق 71/١ /9] :؟9[لاق] .ىمكتوزغ الإو ءاذكو اذك دجاسملا اوطخو ؛ةاكزلا اودأو
 هأرقف «هوتب اًمالغ اندجو ىتح «باتكلا كلذ انيلع أرقي ادحأ دجن ملف :دادش وبأ لاق
 : لاق ؟مهرمأ يلي نامع ىلع ذئموي ناك نمف : : دادش يبأل تلقف : ز زيزعلا دبع لاق .ءانيلع

 .ناجتسب :هل لاقي .ىرسك ةرواسأ نم راوسأ

 .هوحن زيزعلا دبع ةزمح يبأ نع « يمرضحلا قاحسإ نب بوقعي هاور *
 نب دمحمو «ةبيش نب نيسح انث ,يمرضحلا انث دمحم نب دمحم انثدح

 تيأر :لاق ةزمحوبأ دايز نب زيزعلا دبع انث «يمرضحلا قاحسإ نب بوقعي انث :الاق ةدابع
 .ةنس ةئامو نيرشع نبا هنأ معزي دادش ابأ : ىنكي نامعب الجر

5 
 2” بزي

 ”©يرهفلا كارش وبأ ]

 . يدقاولا نع ءرخأتملا هركذ ورمع يبأ نب ورمع : همساو «نيثالثو

2 “١ 03 

 "'يبراخملا خيشوبأ [ ”"؟ا/لكز

 . ريجب نب مصاع : هنع ىور 0

 «يبراحملا سيقلا ئرما نع ””[عيبرلا نب] سيق ثيدح نم رخأتملا *”هركذ 8
 انءاج :لاق خيش يبأ نع «ةرم لاقو « خيش يبأ نبا نع «يبراحملا ريجب نب مصاع نع

 .(ب) نم طقس )١(

 )5( دسألا )١514/5(« ةباصإلا )1١1/4(.
 ١١(. 4 /4) ةباصإلا ١7١(« /5) دسألا 707(2 /4) باعيتسالا (؟)
 .«ركذ) :(ب) يف (5)
 .(ب) نم ةدايز (5)



 .(ةأرما بلح ''ينوقست ال براحم رشعم ايد :لاقف هتيم هللا لوسر

3 5-0 3-0 8 01 2 2 

 '"ةرقشوبأ "ا

 . ةبقع نب دلخم : هنع ىور حت

 انث «رمتسملا نب ميهاربإ انث «نايفس نب نسحلا انث «.نادمح نب ورمع وبأ انثدح

 ار قبلا ةمنسأ لثم نهسوؤر ىلع ءيفلا متيأر اذإ» : ُهْنيَع هللا لوسر لاق :لاق "”ةرقش

 ؟ءيفلا ام :مصاع نب ورمعل تلق : ميهاربإ لاق . «ةالص نهل *لبقي ال هنأ نهوملعأف

 . "”عرفلا :لاق

 4ففإ
 مهشوبأ | "؟ا/8] |

مث باتف «هعيابي نأ ىبأف هعيابيل هَلِلَع ىبنلا ىتأ «ًالاطب ًالجر ناك« بوسنم ريغ 0م
 

 . مزاح يبأ نب سيق :دنع هثيدح «هعياب

 نب ىيحي انث ,(7[ةبيش ىبأ نب] نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انثدح 03

 دمحم انث «يمرضحلا 7[هللا دبع نب دمحم] انث « "[دمحأ نب] دمحم انثدحو . خ ديمحلا دبع

 . "”[ح دابع نب ريهز انث «كايفس نب نسعحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدحو] . ح نابأ نبا

 . ملعأ هللاو ءأطخوهو «ةأرما فلح ينوعست الا :(ب) يف 00(
 )١( باعيتسالا )5/750١(« دسألا )١737/5(« ةباصإلا )5/ 7 ١1١(.

 . فيحصت وه و ««ةريقش) : لصألا ىف (9)

 . «ربقلا» لصألا ىف (4)
 .«لبقت ال» :(ب) يف (0)
 نبا لاق . قانعألا لاوط لامج :تخببلاو رعشلا يفاولا :عرفألاب دوصقملاو «هالعأ :ءيش لك عرف 020(

 نم اهيلع راص ىتح نهروعش هب نلصو ام ةرثكل تخبلا ةمنسأب نهسوؤر هبش :ةياهنلا يف ريثألا
 . 01/17" «411/ /7 ةياهن) . بجعغو ءاليخ :اهكرحي يأ ءاهئيفي ام كلذ

 ٠١7(. /5) ةباصإلا )١78/5(« دسألا «(7567 /54) باعيتسالا (0)

 .(ب) نم ةدايزلا (8)

 . «دمحم نبال :(ب) يف (9)



 وكنت ب لطغع
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 انث :اولاق «رابجلا دبع نب ءالعلا انث ءىسوم نب رشب انث ء.دمحأ نب ناميلس انثدحو

 «ًالاطب الجر ناكو مهش يبأ نع «مزاح يبأ نب سيق نع ءرشب نب نايب نع «ءاطع نب ديزي
 ناك املف ءاهترصاخ ىلإ يديب تيوهأف «ةنيدملا قرط ضعب يف ةيراج ىلع تررم :لاق

 .هدي ضبقف .هعيابأل هيلإ '''”[يدي] تطسبف .هتيتأف هنوعيابي و ُهنْيَع يبنلا سانلا ىتأ دغلا

 .("[ّدبأ] دوعأ ال هللاوف هللا لوسر اي ينعياب :تلق 20؟ سمأ ةذبجلا بحاص تنأ» :لاقو

 .«اذإ معنف» :لاق

 هدي دمف :لاقو «هلثم نايب نع «نايفس نب ميره "”[ىور دقو] «ينامحلا ظفل

 «يبأ انث :ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ,.دمحأ نب دمحم انثدح 57

 «سيق نع «نايب نع «نايفس نب ميره انث ءرماع نب دوسألا انث ''[:الاق] ركب وبأ يمعو

 .[ب / ق 71/١/51 .هوحن ركذف ةأرما ترمف «ةنيدملاب تنك : لاق مهش يبأ نع

 هكا 250

 .(ب) نم طقس )١(

 .(«هآورو» :(ب) يف قه



 ٍداصلا باب

 ""”يراصنألا سيق يبأ نب ةمرص وبأ ["*5]

 . دهاشملا هَّلْيَي يبنلا عم دهش «سيق نب كلام همسا نإ :ليق ص

 ىيحي انث «"'[يعداولا] نيصحوبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدح 85

 دمحم نع «ديعس نب ىيحي نع «لالب نب ناميلس انث «"”[ينامحلا] ''”[ديمحلا دبع نبا]

 كلأسأ ينإ مهللا»:لاق ُهنيَي يبنلا نأ ةمرص يبأ نع «ةؤلؤل نع «نابح نب ىيحي نبا

 .«يلاوملا ىنغو ,ىنغلا

 . ديعس نب ىيحي نع «ةعامج يف رهسم نب يلعو .دعس نب ثيلو «يروثلا هاور *

 انث ؛''”[ميلس] نب دمحم نب هللا دبع انث ءيسدقملا دمحأ نب يلع انثدح - 6

 . حاميحد

 :الاق سنوي نب حيرش انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحم نب دمحم انثدحو

 زيريحم نبا نع «نايح نب ىيحي نب دمحم نع «نامثع نب كاحضلا نع «كيدف يبأ نبا انث

 ينب ةوزغ يف ايابس انبصأ :نالوقي ينزاملا ةمرص ابأو .يردخلا ديعس ابأ عمس هنأ يماشلا

 ذختي نأ ديري نم انم ناكف «ةيريوج هلع يبنلا اهيف باصأ يتلا ةوزغلا يهو « قلطصملا

 , هني هللا لوسرل كلذ انركذف «لزعلا يف انعجارتف « عيبيو عتمتسي نأ ديري نم انمو «ًالهأ

 .«ةمايقلا موي ىلإ قلاخوه ام ردق "”[دق] هللا نإف ءاولزعت الأ مكيلع امد : لاقف

 جاد د. 1
 ا ما و

0 323 . 2 

 )١( ةباصإلا «(١ا/7 /5) دسألا «(7504 /54) باعيتسالا )١١8/5(.

 ) )7.(ب) نم ةدايزلا

 . (ب) نم طقس (9)

 ."ملسلا :(ب) يف (4)
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 /"”يليقعلا رخص وبأ ”768]

 . ةباحصلا يف جاجحلا نب ملسم هركذ « يريرجلا نع ءحون نب ملاس : دنع هثيدح-

 . ("”[ح] نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ انثدح 0110

 :اولاق ءزرطملا ايركز نب مساقلاو .فلخ نب مئيهلا انث «يفيرطغلا دمحأوبأ انثدحو

 يبأ نع ,«قيقش نب هللا دبع نع «يريرجلا نع «حون نب ملاس انث « ىنثملا نب دمحم انث
 ©”[يل] "” ةبيلحب هلي يبنلا دهع ىلع ةنيدملا تمدق :لاق ليقع ينب نم لجر رخص

 قرط ضعب يف يناقلتف ءهوحن تلبقأف :لاق . ِهَنِلَع هللا لوسرب تململأ ول :تلق اهتعب املف

 لجرب رمف :لاق «مهفلخ نم تنك ىتح تئجف :لاق ءرمعو ركب يبأ نيب وهو «ةئيدملا
 «تلمو هيلإ لامف :لاق «توملا يف هل نبا ىلع هسفن يزعي اهؤرقي ةاروتلا ارشان يدوهي
 رحبلا قلف يذلاب كدشنأو ءىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلاب كدشنأ يدوهي اي»:لاقف

 .«؟ اذه كباتك يف يجرخمو يتفصو يتعن دجت له» هيلع ظلغف :لاق ««ليئارسإ ينب نع

 هنإ ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلاو يأ توملا يف وهو هنبا لاقف :لاق . ال يأ هسأرب لاقف

 هللا لوسر كنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ انأف اذه هباتك يف كجرخمو كتفصو كتعن دجيل
 هلم هللا لوسر ىلوف ىتفلا ىضقف :لاق .«مكيخأ نع يدوهيلا ''”اوميقأ» ''':[لاقف] :لاق
 . هيلع ىلصو .هنفكو 0 هتنج

 يبارعأ لجر نع «ةمادق نب هللا دبع نع «يريرجلا نع ءءاطع نب باهولا دبع هاور *
 .همسي ملو ”[هوحن]

 هم علم علل
 1 ناي سيب 3

 )١( دسألا «.(5014/5) باعيتسالا )١79/1/5(« ةباصإلا )5//1١9(.

 .(ب) نم طقس (؟)

 . «ةبيلجب) : (ب) ىف (9)

 .«اوميقأف »:(ب) ىف (4)
 .«هطونحا : دسألا يفو «ةيطخلا خسنلا يف اذك (0)
 . لصألا نم طقس 03
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 الل 2
 "'يملّتسلا ناوفص وبأ [”"7581]

 لماع «ريمع نب كلام : ليقو «ةريبه نب كلام : ليقو «سيق نب ديوس همسا :ليق تن

 . "”ليوارس هنم عابو « هلَِع يبنلا

 انث «قوزرم نب ورمع انث ءيشكلا ملسموبأ انث «يباطخلا قوراف انثدح 211

 هلل هللا لوسر نم تعب :لاق «ناوفص ايأ تعمس :لاق «برح نب كامس نع « ةبعش

 : حجرأو يل نزوف مهارد ةثالثب ليوارس لجر

 نب كلام ناوفص يبأ نع «كامس نع «ةبعش نع «مثيهلا نب ورمع نطق وبأ هاور 0

 .[أ/ ق 7/7 /؟] .هلثم ريمع

 يل 1 تزق ةمان 20 2: : 100 7 ؟
7-1 

 © ريعص وبأ [”"78]

 . هثيدح دانسإ يف فلتخمم «ةبلعث هنبا : دنع هثيدح ح

 دلاخ انثدح «ديلولا نب يلع نب نسحلا انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انئدح_- 17

 نب ةبلعث نع «يرهزلا نع «دشار نب نامعنلا نع ءديز نب دامح انث «شادخ نبا

 ءريبكلاو ريغصلا نع حمق عاص اودأ»: هَ هللا لوسر لاق :لاق «هيبأ نع «ريعص يبأ

 ريقفلا امأو هللا هيك زيف ينغلا امأف ءريقفلاو ينغلاو ,ىشنألاو ركذلاو ,كولمملاو رحلاو

 . (هللا هينغيف

 نع «يرهزلا نع «نامعنلا نع ؛دامح نع «لمؤم نع «لكوتملا نب دمحم هاور *

 . هيبأ نع «كلام يبأ نب ةبلعت

 . هيبأ نع «ناثدحلا نب سوأ نب كلام نع «يرهزلا نع «نابهص نب رمع هاورو]

 . السرم ةبلعت نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع « جيرج نبا هاورو *

 )١( /5)دسألا «(567/5) باعيتسالا  1١1/4ةباصإلا )١1١9/5(.

 .(ب) نم هانتبثأ امو ءأطخ وهو «ًاليوارس» : لصألا يف (؟)
 )( دسألا .(5606 /5) باعيتسالا )١77 /5 (« ةباصإلا )١١8/4(.



 00 5 ةباحصلا ةفرعم

 نع ريعص نب ةبلعت نب هللا دبع نع «ىرهزلا نع يفوكلا ركب نع .مامه هاورو *

]270 , 

 . ةريره يبأ نع «جرعألا نع « يرهزلا نع ءرمعم هأآورو

 .ةريره يبأ نع «”بيبسملا نب ديعس نع «يرهزلا نع «نيسح نب نايفس هآورو

 « بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا نع ءرفاسم نب دلاخ نب نمحرلا دبع هلسرأو

 دع داع د

 "”حلاص وبأ "5 ]

 . ةباحصلا يف "”نايفس نب نسحلا هركذ «ئناه مأ ىلوم

 انث «بيؤذ نب ديعس انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح - 85

 تنب ئناه مأ هتقتعأ هنأ ءيناه مأ ىلوم حلاص يبأ نع «تباثانث «يبرز انث ءدمصلا دبع

 امنيبف موي اهيلع تلخدف ةلخد نيرهش وأ رهش لك يف اهيلع لخدأ '*”[تنكف] بلاط يبأ
 نع تفعضو «تلقثو «تربك مع نبا اي :تلاقف ؛ هني هللا لوسر لخد ذإ اهدنع انأ
 نوكت .ةرم ةئام هلل دمحلا :ةريثك ريخ باوبأب يرشبأ» :لاق ؟جرخم نم لهف '”يلمع
 ىسف ''[ةجرسُم ةمجلم] سرف ةئام لدع نوكي ةرم ةئام يربكو ,ةبقر ةئام لدع

 .ةثام يللهو ,ةلبقتم ةدلقم "9 ةئدب] ةثام لدع نوكت 2( ةئام يحسبسو هللا ليبس

 .(كرشلا الإ بنذ كقحليال

 نم كم 2ث

 .ديناسألا هذه قرط يف .ريخأت و ميدقت (ب) يف )١(

 ١1١١(. /5) ةباصإلا اا١/1 /5)دسألا (؟)

 . «نايفس يبأ نبا» :(ب) يف ()
 .«تنكوا :(ب) يف 2(

 .(ىلمع فعضو ١:(ب) يف (45)

 .«ةمجلم ةجرسما :(ب) يف (3)
 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس (0)
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3 0 

 ("'ةيفض وبأ ["984]

3 2 

 نع «دايز نب دحاولا دبع : هثيدح ئور :لاقو رخأتملا هركذ «نيرجاهملا ىف هدادع 8

 : ىنكي نيرجاهملا نم هلع يبنلا باحصأ نم ًالجر تيأر :لاق ءهمأ نع «ديبع نب سنوي

 . هيلع دزي مل ءىصحلاب حبسي حبصأ اذإ ناكو ءانهاه انراج ناكو .ةيفص ابأ

 دام مام نع
 تاي ميو 73

 "”ةرفص وبأ ["؟86]

 . 7[ رخأتملا هركذ]. هدالوأ : دنع هثيدح «هركذ مدقت ءملاظ : همسأ «بلهملا دلاو 0

 .[ب/ق 7/93

 بز
1 
 و 0-5 م

33 

 )١( دسألا .(507/5) باعيتسالا )١09/8 /5(« ةباصإلا )5/ ١١9(.

 دسألا «.(؟508 /5) باعيتسالا (؟) )١1/4 /5((« ةباصإلا )١1١8/5(.

 .(ب) نم تبثأ امو 2 لصألا نم طقس قره



 داضلا باب

 ةريمض وبأ[”"58] 00

 هتيب لهألو هلي يبنلا "”[هل] بتك «ريمح نم برعلا نم ناك هِيَ يبنلا ىلوم ا
 مهعمو رفس يف مهنم جرخ : لاق دعس نبا هلاق ءاريخ مهب نيملسملا "”[ىصوأو] ءاباتك

 ©0[.وءرقو] باتكلا ””[اذه] '”[اوجرخأف] مهعم ام صوصللا ذخأف «باتكلا اذه
 ةريمض نب هللا دبع نب نيسح دفوو «مهل اوضرعي ملو مهنم ذخأ ام مهيلع اودرف ؛مهيلع
 ثالث اًئيسح ىطعأو «هرصب ىلع هعضوو هذخأف « باتكلا اذهب نينمؤملا ريمأ يدهملا ىلع
 . سيوأ ىبأ نب ليعامسإ نع دعس نبا هركذ «رائيد ةئام

 نب هللا دبع نب دمحم انث «"'”[هباتك يف] بوقعي نب دمحم انربخأ 6
 « هيبأ نع «ةريمض نب هللا دبع نب نيسح نع «بئذ يبأ نبا نع «بهو نبا انث «مكتلا دبع
 ةعئاجأ ؟ كيكبي امد : لاقف « يكبت يهو ةريمض د مأب رم « للي هللا لوسر نأ ةريمض هدج نع

 هل, : دن هللا لوسر لاقف «ينبا نيبو ينيب قرف هللا لوسر اي : تلاق «(؟ تنأ ةيراعأ ؟ تنأ

 . ركبب هنم هعاتباف هاعلف ةريمض د هدنع يذلا ىلإ لسرأ مث .«اهدلوو ةدلاولا نيب قرفي

 باتك اذه ؛ميحرلا نمحرلا هللا وسب» :هدنع اباتك ينرتأ مث : بنذ يبأ نبا لاق *
 لهأ مهنأو .مهقتعأ هلع هللا لوسر نأ هتيب لهأو ةريمض يبأل هيَ هلم هللا لوسر دمحم نم

 ىلإ اوعجر اوبحأ نإو هِي هللا لوسر دنع اوماقأ اوبحأ نإ ,برعلا نم نم '”[تيسبلا]

 بتكو . «اريخ مهب صوتسيلف نيملسملا نم مهيقل نمف قحب الإ مهل ضرعي الف ءمهموأ
 . بعك نب يبأ

 )١( ةباصإلا ,.(١الا/ /5)دسألا ,(508/5) باعيتسالا )5/ ١1١(.

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس (؟)
 .(ب) نم واولا تطقس (*)
 .«اوجرخأو»:(ب) يف (5)
 . (هوءرقفل : (ب) ىف 2(

 .«تيبلا :(ب) ىف (1
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 2 7[ ىيحي نب] ةلمرح انث «نايفس ٠ نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ انثدح 1

 . 06 بهو نبا انث

 "'”يراصنألا كاحضلا وبأ [""81/]

 . ةفوكلا يف هثيدح . بوسنم ريغ د

 نع لدنم انث «ةرابج انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح- ١

 «يراصنألا كاحضلا يبأ نع «يراصنألا سوأ نب سيق نب ميهاربإ نع «دايز نب ليعامسإ

 لاقف «هتمدقم ىلع هنع هللا يضر اًيلع لعج ءربيخ ىلإ هلي هللا لوسر راس امل :لاق

 دقو : لاقف ««كبحي هنأ معز مالسلا هيلع ''1[ليربج] نإ: ”[يلعل] هِي هللا لوسر

 .«كبحي هللا , ”[ ليربج ] نم ريخ وه نمو ,معن» : لاق « (*![ليربج] ينبحي نأ تغلي

 ("ةميمض وبأ [”"54]

 . نسحلا يبأ نب ب نسحلا : دنع هثيدح «هلأسو هللَع يبنلا كردأ

 نب ىلع انث « يزورملا دمحم نب دومحم انث ء«نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح نه

 ىوهو ,عاطم حش» :لاقف ىوهلا باوبأ نع هّتْقَع يبنلا تلأس :لاق ءهتيَي يبنلا كردأ نمم

 .«ءاخرلا دنع ركشلا ةلقو ,ءالبلا دنع ربصلا ةلقو « هسفنب' ”[ءرملا] باجعإو «عبتم

 .(ب) يف تسيل )١(
 )١11/5(. ةباصإلا «( ١1/5 /5) دسألا هه

 .(ب) نم طقس (9)

 . «لئربجا :(ب) ىف (4)

 )١11/4(. ةباصإلا «(178/5) دسألا (0)
 .؟رملا»:(ب) يف (5)
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 رك
 ال .ةميق ("1[9بأ] يباتك يف "”[عقو] اذك ("”[خيشلا لاق]

 ةميمض ابأ رجح نب يلع نع «يزورملا هيودمح نب دمحم ءاجروبأ هاورو #

 .داضلاب

 داع د
 2ك 2 دن هز

2 7 

 5 تباث نب حابض وبأ 784"1]

 .حابصوبأ :ليقو لع يبنلا عم ربيخب دهشتسا «يراصنألا نامعنلا نبا

 .[أ/ قالا

 ال

 انث « "”[رذنملا نب] ميهاربإ انث « "'[ليلخلا نب] دايز انث « قوراف انثدح 14177

 موي] دهشتسا نم ةيمست يف باهش نبا نع ''[ةبقع نب] ىسوم انث « , '"'[حيلف نب] دمحم
 . حابض وبأ :فوع نب ورمع ينب نم '*””[نيملسملا نم راصنألا نم] ؟![ ربيخ

 نبا انث «يبأ انث ءدلاخ نب ورمع نب دمحم انث , دمحأ نب ناميلس انثدح]- 4

 ينب نم راصنألا نم ربيخ موي دهشتسا نم ةيمست يف '"”[ةورع نع] دوسألا يبأ نع «ةعيهل
 : ©0[حابص وبأ وأ «حابض وبأ : هَ هللا لوسر عم فوع نب ورمع

 ,"7[دمحم نب] دمحأ انث  '''[ىيحي نب] دمحم انث : 227[لاق] بيبح انثدح 606

 يف ”[باهش نبا نع «ةبقع نب ىسوم انث «حيلف نب دمحم انث] (''[دعس نب] ميهاربإ انث
 نسب 2”[ةيمأ نب] نامعنلا نب تباث نب حابض وبأ : راصنألا نم ربيخب دهشتسا نم ةيمست

 .(ب) يف تسيل 2000

 .«يبأ» :(ب) يف (0)

 11١(. /4) ةباصإلا «(108/3) دسألا «(598/4) باعيتسالا (؟)
 . (ربيخب)» : (ب) يف 0

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف (5)

 .(ب) نم ةدايز (0)
 . هقباس نع (ب) . يف دانسإلا اذه مدقت 69)

 ) . .دهشتسا نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع ميهاربإ انث) :(ب) يف 00
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 . فوع نب ورمع نب ةيلعث نب سيقلا ئرما

 7١“ تو تي ل 0 4

 '"ينهجلا سيبط وبأ ]

 يبأ ىلع ليحملا "”ركذ « ةيردنكسإلا لزن ("1[ هلي يبنلا كردأ] نميف ركذ هل ت

 .هاكح يدقاولا نأ ىلعألا دبع نب ديعس

 ناي ناي 01 .

 .(1117/5) ةباصإلا «(17/5/5) دسألا (1)

 .(ب) نم طقس (؟)

 .اركذ :١ لصألا يف ()
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 0 نادر
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 ءاطلا باب

 ("”يراصنألا لهس نب ديز ةحلط وبأ ]

 مدقت]. حارجلا نب ةديبعع يبأ نيبو هنيب هلي يبنلا ىخآ ءبيقن يردب يبقع

 20[ هيد

 «يبرحلا "”[نسحلا] نب قاحسإ انث . '”[ نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح _ 61م8الك

 «ساعنلا انيشغ : لاق ةحلط ابأ نأ سنأ (؟”نع «ةداتق انث «نابيش انث ءدمحم نب نيسح انث
 .هدخآو طقسيو 2 هذخآف يدي نم طقسي يفيس لعجف ردي موي انفاصم يف نحنو

 0 ضيللا ةلئاو ني رماع ليفّطلا وبأ 1

 . نينس نامث ُهْلِيَي ىبنلا نامز نم كردأ ءدحأ ماع دلو «ةئامو ةرشع ةنس ةكمب يفوت

 . "”[هركذ] مدقت

 ال

 دواد نب هللا دبع انث « يماسلا سنوي نب دمحم انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح ا

 امف ةكم حتف موي هللَع يبنلا تيأر : لاق ليفطلا يبأ نع «رباج نع « « ليئارسإ نع «يبيرخلا

 هباحصأو ىشعمي هتيأر «ريصقلاب الو ليوطلاب ال «هرعش داوس ةدشو .ههجو ضايب ىسنأ

 . سمشلا عاعش هيلع نأك .هنم لوطأ وه نم مهنمو «هنم رصقأ وه نم مهنم .هلوح

 .هوحن 7[ يبيرخلا] دواد نب هللا دبع نع « يلع نب رصن هاور 0

3 600 20 
 نذل نذل نذل

 )١( باعيتسالا )5/ 55٠١(, /5)دسألا ١18١(. ةباصإلا )5/ ١1١(.

 )( .(ب) نم طقس

 . «نيسحلا» :(ب) ىف (9)

 .«انث":(ب) ىف (4)
 . «هذخآو» :(ب) ىف )2(

 . 0118 /4) ةباصإلا «(1079/5) دسألا «(509/4) باعيتسالا (5)
 . «هثيدح : (ب) ىف (0)

 ..(ب) يف تسيل (0)
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 يك

 "”يلذهلا فيرط وبأ [طم"897]

 يزاجح «يكملا قاحسإ نب ايركز : دنع هثيدح «فئاطلل ًرصاحم هني ىبنلا دهش

 .رادلا

 ىيحي انث « يناولحلا يبحي ىيحي نب ' دمجأ انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح- 811

 نب هللا دبعو يلع نب ورمع انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 ( يكملا قاحسإ نب ايركز انث : اولاق ىلعألا دبع نب ىلعأللا دبع انث :الاق دمحم وخأ ىنثملا

 وهو لِيَ يبنلا دهاش ناك هنأ .فيرطوبأ ينثدح « ةريمس يبأ نب هللا دبع نب ديلولا ينثدح

 اًناسنإ نأ ول ىتح برغملا ةالص انب يلصي ناكو [ب / ق 777/71 فئاطلا لهأل رصاحم

 . هلبن عقاوم رصبأ هلبنب ىمر

 . ””رصعلا ةالص : هثيدح يف (*”[حون] لاقو

 . ةلثم ايركز نع «يرسلا نب رشي نع «هللا دبع نب يلع هاور 2

 "”ىعجشألا قيلط وبأ ["”؟]

 . لفلف نب راتخملا : دنع هثيدح «ةبحص هل

 أنث ""![ةبيش ىبأ نب] نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 16

 )١( ةباصإلا «(794/7١)دسألا ؛.(509 /5) باعيتسالا )١١7/5(.
 . (دمحم)ل :(سب) ىف (0)

 .(ب) نم ةدايزلا 0
 .(ب) نم طقس (:)

 نيب دقو 21١16 /55) «يناربطلا مجعم» يف امك هتبثأ امو ««رصبلا» : ةيطخلا خسنلا يف تفحصت (5)

 . «برغملا ةالص# ةياور باوصلا نأ )١// ٠ عمجملا يف يمثيهلا

 )١15/5(. ةباصإلا «(187 /5) دسألا «(7577 /4) باعيتسالا 00



 رك 0 ةباحصلا ةفرعم
 تا

 «بيبح نب قلط نع «لفلف نب راتخملا نع «ليضف نب دمحم انث «ىلعألا دبع نب لصاو
 ليبس يف هتلعج دق :تلقف « هيلع جحت ًالمج قيلط مأ ينم تبلط : 2”[لاق] قيلط يبأ نع
 ول تقدص» :لاقف ل هلع هللا لوسر تلأسف هللا ليبس يف ناكل هينتيطعأول : تلاقف هللا
 .(ةجح لدعت ناضمر يف ةرمعلا نإف "*[هللا] ليبس يف ناكل اهتيطعأ

 تاو ثا هنو

 ”هاّجحلا ةبّيط وبأ ["؟96]

 .رباجو «سنأو «سابع نب هللا دبع : هنع ىور

 انث ,ناقهدلا نامثع يبأ نب , ىسوم نب هللا دبع انث ,دالخ نب ركب وبأ انثدح 533

 نيا ديع نم يردزلا عسي ين نب سد ع ء(ره ني ةاجا بلا ب

 (© هيأ نم هتلأسف « ناضمر نم ةرشع عبسل ةبيط ابأ تيقل : : لاق سابع نبا نع هللا دبع
 . رجألا يناطعأو هلع هللا لوسر تمجح :لاق ؟تئج

 دمحم انث «شيرق يبأ نب دمحم نب هللا دبع انث « , ”[يباطخلا] قوراف انيدح ١
 همجحف هلع هللا لوسر مجتحا : :لاق سنأ نع ديم انث « يراصنألا هلا دمع نيإ

 انث «ليمج نب مثيهلا انث .دوعسم نب دمحأ انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح 87

 :انلقف ءناضمر رهش يف ةبيط وبأ انبرم : لاق سنأ نع «شداول دبع نع ءاكج نع وع

 اج ل ريو يأ نع اقرب نيوفعج“ ”[هاور] *

 هباتك ىف ظفاحلا يروباسينلا يجاجحلا بوقعي نب دمحم نب دمحم انربخأ 87

 .(ب) نم طقس )١(

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا يف سيل (0)
 .(114 /4) ةباصإلا (187 /5) دسألا 0553 /5) باعيتسالا ()
 . (ب) نم هانتبثأ امو ««تيأل : لصألا يف (4)
 .«هاورو» :(ب) يف 2(



 ةباحصلا ةفرعم | 95 ١117"

اتسأ ينثدح «ماجحلا دينج انث يدع نب فسوي انث ءتلصلا نب رفعج انث
 ماسب يذ

 يل رمأف ( هليَف يبنلا تمجح :لاق «ماجحلا ةبيطوبأ ينثدح « ماجحلا رانيد ينثدح «ماجحلا

 0 25 2م 24 دال هام

 '''دودمملا بطش ليوَّط وبأ [#"94]

 . نيشلا فرح يف مدقت .ورمع نب ناوفص : دنع ماشلاب هثيدح 5

 2 دا 2غ 9 1

 "”يرافغلا ةفخّط وبأ ["5910]

 .هركذ مدقت .ةفخط "![نبا]: ليقو ت

 داو داك دع

 )١( ةباصإلا 2187 /5) دسألا «(577/4) باعيتسالا )4/ 1١١5(.
 ةباصإلا ««(9/4/5١)دسألا (؟) )5/ ١١1(.

 )( .(ب) نم تبثأ امو «ءلصألا نم طقس
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 568 ا/ 0 5 >|
 5 1م 2 - ل 4

 ءاظلا باب

 هول هللا لوسر ةحنم بحاص ةيبَظ وبأ ”]
 «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع .ةماسأ وبأ :هثيدح ىور :لاقو ءرخأتملا هركذ 3

 . ةيبظ يبأ نع «مالس يبأ نع

 ! خب خس» : ىملس يبأ ثيدحو . ىملس يبأ نع :لاقف ةماسأ يبأ ريغ هاورو 2

 .[أ /ق 717/4 /9] . هلل دمحلاو هللا ناحبس : نازيملا يف نهلقثأ ام '"”سمخب

 دام د

 .(119/6) ةباصإلا )١814/5(« دسألا «(7737/54) باعيتسالا ()
 .(سمخا :(ب) يف (0)
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5 

4 0 

 نيعلا باب

 ©” هللا دبع وبأ ["؟997

 . ةجفرع : هنع ثدح .ةبحص هل لجر

 نب ىيحي انث « ''[ةماسأ يبأ نب] ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح . 14

 تنك :لاق ةجفرع نع «بئاسلا نب ءاطع ينثدح .(“ ”نامهط نب ميهاربإ ””[انث] ] «ريكب يبأ

 هأر نيح ثيدحلا نع ةبتع كسمأف «هلَِي هثيَع يبنلا باحصأ نم لجر لخدف «دقرف نب ةبتع دنع

 انثدح هللا دبع ابأ اي : ءاطع نع « «ةملس نب دامح لاقو ءانثدح نالف اي :ةبتع لاقف «هل ةبيه

شن هنلَي هللا لوسر لاق : لاقف ؟ ناضمر يف لوقي هتعمس ام هني هع هللا لوسر نع
 مي ت

 0 مله ريخلا يغاب اي : ةليل لك «*”دانم يدانيو :نيطايشلا هيف دفصتو ,ةنجلا باوبأ

 . ميهاربإ ظفل اذه .«رصقأ رشلا يغاب اي

 . هللا دبع ابأ اوركذي "مل «هلثم ءاطع نع «برح نب مالسلا دبعو «ةنييع نبا هاورو #

 وللا دبع وبأ ].٠.*#"[

 . بوسنم ريغ 0

 .«اومعز لجرلا ةيطم سئب» : هلكت يبنلا نع ىور

 . ةرضن وبأو «ةبالق وبأ :هنع ىور 00

 )١( دسألا )١95/5( ةباصإلا )55/5؟١1(.

 .(ب) نم ةدايزلا قفز

 .2«ينثلدحل :(ب) ىف (0)

 . «ناهمط" : ىلإ (ب) يف تفحصت (؛)
 .ءايلا فذح باوصلاو ««يدانم» :(ب) ىفو ءلصألا ىف (5)

 .(ب) نم تبثأامو ءلصألا نم طقس (1)
 .؟ملولا : (ب) يف ع7

 )١51/5(. ةباصإلا ١96(« /5)دسألا (م“



 ةباحصلا ةفرعم
 احل

2 
 , ديلولا انث ءميحد انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدح - 6

 لاق :لاق هللا دبع وبأ ينثدح «ةبالقوبأ '''[انث] «ريثك يبأ نب ىيسحي انث «يعازوألا انث
 .«اومعز لجرلا ةيطم سدب» : هيي هللا لوسر

 دم د ل 06

 ”ىيمطخلا هللا دبعوبأ ]51١*"[
 . حيلم نع .دمحم نب رمع : هثيدح ىور «راصنألا نم يزاجح

 يبأ نب] نامثع نب دمحم انث «٠ , ”[نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدح -57
 .ح بوقعي نب فسوي انث «' "”[ةبيش

 نب نمحرلا دبع انث .مصاع يبأ نب , ©[ ركب وبأ]انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو
 دمحم نب رمع] ينثدح .كيدف يبأ نب , ليعامسإ نب دمحم انث : :الاق ميهاريإ

 : للي هللا لوسر لاق :لاق هدج نع «هيبأ نع '"”[يمطنخلا] هللا دبع نب حيلم نع ,ىملسألا ١
 .(رطعتلاو ,.كاوسلاو ,ملحلاو ,ءايحلا :نيلسرملا ننس نم سمخ»

 "”يحبانصلا هللا دبع وبأ | "”ع؟)

 .هركذ مدقت . نمحرلا دبع : همسأ «هقلي ملو , هلع ىبنلا ىلإ رجاه 0

 تاي ساي 0 و

 .(ىنثدحا :(ب) يف )١(

 .(176/4) ةباصإلا .( 19 /5) دسألا (6)
 .(ب) نم ةدايز قرف

 .(ب) نم طقس (8)
 . (رمع نب دمحم :(ب) يف (4)
 .(«ىمرضحلا» :(ب) يف (1)

 .(144 /4) ةباصإلا «(197/3) دسألا «(578/5) باعيتسالا (1)



 ةباحصلا ةفرعم 11١ مو

 "”ينيقلا هللا دبع وبأ [م# ."]

 يف دعي : يلبحلا] نمحرلا دبع يبأ :دنع هثيدح « نمحرلا دبع و بأ :ليقو ت

 . ىلعألا دبع نب ديعس يبأ ىلع هب ليحملا "”[هاكح] اميف '"”[نييرصملا

 0 7 500 3 مخزن 6

 "وللا دبع وبأ عب". ع

 ءاكبلا ىيحي :دنع هثيدح .ةبحص هل «هنع ذخألاب [رمع نبارمأي] ناك

 .[ب/717/]

 حام خا
 52م 001 تايب 2

 كولا دبع وبأ [ م". ه]

 . "”ينارقملا حبصموبأ :هنع ىور . ةبحص هل حج

 نب دمحأ انث ءمصاع يبأ نب '”[ركبوبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع *”ءانثدح 0

 . هب سابع انث] «نامثع

 نب حبصم ينثدح :لاق «راسي نبا نع «يعازوألا نع «ةيريوج نب دابع هاورو *

 نم لجر] '''”[مورلا ضرأب] هللا دبع يبأل "7[ليق] :لاق ('''[حبصم ابأ نأ حبصم يبأ

 )١( دسألا «(75/4) باعيتسالا )١95 /5(« ىنيعلا :(ب) يفو .(7١؟4 /5) ةباصإلا .
 .(ب) نم طقس (؟) ْ

 .«لاحأ» :(ب)يف (0)
 )١55/5(. ةباصإلا «(95/5١)دسألا ((714/5) باعيتسالا (:)

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف 200

 .(١١؟ا//5) ةباصإلا ١90(« /5) دسألا (5)

 . «ىرقملا» : (ب) ىف (0

 . «انثدح : (ب) يف 002

 .(ب) يف تسيل (9)
. 

 «يعازوألا نع «يبأ انث « ديلولا نب سابعلا انثا :(ب) يفو «لصألا يف اذك
 «حبصملا يبأ نع

)٠١( 

 )١1١( .(ب) نم ةدايزلا
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 27(اًسرف :لوقي وهو هلع يبنلا باحصأ

 هلع اللا لوسر تعمس (7[ينإف ءال]:لاق

 او يتباد حلصأو] '"'«[ةمايقلا موي هللا امهمرح]
 . ةنم

 دح _- 2884

 . 20[هب ةيريوج نب دابع انث ءنائس

 وبأ ["”".5]

 عمس :لاقو «نيرخأتملا ضعب هركذ

 اديزي نب دلاخ : دنع هثيدح - 1184

 1 عوهتتع
20 

 27[ تبكر ول ينعي - لا دبع ابأ اي] بكرت الأ
 هللا ليبس يف هامدق تربغا نم» : لوقي هع

 الزان رثكأ يأر امف «يتريشع ينغتس

 نب دمحم انث « ليعامسإ نب دمحم نب ليعاملسإ انث :لاق دمحيم هأنث

 تو 3

 "يموزنخخلا هللا دبع

 . كلام يبأ نب د ديزي هنع ىور « هع يبنلا

 «يموز فلا هللا دبع يبأ نع ؛هيبأ نع 2

 (97هيلع] هللا مرح الإ .هللا ليبس يف دبع امدلق ربغي ال٠:لوقي ُهِلَع يبنلا تعمس :لاق
 .(راشلا

0 
 يذق 0 2

 ايهما نمحرلا ليعربأ 1

 انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح
 «قاحسإ نب دمحم "”[انربخأ] .نوراه

 .(ب) يف تسيل )010(
 . «رانلا ىلع هللا امهمرح» :(ب) يف (؟)
 ,(175/4) ةباصإلا .(194 /5)دسألا (؟)
 .«ىلع» :(ب) يف (4)

 | ,(5١//910)دسألا «(559/5) باعيتسالا (6)
 .(ب) نم ةدايزلا (1)
 . «انث» : (ب) يف 22

 لفل شا هلأ : دنع هئيدح « ىنيقلا : هل لاقي ءرصم نكس

 هللا دبع نب دئرم نع :بيبح يبأ نب ديزي نمأ

 . 21517 /5) ةباصإل
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 نابكار علط ذإ هلع هلع هللا لوسر دنع نحن امنيب : لاق ينهجلا ن نمحرلا دبع يبأ نع « « ينزيلا

 امهدحأ اعدف ءجحذم نم نالجر اذإف ؟' ”[هايإ ىتح] (نايجحذم نايدنك» : لاق امهآراملف

 «كعبتاو كقدصو كب نمآف كآر نم تيأرأ هللا لوسر اي :لاق هديب ذخأ املف ( هعيابيل هيلإ

 . فرصناف هدي ىلع حسم مث :لاق «« '"”[هل ]ىبوط» : لاق ؟هل اذام

 . قاحسإ نب "'[دمحم] نع «نيرخآ يف ديبع نب دمحمو ؛كيرش هاور #

ب دمحأ انث «يمرضحلا "![هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحم نب دمحم هانثدح 1
 ن

 نب ديزي نع ؛قاحسإ نب دمحم نع «يبأ انث ءكيرش نب نمحرلا دبع انث «نامثع

 دنع نحن امنيب :لاق ينهجلا نمحرلا دبع يبأ نع «هللا دبع نب دئرم نع «بيبح يبأ

 . هلثم ركذف «نابكار علط ذإ هّلكَي هللا لوسر

« نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم هانثدح اميف : ديبع نب دمحم دازو 47
 انث 

حسإ نب دمحم انث «ديبع نب دمحم انث : : الاق ركب وبأ يمعو يبأ
 لبقأ مث : : لاق هدانسإب قا

 كقدصو كب نمآ نم '؟”[هللا لوسر اي تيأرأ] : :لاقف .هعيابيل هديب ذخأ ىتح رخآلا

مث .(هل ىبوط مث ,هل ىبوط» : لاق ؟هل اذام كري ملو كعبتاو
 . فرصناف «هدي ىلع حسم 

: 
7 

 (يرهفلا نمحرلا دبع وبأ [ ”":]

 . راسي نب هللا دبع مامه وبأ : هثيدح ىور « هني هك هللا لوسر عم اًنينح دهش

7 0- 2 00 26 

«"[بيبح نب] سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 58
 . ح دواد وبأ انث 

 . ح نافع انث « سابعلا نب دمحم انث «يدنسلا نب دمحأ انثدحو

 )١( (هايتأ ىتح) : اهلعلو «(ب) يف سيل .

 .(ب) نم طقس (؟)

 . (ب) نم ةدايزلا (*”)

 . «تيأرأ هللا لوسر ايل: اهيف ثيح . . ريخأتو ميدقت (ب) يف 2

 )0( باعيتسالا )5/ 77١(« دسألا )١94/5(« ةباصإلا )١18/5(.



 رم 0 : ةباحصلا ةفرعم

 ح ''”[جاجح] انث « ملسموبأ انث «قوراف انثدحو

 دامح انث :ولاق ةبده انث «ةساسأ يبأ نسب ثراسما اذ دالخ نب ركوب اااحو

 نسع راسي نب هللا دبع مامه يبأ نع ءءاطع نب ىلعي '””[انربخ أ :لاق]ةملس نبا

 [أ / قاا/5 /”1] نينح ةوزغ يف هلي هللا لوسر عم تنك : لاق يرهقلا نمحرلا دبع ب

 يتمأل تسببل سمشلا تلاز املف ءرجشلا لالظ تحن انلزنف ءرخل ديداش هنت موي يف انرسف

 مالسلا : "”تلقف هل طاطسف يف وهو هلع هلع هللا لوسر ىلإ تقلطناف .يسرف تبكرو

 .(لجأ» : لاق «حاورلا ناح حاورلا هتاكربو هللا ةمحرو هللا لوسر اي كيلع

 انأو «كيدعسو كيبل : لاق رئاط لظ هلظ نأك ةرمس تحت نم راثف ««لالب اي »:''”لاقف

 .(يسرف يل جرسأ لالب ايد: لاقف .كؤادف

 بكرف هل "”جرسأف ءرطب الو رشأ امهيف سيل ءفيل نم هاتفد جرس هر سأف

 امك نيربدم نوملسملا ىلوف «ناليخلا تماشتف ءانتليلو انتيشع '"'مهانحفاصف ءانبكرو

 ذخأف هسرف نع محتقا مث ؛«هلوسرو هللا دبع انأ» : لَم هللا لوسر لاقو لجو زع هللا لاق
 /”تهاش» : لاقو مههوجو هب برض هنأ «ينم هيلإ ىندأ ناك يذلا ينربخأف «بارت نم اًفك

 مل :اولاق مهن :أ مهئابآ نع « مهؤانبأ ينثدحف : ءاطع نب ىلعي لاق .هللا مهمزهف . .(هوجولا

 رارمإك ضرألاو ءامسلا نيب ةلصلص انعمسو ءاّبارت همفو هانيع تألتما الإ دحأ انم قبي

 . نافع ظفل . تسطلا ىلع ديدحلا

 .«نافع» :(ب) يف )١(

 .«انث) :(ب) يف ()

 .«تلق» :(ب) ىف (9)

 . لاق : (ب) يف قف

 .«جرخأف» :(ب) يف (5)

 .ءاحلاب «حرسأف» :(ب) يف (5)

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««مهانففاصف» : لصألا يف (0)

 .(ب) نم هانتبثأامو ««تدهاشا : لصألا يف (8)



 "”ىحبانصلا نمحرلا دبع وبأ "":9]

 هنع ىور يذلا وه : 9لاقيو « بهو نب ثراحلا : هنع ىور :لاقو ءرخأتملا هركذ

 ءرسعألا نب حبانصلاو . هلع يبنلا كردي مل ءرخآ يحبانصلا هللا دبع وبأو «راسي نب ءاطع

 . عيكو ثيدح هل جرخأو ءرخأتملا هركذ «رخآ ىحبانصلا : ليقو

 ىيحي انث « "”[يعداولا] نيصحوبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج هانثدح 4

 نب ثراحلا نع «مارهب نب تلصلا نع «عيكو انث «''”[ينامحلا] "”[ديمحلا دبع نبا]

 اهنيد نم ةكسم يف ةمألا هذه لازت ال٠: ُهِلَي هللا لوسر لاق :لاق يحبانصلا نع بهو

 .(اهلهأ ىلإ زئانجلا اولكي ملام

 . تلصلا نع «نيرخآ يف دواد نب هللا دبعو « ناميلس نب ميحرلا دبع هاور

 ا

 ”يبيقلا نمحرلا دبع وبأ ]

 . «نادحولا» ىف دمحأ نب ناميلس هركذ مل

 ع 0
 00 5 ني 23

 نبا انث ءفسوي نب هللا دبع انث «لهس نب ركب انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 06

 نأ ينيقلا نمحرلا دبع يبأ نع «يلبحلا نمحرلا دبع يبأ نع «ةداوس نب ركب انث «ةعيهل

 هب رفظ مث «هنع بيغتف هازاجتف هب مدق اًزب ةرقبلا ةروس أرق دق لجر نم ىرتشا قرس

 هب ينمواسف «هب تقلطناف :لاق .«قرس '"عب»: هْلِيَع يبنلا لاقف ُهّتَِع يبنلا هب ىتأف

 . هتقتعأف يل ادب مث ُهنْيَع يبنلا باحصأ

 نام مام مطل
 اري مدي 73

 )١( الأسد)١99/5(. ةباصإلا )١587/5(.

 .«لاقو» :(ب) يف (؟)

 . (ب) نم ةدايزلا (*)

 .(ب) نم طقس (:)
 )١59/5(. ةباصإلا «(5/١١750)دسألا (0)

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««عي» : لصألا يف (7)
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 "7 نمحرلا دبع وبأ[”99]

 .ناميلسو . نيطم هركذ .ةشئاع نضاح 0

5 

 نب رارض انث «يمرضحلا 2"![هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحم نب دمحم انئدح -17

 «يزارلا هللا دبع نب هللا دبع نع «ناميلس يبأ نب كلملا دبع نع « مشاه نب يلع انث ءدرص

 هيلعو ُهْتِلَ يبنلا تيأر :لاق ةشئاع نضاح نمحرلا دبع يبأ نع دمحم يبأ نب ىيحي نع

 ق 7170 /؟] .امهنع هللا يضر ةشئاع ىلع هضعبو «يلع ىلع هضعب "”[و] دحاو بوث
 .[ب/

 تي توق 3-5 ب خام ع

 (يرعشألا نمحرلا دبع وبأ [”""1]

 : لاق هنأ ُهَّتِيَع ىبنلا نع ىور هنأ ٌرخأتملا ركذ

 نب ىيحي نع .يدبعلا نوميم نب ىيحي ةياور نم . «ناميإلا فصن روهطلا» 651/

 كلام يبأ نع :لاقف «ريثك يبأ نب ىيحي ''”[نع] نابأ هاور ام هباوص :لاقو «ريثك يبأ

 تل ت3

 '”يجحذملا نمحرلا دبع وبأ 5]

 .همسا يف فلتخم «هذج نع «هيبأ نع « نمحرلا دبع نب ضايع : هثيدح ىور 6

 . رخأتملا هاكح اميف هركذ مدقت

10 39١ 010 3 0.1 93 

 )١( الأسد)١98/5(.« ةباصإلا )9/5؟١(.

 )( .(ب) نم ةدايز

 ) )9.(ب) نم طقس

 )5( دسألا  2١95/50ةباصإلا )١58/4(.

 )6( /5)دسألا 53١7(. ةباصإلا )١59/5(.
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9 
 يتلا

 "”يموزخما نمحرلا دبع وبأ 1

 . ةباحصلا يف دمحأ نب ناميلس هركذ ت

 انث «بيركوبأ انث «لماك نب سودبع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -4

 لأس ادعس نأ هدج نع «هيبأ نع ,يموزخملا نمحرلا دبع نب نامثع نع «بابحلا نب ديز

 .(عبرلا» : هل لاقف «ةيصولا نع هلع يبنلا

 '"”يمطخلا نمحرلا دبعوبأ ["818]

 . ةباحصلا ىف ناميلس هركذ

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح 8

 نب ديعجلا انث ءليعامسإ نب متاح انثدح :الاق ,يثعشألا ورمع نب ديعسو «باجنم

 وهو] يظرقلا بعك نب دمحم عمس هنأ يمطخلا نمحرلا دبع نب ىسوم نع نمحرلا دبع
 يف هيَ هللا لوسر نع ثدحي كابأ تعمس ام ينربخأ :2'”[لاق] نمحرلا دبع هابأ "”[لأسي

 نمد:لوقي هللَع هللا لوسر تعمس :لوقي يبأ تعمس : نمحرلا دبع لاقف ؟رسيملا نأش

 هللا :لوقتف ريزنخلا مدو حيقلاب ًاضوتي يذلا لثمك هلثمف يلصي ماق مث رسيملاب بعل

 . (! ةالص هل لبقي

 مل هريغو ؛ هلم هللا لوسر تعمس : لوقي يبأ تعمس : لاق ناميلس ه انثدح اذك *

 . هابأ هيف ركذي

 ني 01 2 ا 6 1

 )١( /5)دسألا  7501١ةباصإلا )179/5(.

 ةباصإلا (198/5)دسألا (؟) )158/5(.

 ) )0لصألا ىف ترركت .

 .ب يف تسيل (4)



 4 010 ةباحصلا ةفرعم

 "”يشرقلا نمحرلا دبع وبأ 77

 : هنع ىور . تبثي الو ةباحصلا يف ركذ هل « بئاسلا نب نمحرلا دبع نب دمحم مع ال

 لزني هلع يبنلا ناك يذلا عضوملا نع هلأس سابع نبا نأ بئاسلا نب نمحرلا دبع نب دمحم

 . هيلع دزي ملو رخأتملا هركذ . ةالصلل هيف

 "”يرهفلا حارجلا نب هللا دبع نب رماع ةديبع وبأ ”7]

 .ةرشعلا يف هركذ مدقت ن

 50 تا 3 00
 نيف دن

 2ديبع وبأ [""0]

 . ةبحص هل «خبطلا بحاص للي يبنلا ىلوم

 .«نابأ انث «نافع انث . ىنثملا نب نسحلا انث «يمريجنلا بوقعي نب فسوي انثدح-

 محل هيف اردق هني هللا لوسرل خبط هنأ ديبع يبأ نع «بشوح نب رهش نع «ةداتق انث

 ينلوان» :لاقف .ةتلواتف .«اهعارذ ينلوان» : هيي هللا لوسر لاقف [أ/ ق 77/5]

 نم ةاشلل مك هلع هنلَي هللا لوسر اي : :تلقف .«اهعارذ ينلوان» : لاقف « هتلوانف .(اهعارذ

 .(توعد ام اًعرذأ تيطعأل تكس ول هديب يسفن يذلاو» :لاقف ؟عارذ

 (9ديبع وبأ [""19]

 )١( /5)دسألا 5٠٠١((« ةباصإلا )١1787/5(.

 دسألا ((707/7/5) باعيتسالا (؟) )5١6 /5(« ةباصإلا )١71/5(.

 )9( باعيتسالا )5/١/77(« /5)دسألا 5 5١(« ةباصإلا )١737/84(.

 ):( /5)دسألا 5١5(« ةباصإلا )١31/5(.



 انث «ىبأ انث « صالقم نب زيزعلا دبع نب رمع انث «دمحأ نب ناميلس انثلح_ 4١

 «لقعم ىبأ نع «دوسألا نب هللا دبع نع « سابع نب شايع نب هللا دبع ىنربخأ « بهو نبأ

 نم نوعلمو هللا هجوب لأس نم نوعلم» : لاق هلم هللا لوسر نأ ةعافر ىلوم ديبع ىبأ نع

 .«هلئاس عنمف هللا هجوب لكُم

 نب لقعم يبأ نع :لاقف «ديبع ابأ طقسأو « بهو نبا ثيدح نم رخأتملا هاور] *#

 (0)عم 6 1

 تي تو عي داع عأ اء

 "”يقرّزلا ديبع وبأ ]

 .هيلع دزي ملو رخأتملا هركذ .هللا ءاطع نب هبر دبع : هثيلدح ىور « هلبأ دنع هثيدح

 اذ
 9 ا انا 93 3: ١

 ””يليّدلا ةديبع وبأ[""*95]

 .هدالوأ : دنع هثيدح

 رذنملا نب ميهاربإ انث «يلفونلا ناميلس نبرفعج انث «دمحأ نب ناميلس انثدح-

 نع «هيبأ نع «يليدلا ةديبع نب كلام نع «نذؤملا دعس نب نمحرلا دبع انث «يمازحلا

 مئاهبو .عضر ةيبصو ؛عكر لجو زع هلل دابع الول» : هِي هللا لوسر لاق :لاق ءهدج

 .اضر 47! ضُر مث ءاّبص باذعلا مكيلع بصل ءعتر

 تو ني 3 : . 0

 .(ب) نم طقسا[ ]نيبام )١(

 )١1/5(. ةباصإلا 73١(« /5)دسألا (؟)
 ١71(. /5) ةباصإلا )75١77/5(.« دسألا )77/١/5(« باعيتسالا (*)

 . ماللا ةدايزب «ضرل» :(ب) يف (5)
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 ")نافع نب نامثع ورمع وبأ [""8]

2[ نامعنلا نب ] ذاعم نب دعس ورمع وبأو |[ "م
2900 

 ”يجرزنلا مقرأ نب ؟”[ديز] ورمع وبأو ["*4]

 © لجبلا هللا دبع نب ريرج ورمع وبأو [""8]

 8 . مهنع هللا يضر مهثيدح مدقت 8

 ناو ا ماج نع
 دي مان تان

 "يموزخما ةريغملا نب صفح نب ورمع وبأ 1]

 همسا نميف هركذ مدقت .ديمحلا دبع :ليقو «دمحأ : ليقف «همسا يف فلتخم

 . يمس نب ةرشانو هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع :هنع ىور « دمحأ

000 100 
 2 54 2 انزل

 0يراصنألا ورمع وبأ ["ا"*”1]

 . سنأ ثيدح ىف ركذ هل 8

 ««ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنج ىلإ اودغا» : دحأ موي لاق هتيم يبنلا نأ 40
 نود ةبعكلا برو ةنجلا حير ءورمع''؟[ابأ] اي :لاقف « هل اخأ ىدانف «خب خب :لجر لاقف

 . تباث نع «ىسيمحلا نع «ىنامحلا ثيدح نم رخأتملا هركذ . هيف دهشتساف اوقتلاف ءدحأ

 .[بت/ق 1]

 . هتمجرت تمدقت ()

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 )*( ةباصإلا )١797/5(2

 . (ديزي) :(ب) ىف (5)

 . هتمجرت تمدقت )00(

 . هتمجرت تمدقت (5)

 )5:/١9(. ةباصإلا «(7737/5) دسألا «(787 /5) باعيتسالا (0)
 )١5٠/8(. ةباصإلا 775 /5) ةباغلا دسأ (8)



 "”يراصنألا ورمع وبأ ( ”“”*؟8)]

 . نادحولا يف دمحأ نب ناميلس هركذ «يردب

 نب ةدابع انث «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح 4

 نع دمحم نب رفعج انث «ىمزرعلا هللا ديبع نب دمحم نب نمحرلا دبع انث : 7[لاق]«دايز

 ورمع ابأ تيأر :لاق «ةيفنحلا نب دمحم نع «ةناكر نب ديزي نب ةحلط نب دمحم نع «هيبأ

 :هل مالغل لوقيوهو «شطعلا نم "”يوتلي مئاص وهو ءايبقع اًيردب ناكو «يراصنألا

 رون كلذ ناك غلب وأ رصقف هللا ليبس يف مهسب ىمر نم»:لوقي هللَع هللا لوسر تعمس

 . سمشلا بورغ لبق لتقف .«ةمايقلا موي

 ورمع وبأ ”"] :(260

 . ةباحصلا يف (”[دمحأ نب] ناميلس هركذ «بوسنم ريغ

 انث . ''"[صالقم نب] زيزعلا دبع نب رمع انث « '"”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 65

 نأ هدج نع «هيبأ نع «ورمع نب لماز نع نابهص نبرمع نع «بهو نبا انث « يبأ
 :لاق وأ ءرمع هراسي نعو «بعك نب يبأ هنيمي نعو «ديعلا ىلإ رطفلا موي جرخ هّلَْع يبنلا

 وثيدح سانلاو ءاهئانفب نوماحللاو «ريبك وأريثك يبأ باب ىلع رم غرف املف رمع نبا
 : لَم هللا لوسر لاقف « اذكو اذك :اولاق .«"”؟نوعيبت فيك»: مهل لاقف ةيلهاجب دهع

 :اوظفحا ؛سانلا اهيأ ءسانلا ىلع ةحوبذمب ةتيم اوطلخت الو ءمتكش فيك اوعيب»

 )١( ةباصإلا )4/١5٠(.
 .(ب) يف تسيل (؟)
 . «ىولتي» :(ب) يف (9)

 . ةمجرتلارداصمو (ِب) نم بيوصتلاو ««رمع » : ىلإ لصألا ىف تفحص (*4)
 ١40(. /4) ةباصإلا «(579/5) ةباغلا دسأ (5)
 .(ب) نم ةدايز (5)

 .(نومعيبت فيك» :(ب) يف 69



4 5 
 أ 2

 دو 0 ةباحصلا ةفرعم
 رت

 ىلع لجرلا "عبي الو .دابل رضاح عبي الو ؛علسلا اوقلت الو اوشجانت الو اوركتمتال

 قالط ةأرملا لأست الو .هل نذأي ىتح هيخأ ةبطخ ىلع بطخيالو هيخأ عيب

 : هللا ىلع اهقزر نإف حكدتلو اهءانإ ئفتكتل ''”[ىرخألا]

 . هةوحن لماز نع «نامهط نب ميهاربإ نع «رازن نب دلاخ هاور *

 نام خم
 6 ا خايب

 "سامح نب ورمع وبأ[”":]

 نب ثراحلا : دنع هثيدح ؛يزاجح «ةباحصلا يف ركذ هل :لاقو ءرخأتملا هركذ ص

 . مكحلا

 . قيرطلا ةارس ءاسنلل سيل :لاق ؟؟”[هنأ] بتذ يبأ نبا نع «يروثلا هاور *

 < ده مه
 2و 0 3 0 ب اين

 ”يراصنألا ةرمعوبأ ["”#”5”9]

 «نصحم نب ورمع نب ريشب : ليقو «كلام نب ديسأ :ليقف .همسا يف فلتخم ن

 نب نزام ينب نم « نصحم نب ورمع :ليقو «' "[نصحم نب] ورمع نب ةبلعت : ليقو 0 0 درعا و

 .نيفصب يلع عم لتقو ادحأو اردب دهش «راجنلا

 نب ةدابع انث «نامثع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم ىلع وبأ انثدح 7

 نع «هيبأ نع «دمحم نب رفعج انث ,«ىمزرعلا هللا ديبع نب دمحم نب نمحرلا دبع انث « دايز

 يراصنألا ةرمع ابأ تيأر :لاق ةيفنحلا نب دمحم نع «ةناكر نب ةحلط نب ديزي نب دمحم

 :هل مالغل لاقف شطعلا نم ىولتي مئاص وهو ءايدحأ اًيردب ءايبقع ناكو «نيفص موي

 .هانتبثأ ام باوصلا لعلو «(ب) يف اذكو (عيبي) : لصألا يف )١(
 .«تخألا» :(ب) يف (؟)

 ١6٠١(. /5) ةباصإلا «.(7578 /5) ةباغلا دسأ (")

 .(ب) نم طقس (:)

 )١51/5(. ةباصإلا 2770 /5) دسألا «(787 /5) باعيتسالا (6)

 .(ب) نم ةدايز (0)
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 ىمر ىتح اًفيعض اًعزن عزنف ماشلا لهأ يف مهسب ىمر مث «مالغلا هسرتف :لاق . ينسرت

 هللا ليبس يف مهسب ىمر نم» :لوقي هلع هللا لوسر تعمس يننإ :لاق مث ءمهسأ ةثالثب

 . سمشلا بورغ لبق لتقو «(ةمايقلا موي اًرون هل مهسلا كلذ ناك رصق وأ غلبف

 '"'”يراصنألا رمع وبأ ”5]

 .[/ق لل ةباحصلا يف ناميلس هركذ ح

 نب ريشب انث «ميعن وبأ انث ءزيزعلا دبع نب يلعانث ءدمحأ نب ناميلس انثدح- 0

 رهظلا لبق ىلص نم»:لاق هِيَ يبنلا نع هيبأ نع ءراصنألا نم خيش نع «"”ناميلس

 انث « يبأ انث .هيوهار نب قاحسإ نب دمحم انث «"”[دمحأ نب] ناميلس هانثدح

 هلع يبنلا نع «هيبأ نع «يراصنألا رمع نع «ناملس نب ريشب انث «ىسوم نب لضفلا

 , 0[ هلعم]

 (”رمع وبأ | "”]

 . نادحولا يف نايفس نب نسح لا هركذ « باطخلا نب رمع ىلوم آل

 انث ءىفصم نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح . 8
95 0 2. 5 7 . 
 سابع نبا ىلوم سيلو «ةمركع ينثدح : ”[لاق] «ملسم نب ىيحي نع .ديلولا نب ةيقب

 نعبتي ال» : ُهلِلَع هللا لوسر لاق :لاق هنأ باطخلا نب رمع ىلوم رمع وبأ ىنثدح : 2؟*”[لاق]

 .(هيخأ ةمقل هرصب مكدحأ

 م 0 تن ا 20 م ل 00

 )١( ةباصإلا «(5؟0 /5) ةباغلا دسأ )5/:١179(.

 .ناملس :(ب) يف قفز

 . (ب) نم ةدايزلا (9)

 .(ب) ىف تسيل (:)
 .(4/4"17) ةباصإلا «(7553/3) ةباغلا دسأ (6)



 ركوب 5 ةباحصلا ةفرعم

 "”ينوُخكسمل ًَ ارماع وبأ [ """4]

 . نييماشلا يف دعي «منغ نب نمحرلا دبع : دنع هثيدح

 ةعيهل نبا انثدح ءريكب نب ىيحي انث «عابنزلاوبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح-

 نع .("”[يسن نب ةدابع نع] ديمح نب ةبتع نع « '''[معنأ نب] دايز نب نمحرلا دبع نع

 نأ» :لاق ؟ربلا مامت ام هللا لوسر اي :تلق :لاق ينوكسلا رماع يبأ نع منغ نب نمحرلا دبع

 .(ةينالعلا لمع رسلا يف لمعت

2 00 2١ 2 2 
4 0 

 2يرعشألا رماع وبأ ["""ه]

 (؟)[هّللا دبع] : همسا . ىمرضحلا هركذ «نييماشلا ىف هدادع «رماع هنبا : دنع هثيدح

 نب هللا دبع انث « يم رضح ا ©)[هّنلا دبع نب دمحم] انث «دمحم نب دمحم انثدلح_ 0١5

 نع ثدحي يرعشألا ذالم نب هللا دبع تعمس : لاق يبأ انث «ريرج نب بهو انث ءمكحلا

 ع 0 222 ف 8 7 8ع .٠

 نا هيبأ نع "”[يرعشألا] رماع يبأ نب رماع نع «حورسم نب كلام نع .سوأ نب ريمث

 مه ؛نولغي الو لاتقلا ىف نورفي ال ,نويرعشألاو دزألا يحلا معن»:لاق هلع هللا لوسر
5 

 . (مهنم انأو ينم

 د عي

 )١( ةباغلا دسأ )5/ ١91١(« ةباصإلا )5/ ١74(.
 .(ب) يف تسيل (5)
 ١74(. /4) ةباصإلا «(18 /1) دسألا «(4//717) باعيتسالا ()
 . (ديبع) :(ب) ىف (5)

 .(ب) نم ةدايزلا (0)



 ("”رماع وبأ [ "مم”5]

 .يراصنألا ؟'[رماعوبأ] وه :لاقو ءرخأتملا هركذ .رانلا لهأ نع هِيَ يبنلا لأس ص

 ٠ . يراصنألاب سيل يرعشألا وهو

 نبدهللا دبع انث «يبايرفلا رفعج انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 7

 «يرئابخلا رماع نب ميلس نع «يديبزلا ينثدح «برح نب دمحم انث «يرئابخلا رابجلا دبع
 هللا لوسر اي :لاقف هَ يبنلا لأس ًالجر نأ يرعشألا رماع يبأ نع «ينارهبلا تارف نع

 ديدش لك .ميظع "”نع] تلأس دقل»: هلم هللا لوسر لاقف ؟رانلا لهأ نم

 ىلع ديدشلا ,لهألا ىلع ديدشلا» :لاق ؟هللا لوسر اي يربعقلا امو :لاقف 2.27[ يربعق]

 تلأس دقل هللا ناحبس» : لاق ؟ةنجلا لهأ نمف :اولاق . «بحاصلا ىلع ديدشلا :ةريشعلا

 .(دهزم فيعض لك .ميظع نع

 رخأتملا '"'هركذو «يرعشألا رماع يبأ نع :”اولاق « "”[هريغو] يبايرفلا هبسن اذك

 . يراصنألا رماع يبأ نع «تارفلا نع "”[ميلس] نع :يديبزلا هاور :لاقو «ًارصتخم

 .[ب / قاالا/ /1١.مهو يراصنألا : هلوقو

 م خا
 اد 23

 ”'يفقنل ا رماع وبأ | ال

 ميحد ثيدح هل جرخأو « سيق نب دمحم .هلع ىور © (0[لاقف] «رخأتملا هركذ

 . 0-6 ض0

 )١( ةباغلا دسأ )١88 /5(« ةباصإلا )١557/5(.

 )( .(ب) نم ةدايزلا

 .(ب) نم طقس (7)
 .«يرثعق) :(ب) ىف (4)

 . «اولاقف : ب ىف )2

 .(«ركذو» :(ب) ىف 030

 . «دينسلا : (ب) ىف 030

 )174/4-١55(. ةباصإلا «(184 /5) ةباغلا دسأ (8)
 ' . «لاقو» : (ب) يف يفز



 رك ١ ةباحصلا ةفرعم

 . 22[اموهو]

 انث ,ميحد انث «نايفس نب نسحلا انث : "7[لاق] نادمح نب ورمع وبأ هانثدح
 باحصأ نم لجر ينثدح : ”[لاق] سيق نب دمحم نع «رباج نبا انث ءملسم نب ديلولا
 ,ربخ ةآرملاو ةاجن ةنيفسلاو .ةنجلا ةرضخلا»:لوقي هلع هللا لوسر عمس هنأ ُهِلَع يبنلا
 . لُغلا هركأو ,نيدلا يف تابث ديقلاو , ""[ةرطفلا] نبللاو ,نزح لمجلاو

 .رماع ابأ : ىنكي لجر نع :هريغ لاقو ميحد هاور '''اذك : رخأتملا لاق

0 
2 

<- 2 
 3 6 انزق 0

 كلام وبأ وأ رماعوبأ [ "”*”]

 .رخأتملا هركذ . نييصمحلا يف دعي ,بشوح نب رهش :هنع ىور

 نب نسحلا نب يلع انث :©”[لاق] يصمحلا روصنم نب نسحلا يلإ بتك 4
 نب نمحرلا دبع نب هللا دبع انث «ةزمح يبأ نب بيعش '"''”[ابنأ] ءناميلا وبأ انث «فورعم
 انيب هلع يبنلا نأ كلام يبأ وأ « رماع يبأ نع «بشوح نب رهش ينثدح « نيسح يبأ

 نم ًالجر هبسحي هتروص ريغ يف مالسلا هيلع ليربج هءاج ذإ هباحصأ يف سلاجوه
 .ثيدحلا . . . ؟مالسإلا ام :هل لاقف هلي يبنلا درف «هيلع ملسف «نيملسملا

 تو تي 3 ءامإ عاج عل

 ( ماع وبأ [م#”*#8]
 .ناميلسو «نيطم هرك ذ «نييفوكلا ىف هدادع

 .(ب) نم ةدايزلا 2230

 .(ت)نم طقس (؟)
 .(ب) نم هانتبثأ ام ««ةرطف» : لصألا يف (")
 . (اذكها :(ب) ىف (5)

 . كلام ىبأ ىف هركذ «(19/1 /5) ةباصإلا «(140 /3) ةباغلا دسأ (0)
 0 .(ب) نم طقس )١(

 . «انث) : (ب) يف (0)

 .(١؟5 /5) ةباصإلا ء(90١ /5) ةباغلا دسأ (8)
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 . ح يكملا دواد نب دمحأ انث . ''"[دمحأ نب] ناميلس انثدح 06
2 

 ملسم انث :الاق "”سنوي نب دمحم انث « يمرضحلا انث ,"”[دمحم نب] دمحم انثدحو

 هذه تأرق :لاق «2؟كسبح ام»: ِهَتيَعيبنلا "”[4ل] لاقف , هلت ىبنلا "”نع] سبتحاف

 . # متيدتها اذإ  رافكلا نم ل ض نّم مكر ضي ال مكسفنأ مكيلع اونمآ َنيذّلا اهيأ اي : ةيآلا

 © ماع وبأ |[ 1# 1 ٠

 . رخأتملا هركذ . رسيلا وبأ :هنع ىور ح

 نع «ىليل يبأ نبا نع « ىسيع نع يضاقلا نمحرلا دبع نب ركب ثيدح نم -3757

 . . .ماشلا ىلإ ُهْتَْع يبنلا ينثعب :لاق رماع يبأ نع ءرسيلا يبأ نع «دعجلا يبأ نب ملاس

 . "[ثيدحلا]

 (”يراصنألا ريمعوبأ ]4١""[

 . هبعادي ُهَّلِيَع ىبنلا ناك ءهمأل كلام نب سنأ وخأ حن

 نب ديزي انث ءيطقسلا نمحرلا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب دمحم انئدح 17

 :هل لاقي نبا اهل ناك ميلس مأ نأ '"”[كلام نب] سنأ نع «ديمح "'”[انربخأ] نوراه

 .(ب) نم طقس )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 . «ىسومالا :(ب)ىف قوفز

 )١75/4(. ةباصإلا غ(91١ /5) ةباغلا دسأ (5)
 1 00 .«هركذف» :(ب) ىف (5)

 ١5(. /5) ةباصإلا «(587 /5) دسألا «(7585 /5) باعيتسالا (1)
 . «ابنأ» :(ب) يف (0)
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 هآرف موي هيلع لخدف .هحزامي هيلع لخد اذإ ُهلْيَي هللا لوسر ناكف ريغن هل ناكو «ريمعوبأ

 : "7[لوقي] لعجف :لاق «هرغن تام هللا لوسر اي :تلاق ««؟ ريمع يبأل ام» : لاقف ءائيزح

 .(؟ريغنلا لعف امر

 اة ةيزن داما دا 7 0 7

 ©9كلام نب دّيِشُر :ةريمع وبأ ””]

 .[أ/ ق7 /؟] ."'[هنيدح] مدقت . هي يبنلا عمس 0

 (”يردبعلا ريمع نب زيزع وبأ 1*5
 يف اريسأ ردب موي عقو «دحأ موي نيكرشملا ءاول بحاص « ريمع نب بعصم وخأ

 . ةباحصلا يف رخأتملا هركذ اًمالسإ هل ملعأ ال . ىراسألا

 دمحم نب] دمحأ انث ,''”[ىيحي نب] دمحم انث «'7[نسحلا نب] بيبح انثدح

 نب هيبن نع «قاحسإ نب '”[دمحم] نع « ''”[دعس نب] ميهاربإ انثدح « '''[بويأ نبا

 هباحصأ يف مهقرف ىراسألاب لبقأ نيح هيَ هللا لوسر نأ رادلا دبع ينب يخأ بهو
 يف همأو هيبأل ريمع نب بعصم وخأ زيزع وبأ ناك .(ًريخ ىراسألاب اوصوتسا» : (*0[لاقف]

 «ينرسأي راصنألا نم لجرو ريمع نب بعصم يخأ يبرم :زيزعوبأ لاقف . ىراسألا
 نم طهر يف تنكو :لاق . كنم هيدتفت اهلعل «عاتم تاذ همأ نإف ءكدي هب ددشا :لاقف

 اولكأوزبخلاب ينوصخ مهءاشع وأ مهءادغ اومدق اذإ اوناكو ءردب نم اولبقأ نيح راصنألا

 .(ب) نم طقس )١(

 . كلام نب ديشر ىف «(017/1) ةباصإلا «(777 /5) ةباغلا دسأ (؟)

 ْ .«هركذ) :(ب) يف (9)

 «ةمجرتلا رداصم يف امل قفاوم تبثأ امو «ريزع : ءارلاب لصألا يفو «يازلاب زيزع :(ب) يف اذكه (4)
 .(17/5) ةباصإلا 7517(2 /5) ةباغلا دسأ «(70لا/ /5) باعيتسالا رظنا

 .«لاقو» :(ب) يف (5)
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 ع
 الإ زبخ نم ةرسك مهنم لجر دي يف عقي ام "'”[انب] مهايإ هكَي هللا لوسر ةيصول رمتلا

 . اهسمي ام يلع اهدريف مهدحأ ىلع اهدرأف يحتسأف :لاق ءاهب ينفحتأ

2 

 "”سمش دبع نب ىزعلا دبع نب عيبرلا نب صاعلاوبأ ["*"44]

 «ةجيدخ تخأ دليوخ تنب دنه اهتلاخ نبا وهو هيي هللا لوسر تنب بديز جوز

 . ""[ماللا فرح يف] .هركذ

00 0 7 05 

 (”بيسع وبأ [ ""46]

 . مساقلا نبا مزاحو «ةريصن وبأ : هنع ىور ِهنلَي هللا لوسر ىلوم 0

 «نوراه نب ديزي انث "”[ةماسأ ىبأ نب] «ثراحلا انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح 8

 لاق :لوقي هلع هللا لوسر ىلوم بيسع ابأ تعمس :لاق ةريصن وبأ ديبع نب ملسم ان

 ىمحلا تكسمأف «نوعاطلاو ىمحلاب ”"[مالسلا هيلع] ليربج ىناتأ :٠ هِي هللا لوسر

 سجرو , ةمحرو يتمأل ةداهش ''”[نوعاطلاو ] ,ماشلا ىلإ نوعاطلا تلسرأو :ةئيدملاب

 ا .«نيرفاكلا ىلع

 «قباس نب دمحم انث «يبرحلا قاحسإ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح.

 «ًاليل هلق هللا لوسر جرخ :لاق بيسع يبأ نع «ةريصن يبأ نع «هتابن نب جرشح انث

 . «انملا :(ب) يف )١(

 )١7١/5(. ةباصإلا .(186 /5) دسألا «(555 /5) باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(177 /5) ةباصإلا )5١5/5(« دسألا «(5//730/9) باعيتسالا (:)

 5 «هيلع هللا ىلص» :(ب) يف 20(

 .«نوعاطلاف» :(ب) يف ()
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 را 516
 يل

 جرخف ء.هاعدف ءرمعب رم مث هيلإ جرخف هاعدف ءركب يبأب رم مث ءهيلإ تجرخف يناعدف
 .«ارسُب انمعطأ» : طئاحلا بحاصل لاقف راصنألا ضعبل اًطئاح لخد ىتح قلطناف «هيلإ
 موي ميعنلا اذه نع نلكستل» :لاقف وه برشف ءامب اعد مث « اولكأف .هعضوف قذعب ءاجف
 وحن رسبلا ”![ترئانت] ىتح . "” ضرألا هب برضف قذعل ا رمع ذخأف :لاق ,«ةمايقلا
 :لاق ؟ةمايقلا موي اذه نع نولوئسمل انإ : هي هللا لوسرل لاق مث : هلع هللا لوسر هجو
 هب رتسي "”[بوثو] [ب / ق 77/5] هتعوج اهب دسي ةرسك :ثالث نم الإ .معن»
 .«ٌرَقلاو رحلا نم هيف لخدي رحج وأ ؛هتروع

 ناميلس نب ديعسو دمحم نب سنويو « ديلولا وبأو «تلصلا وبأو «ميعن وبأ هاور 0
 '. مهظافلأ ''”[تفلتخاو] جرشح نع : مهلك

 4 8 ب . 2 2*2 : ف

 ©0ويسع وبأ ”"4]

 . مدقتملا بيسعوبأ '""[وه] : ليقو

 انث :الاق رمعوبأو ."””[لاهنم] نب جاجسح انث ,ملسم وبأ انث ءقوراف انثدح- 0١
 هللَع يبنلا ضبق امل:لاق ءميسع يبأ نع «ينوجلا نارمع يبأ نع ٠ '''[ةملس نب] دامح
 «ًالاسرأ هيلع نولخدي اولعجف «هتيب يف ”[هوعضوف] :لاق هيلع يلصن فيك :اولاق
 .ثيدحلا . . .نوجرخيو نولخديف

 7 عام 0

 )١( «ىرخألا» : لصألا يفو «(ب) يف اذكه .
 )( ؛رثانت" :(ب) يف .

 .«بوث وأ" :(ب) يف فز

 .(ب) نم تبثأامو ««فلتخاو» : لصألا يف قف

 . ةقباسلا ةمجرتلا :رظنا (6)
 .(ب) نم ةدايزلا ()

 . (لاهنملا» :(ب) يف (10)

 .(ب) نم تبثأ امو ««هؤضوف» : لصألا يف (8)



 27ةبققغ وبأ ["" 43

 . هنبا دنع هثيدح « يسرافلاب فرعي ةبقع : ليقو «راصنألا ىلوم ال

 انث .غئاصلا "'[ دمحم نب] رفعج انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح 5

 نع «نيصح نب دواد نع «قاحسإ نب دمحم نع «مزاح نب ريرج انث ءدمحم نب نيسح

 تدهش :لاق "'[ىلوم ناكو «سراف لهأ نم] ةبقع يبأ نع «ةبقع يبأ نب نمحرلا دبع

 مالغلا انأو ءاهذخ :تلقف نيكرشملا نم ًالجر تبرضف ءدحأ موي هلع هللا لوسر عم

 .«يراصنألا مالغلا انأو '""[ ينم] اهذخ : تلق الأ» :لاقف هع يبنلا تغلبف «يسرافلا

 '”يردحجلا ةحلط نب نامثع نب ةبيش نامثعوبأ ["#"4]

 .هركذ مدقت ال

 (”يراصنألا نامثع وبأ ["#"49]

 .ةباحصلا يف "”[دمحأ نب] ناميلس هركذ

 نب دمحم نب رمع انث .دمصلا دبع نب نالع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

بأ نع «هيبأ نع ,'7[دايز] ىبأ نب نمحرلا دبع انث «ىبأ انث 4 نسحلا
 نع «ةملس ى

 نأ تهركف «ةأرملاب تمملأ دقو «بابلا هّتِلَي هللا لوسر يلع قد :لاق يراصنألا نامثع ىبأ

 )١( ةباصإلا «(17/50١75)دسألا «(707/8/5) باعيتسالا )5/ ١78(.

 ش .(ب) نم ةدايزلا (5)
 . «سراف لهأ نم ىلوم ناكوا : اهيف ثيح .ريخأتو ميدقت :(ب) يف 3

 1 . «ىيجحلا» : ب يفو .ءامسألا يف هتمجرت تمدقت (:)

 .. 717/5 /5) باعيتسالا ١77(« /5) ةباصإلا 7١9(« /7) ةباغلا دسأ (5)

 د .«دايزلا» : (ب) يف )١(



 ءال :تلق .(؟ تلزنأ تنكأ»:ىللاقف .هتقحلف هيلع تأطبأف « لستغأ ىتح هيلإ جرخأ

 .«ءوضولا الإ كيلع نكي مل هنإ امأ»: ''"[لاق]

 «"”يعازخلا ةنس نب نامثع وبأ 0 ]

 ثيدح هل جرخأو فئاطلا حتف يف ُهليَي يبنلا نع ثدح : لاقو 0[ ىخأتملا هركذ] د
 1 .السرم ءاجنتسالا يف يرهزلا

 نع ءبهو نبا انث «ةلمرح انث « نسحلا نب دمحم انث « ىلع نب دمحم هانثدح . 614

 نب هللا دبع نأ , "'[ماشلا لهأ نم ناكو]ز « ىعازخلا ةنس نبا نع .يرهزلا نع « سوي

 ةليللا رضحي نأ مكنم بحأ نم» :ةكمب وهو هباحصأل هَ هللا لوسر لاق :لاق دوعسم
 ىهن مث داز ءائورو ءامظع (”[مهاطعأف :لاق] .ثيدحلاركذو «((لعفيلف نجلا رمأ

 . ثور وأ مظعب دحأ بيطتسي نأ 00[ هلع هللا لوسر]

 [لاق]و .دوعسم نبا نود نم اعطقنم بهو نبا نع « عيبرلا ثيدح نم رخأتملا هركذ

 © .روهشملاوهو .دوعسم نبا نع ةرم

 .[أ / ق 71/4 /7] . سنوي نع هريغو « ثيللا هارو

 تام م
 1 ل تي 07 2ث

 ©”يحبصألا نامنعوبأ ]1

 «نييرصملا يف دعي «ليبق وبأ :هنع ىور «ةيلهاجلا يف رمتعا :لاقو «رخأتملا هركذ

 .«لاقف»:(ب) يف )١(
 )١549/5(. ةباصإلا ,(9/5١5)دسألا «(؟0/5 /4) باعيتسالا (5)
 .(ب) يف تسيل (*)
 .«مهاطعأ لاقو» :(ب) يف (4)
 . لصألا يف تررك (6)
 ١5406(. /5) ةباصإلا 5١9(, /5) ةباغلا دسأ (5)



 '"'ينانكلا برقعوبأ [”"”5؟]

 . لفون وبأ هنبا : هنع ىور اح

 . حدواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 6

 انث :الاق ماكح نب ورمع انث «ناذاش نب دمحم انث « ””[رثوك نب] رحب وبأ انثدحو

 موصلا نع هلع هللا لوسر لأس هنأ هيبأ نع برقع يبأ نب لفون وبأ انث «نابيش نب دوسألا

 مص» : لاق ىتح هديزتسي لزي ملف «يندز هللا لوسر اي :لاق ««رهشلا نم اًموي مص» :لاقف

 ش .("”[ رهش لك ]] نم مايأ ةثالث

 لضفلا نب سابعلا انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركبوبأ انثئدح 5

 بهل ناك :لاق هيبأ نع «برقع يبأ نب لفونوبأ انث «نابيش نب دوسألا انث « '*1[قرزألا]

 ينب عم جرخف ««كبلك هيلع طلس مهللا :٠ ُهَِع يبنلا اقف هلم يبنلا ُبسي بهل يبأ نبا

 الك :اولاق دمحم ةوعد فاخأل ينإ هللاو :لاقف «ًالزنم اولزنف ةلفاق يف ماشلا ديري هل مع

 .هب بهذف « هعزتناف عبسلا ءاجو «هنوسرحي اودعقو .هلوح عاتملااوطوحف

 تي حي 3 هم د .:

 ”'ةيطعوبأ [ ""ه9]

 . ةباحصلا ىف "”[دمحأ نب] ناميلسو نيطم هركذ «نييماشلا ىف هثيدح ن

 )١( ةباصإلا «(5//5117)دسألا ((؟1/4/5) باعيتسالا )4/ 1726(.
 ) )0.(ب) يف تسيل

 .دسألا يف اذكو ءارهشلا نم» :(ب) ىف ةرفإ

 .(ب) نم ةدايز 2

 ١50(. /5) ةباصإلا 5(57/5١2)دسألا .(77/8/5) باغعيتسالا (0)



 ةباحصلا ةفرعم
 7: ةقظحفلا

 , '"'[ةبيش يبأ نب] نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 584171

 نادعم نب دلاخ نع ءدعس نب ريحب نع « شايع نب ليعامسإ انث ءيرعشألا لالب وبأ انث

 هيلع لصت ال هللا لوسر اي: مهضعب لاقف هلع يبنلا دهع ىلع يفوت ًالجر نأ ةيطع يبأ نع
 لاقف ««؟ريخلا لامعأ نم ءيش ىلع مكنم ''”[ دحأ] هآر له» : هلع هللا لوسر لاقف
 هيلع اوثحي لعجف 3 هربق ىلإ ىشم مث هيلع ىلصف ءاذكو اذك ةليل انعم سرح : لجر

 مث .(ةنجلا لهأ نم كنأ دهشأ '”[انأو] راغلا لهأ نم كنأ نونظي كباحصأ نإ :لوقيو

 . (ةرطفلا نع لأست امنإ سائلا لامعأ نع لأست ال كنإ رمع ايد: لاق

 2©يركبلا ةيطعوبأ [””ه4]
 . رخأتملا هركذ « لئاو نب ركب نم 32

 يبحي انث «يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع انث «هباتك يف ةمثيخ ينربخأ -
 يركبلا ةيطع ابأ تعمس :لاق يدزألا ةمطاف وبأ هللا دبع نب نيكسم انث «ىتفملا رمع نبا

 (7:[لاق] باش مالغانأو هله يبنلا ىلإ ©"”[يبأ] يب قلطنا :لوقي لئاو نب ركب

 نم وحن ىلع ةنيدملا نم اًجراخخ لزني ناكو «ناتسجس ةنيدم ةنيدملاب عمجي ةيطع ابأ تيأرو
 . ءاضيب ةمامعب متعي هتيأرو «ةيحللاو سأرلا ضييبأ ةيطع ابأ '””[تيأرو] «ليم

0 
 بز 25 6 33 2 0

0 7 
20 

0 

 و ني

 «”ينزملا ةيطع وبأ [""ه8]
 .هدج نع «هيبأ نع ؛ةيطع نب نمحرلا دبع نع «ةداوس نب ركب : هثيدح ىور اذ

 ام ىلع ًارصتقم ىلعألاا دبع نب ديعس يبأ ىلع ليحملا هركذ «نييرصملا يف هدادع

 .(ب) ىف تسيل )١(
 .«انأف» :(ب) ىف (7)
 . ,(14 /4) ةباصإلا «(515/5) ةباغلا دسأ ()
 .«تيأرف» :(ب) يف (5)
 .(175 /4) ةباصالا )5١57/57(« ةباغلا دسأ (6)



 تي تي ح3 0 حام مخ“

 0 مايقع وبأ[”"هكر

 . همسأ يف فلتخم « نوقفانملا هزملف عاصلاب قدصتملا 3

 نب دمحمم انث « ىمر ضح ا ("7[هللا دبع نب دمحم] انث «دمحم نب دمحم انثدح 5-84

 .ح ءالعلا

 :الاق « ةبيش ىبأ نب ركبوبأ انث « نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 ؛« ليقع يبأ نبا نع راسي نب دلاخ انث « يديزلا ةديبع نب ىسوم انث « بابحلا نب ديز انثدح

 هلهأ ىلإ امهدحأب بلقناف ءرمت نم نيعاص ىلع هرهظ ىلع ريرجلا رجي تاب هنأ هيبأ نع

 لاقف .هربخأف هَ هللا لوسر ىتأف لجو زع هللا ىلإ هب برقتي رخآلاب ءاجو هب نوغلبغي
 نيذْلا ا : لجو زع هللا لزنأف «هنم اورخسو «نوقفانملا لاقف ,«ةقدصلا يف هرغنا» :هل

 . ةيآلا «# تاقدصلا يف نينمؤملا نم نيعوطملا نوزملي

5 
 لل

 00 د
25 10 

00 
2 

 . مدقت دقو يلذهلا راسي همسا ال

 نة
 2 75 تزن

 يقرزلا شايعوبأ [م"”ه]
 .نامعنلا نب ديز : ليقو «. تلصلا نب ديز : همساو ح

 .«تيكحل :(ب) ىف )١(

 .(15/5) ةباصإلا 57١(« /5) دسألا «(11/4/5) باعيتسالا (؟)
 .(ب) نم ةدايز (*)

 .(17:7/5) ةباصإلا )5١7/7(« دسألا ((؟175/5) باعيتسالا (:)

 )١537/4(. ةباصإلا «.(50 /5) دسألا (؟5877/5) باعيتسالا (6)



 ةباحصلا ةفرعم

 "”يلع وبأ [""59]

 . ةرصبلا نكس « ينزملا راسي نب لقعم 0

 تف نتن 0:3 مام مام خا

 ””ىلع وبأ[""50]

 . ةرصبلا نكس « يرقنملا مصاع نب سيق 06

 انا منوي ا

 ””يلع وبأ [”"1]

 .ةماميلا نكس «يفنحلا يلع نب قلط

 (0ةرامع وبأ ]1

 . ةفوكلا نكس , '*”[يراصنألا] بزاع نب ءاربلا

 ماو خا 52 2
 00 ميزت

60 

 . فئاطلا نم 7*2[ يفقثلا] ةبعش نب ةريغملا

 مام مام عد
 اا منوي ميزت

 .هتمجرت تمدقت )١(

 )١18/5(. ةباصإلا «(477 /4) ةباغلا دسأ (؟)
 , (”م9 /5) ةباصإلا ,(؟578 /5) ةباغلا دسأ ()
 .( 4:/188) ةباصإلا ,(750 /5) ةباغلا دسأ (4)
 (ب) ىف تسيل (5)
 ١(. 47 /4) ةباصإلا «(55/5) ةباغلا دسأ (1)

 5 ؟ وة

0 



 ةباحصلا ةفرعم اهلها ١

 (""سابعلا وبأ ""54]

 لك . فئاطلاب يفوت «هنع هللا يضر يمشاهلا بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع ت

 . 0 ينتج م او 0 | 0

 "'يثراحلا '”[ رباج ] نب نمحرلا دبع سبع وبأ "”"56]

 . ةفوكلا نكس ءاردب دهش

 «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح ٠

كار وهو ايش ام ةعمجلا ىلإ
 لاق (*[لوقي سبع ابأ] تعم ينإف «رشبأ :لاقف «ب

 .(هبلق ىلع هللا عبط . اهب اًنواهت تارم ثالث ةعمجلا كرت نم: هِي هللا لوسر

 انث « '*”[ةبيش يبأ نب] نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ١

 نب سبع يبأ نب ديجملا دبع نع «يميتلا ةحلط نب دمحم انث «رافصلا بوقعي نب فسوي

 هلع هللا لوسر لاق : لاق ربج نب سبع يبأ هدج نع « هيبأ نع ءربج نب سبع يبأ نب دمحم

 «(هرشتساف ذاعم نب دعس تئا):فرشألا نب بعك لتقب هرمأ نيح ةملسم نب دمحمل

 . (ربج نب سبع يبأب كعم جرخاو بهذا» :لاقف « هراشتساف

 جاب عمم دع
 اتا ايي

 )١( هتمجرت تمدقت .

 .؟ربج) :(ب) يف (؟)

 17١(. /5) ةباصإلا 7١(« 17 /5) ةباغلا دسأ (9)

 .أطخ وهو «لوقي هلي هللا ل وسر» :(ب) يف (4)

 . (ب) نم ةدايزلا (45)
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2 
04 
 ا
 7 ما

 ©”يراصنألا ءالعلا وبأ "”"5]

 . ةباحصلا يف دمحأ نب ناميلس هركذ « بوسنم ريغ

 نب بوقعي انث ؛لالخلا ورمع نب دمحأ انث . '"”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 0 رشل

 «هيبأ نع «يراصنألا ءالعلا نب بويأ انث ,يدقاولا رمع نب دمحم انث «بساك نب ديمح

 .[أ/ق 78٠0 /؟] .نيعرد دحأ موي هللَع يبنلا ىلع تيأر :لاق «هدج نع
 هب

 د د عاما داع عل

 ءالعلا وبأ [ "51
 . نم رخأتملا هركذ «رماع ينب نم ِهََْع يبنلا ىلع دفو

 (©9[ةسامش] نب ركب ىبأ نع «نابيش نب دوسألا نع «راكب نب لهس ثيدح 7
 هللا لوسر اي : ””اولاقف فَي هللا لوسر ىلإ رماع ينب يف تدفو :لاق « ءالعلا يبأ نع
 ناطيشلا مكنيرجتسي "ال. ,مكلوقب اولوق هم هم» :لاقف ؛ ©0[انم] لوطلا وذو انديس تنأ
 . هللا "”عوه] ديسلا "”[امنإف]

 . هل ةبحص ال «ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي ءالعلا وبأ وه اذهو (”[:خيشلا لاق
 . ريخشلا نب هللا دبع هوبأ رماع ينب نم هْتِكَع يبنلا ىلإ دفاولاو

 نب هللا دبع نب فرطم نع .«ةرضن وبأو ,'"”[عماج نب ناليغو] «ةداتق هاورو *

 . ةبحص الو ةيؤر ءالعلا ىبأل سيلو «هظفلب ثيدحلا اذه هيبأ نع ءريخشلا

 عام ٍ ع
26 

 )١( ةباصإلا «(777 /5) ةباغلا دسأ )١78/5(.

 .(ب)نم ةدايزلا (؟)

 )١49/5(. ةباصإلا «(777/3) ةباغلا دسأ (9)
 . ؛هعامسل : (ب) ىف (4)

 .«لاقف» :(ب) يف (5)
 . «انيلعا :(ب) ىف 030

 . «الو) : ب ىف 0200

 . «امنإو» :(ب) يف 00

 . (ريرج نب ناليغ نعال : (ب) يف )0



 ةءاحصلا ةف 6
 ةباحصلا ةفرعم 74

 '"”يملسلا نايرعلا وبأ [ ""58]

 . ""[يناربطلا] "”[دمحأ نب ناميلس] هركذ ت

 انث "*”[يبرحلا] نسحلا نب قاحسإ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 4

 مأ نيتعكر '”[ردأ ملو] ءيلصأ :تلقف «نيريس نبا تلأس :لاق ةدلخوبأ انث «ميعن وبأ

 يف ناكو «تيبلا لخدو ءاّموي ىلص هّللَع هللا يبن نأ نايرعلاوبأ ينثدح :لاقف «2"[اًعبرأ]

 اي : نيديلا وذ لاقف «نيديلا اذ هيمسي هني هللا لوسر ناكو «نيديلا ليوط لجر موقلا

 لب : "[لاق] .« 27[ سنأ] ملو رصقت مل» :لاق ؟تيسن مأ ةالصلا ترصقأ

 دحأ يل ظفحي ملو «هسأر عفرو ءدجسو ربك مث ملس مث نيتعكر ىلصف مدقتف « تيسن

 .ال مأ ملس

 هللا لوسر

 "'يعجشألا باتع وبأ [ "#54

 ١[. :نورفاكلا] © نورفاكلا اهيأ اي لق ل ةءارق ىف باتع هنبا : هنع ىور

 باتع نع ؟"'[هيبأ نع] «لفون نب ميحرلا دبع نع ,«يعجشألا كلاموبأ هاور #

 : هحيحصو . هيلع دزي ملو ءرخأتملا هركذ «هيبأ نع « يعجشألا

 )١( ةباصإلا «(7/١51)دسألا «(7175/5) باعيتسالا )175/4(.

 :(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .(ب) نم طقس ('9)

 . نيسحلا نب قاحسإ لاقو :(ب) يف سيل (:)

.«يردأ املو» :(ب) يف )0(
 . 

 . «عبرأ» :(ب) يف )030

 .باوصلا وهو «(ب) نم هانتبثأ امو ««يسنأ» : لصألا يف (0)

 )١71/5(. ةباصإلا )5//75١107(« ةباغلا دسأ (8)
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 اي :تلق :لاق «هيبأ نع ء.يعجشألا لفون نب ةورف نع «قاحسإ وبأ هاورام - 0

 اهيأ اي لق 0: أارقا» :'''”[لاقف] يشارف ىلإ تيوأ اذإ ©7هلقأ اًئيش ينملع هللا لوسر

 .«كرشلا نم ةءارب اهنإف < نورفاكلا

 93 0 2 4 ذل 0 05 .

 "”ينالوخلا ةّبنع وبأ ]

 «ةعرز نب ركب : دنع هثيدح ءماشلا نكس هَ هللا لوسر عم اًعيمج نيتلبقلا ىلص
 . ةيرهازلا وبأو «يناهلألا دايز نب دمحمو

 نب مثيهلا انث «رابألا يلع نب دمحأ انث «ملس نب رفعج نب دمحأ انئدح -71
 ةبنع ابأ تعمس : لاق «ةعرز نب ركب انث « حيلم نب حارجلا انث :الاق رامع نب ماشهو « ةجراخ
 ةيلهاجلا يف مدلا لكأو « هلي هللا لوسر عم اًعيمج نيتلبقلا ىلص نمت ناكو لوقي ينالوخلا
 سرغب نيدلا اذه سرغي ىلاعت هلا لازيال»:لوقيع هلع هللا لوسر تعمس :لاق

 . 2 ©[ةمايقلا موي ىلإ] هتعاط يف مهلمعتسي

 ٠ هنيعب ثيدحلا اذه هنع ىورو «هري ملو هِيَ يبنلا كردأ :لاقو ءرخأتملا *”[هركذ]
 هلع هللا لوسر تعمس :هيف لاقو «حارجلا نع ءماشه نع ,رابألا يلع نب دمحأ نع
 .[ب /ق 78٠١ /؟] . هَ يبنلا باحصأ نم ناكو

 0غ وبأ 51 و
 . رخأتملا هركذ «ةشئاع نع ىورو ِهلِلَع ىبنلا كردأ 0

 )١( باوصلا وهو «(ب) نم هانتبثأ امو ««هلوقأ» : لصألا يف .
 .«لاق» :(ب) يف (؟)
 .(141/4) ةباصإلا «(9880 /5) دسألا «(586 /5) باعيتسالا (5)
 .(ب) ىف سيل[ ]1نيبام (5)
 .(ب) نم هانتبثأ امو ««ركذ» : لصألا يف (4)
 .(177/4) ةباصإلا 71١(« /5) دسألا «(370/0 /5) باعيتسالا (3)



 ءجاجحلا نب ميهاربإ انث «نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ انثدح 7

 نع جاجح ثيدح نم هركذ «ةرذع يبأ نع .دادش نب هللا دبع نع «ةملس نب دامح انث

 ةشئاع نع «ةرذع ونبأ ىور امغإو «ثيدحلا ركذي ملو « هلع ىبنلا كردأ دقو :دازو ءدامح

 . تامامحلا ءاسنلا لوخد نع ىهنلا ىف

 ""ةفنكلع وبأ [""07]
0 

 دزيملو .مدقت دق :لاقو ءرخأتملا هركذ .هيخأ ثيدح يف ركذ هل دشار يبأ وخأ 8

 هاخأو «دشار ابأ نمحرلا دبع همسا نميف ركذو «دشار ابأ ىنكلا يف ركذي ملو «هيلع

 فحصف ؟""[ةديبع ابأ : ىنكي] «"”[مويقلا دبع هي يبنلا هامسف] مويق : همسا ''”[ناك]

 . ةثكلع وبأ :لاقف ءانهاه

 ع 6
 ند 00 3 23

 (”يراصنألا زيزعلا دبع وبأ [ ”#10/]

 .نادحولا يف مصاع يبأ نبا هركذ

 نب ريثك انث ءمصاع يبأ نبا انث ”:[لاق] دمحم نب هللا دبع ركبوبأ انثدح 8

 ةبحص هل تناكو «هيبأ نع «زيزعلا دبع نع «يراصنألا روفغلا دبع نع «ةيقب انث «ديبع

 .(هلمع طبحو .هركش لق دقف ,حلاص لمع ىلع هسفن دمح نم» :لاق هيَ يبنلا نع

 تي ني 3 جام عم د!

 )١( ةباصإلا «(5؟5 /5) ةباغلا دسأ )178/5(.

 .(ب) نم تبثأ امو «ءلصأللا نم طقس (؟)

 ناكو نمحرلا دبع همسا نميف ركذو» :لاقف .اهدعب ةلمج ررك مث «ةديبع يبأب هانكول :(ب) يف ()

 . «ةديبع ابأ ىنكي هوخأ
 .(1560) ةمجرت /١71( /0) ىناثملاو داحآلا . .(١١؟9/5) ةباصإلا 5١(« 5 /5) ةباغلا دسأ (8)

 1 :(ب) نم طقس (4)



 0 14١ ةباحصلا ةفرعم
 خا

 ""ةشئاع وبأ [""374]

 هللا دبع :هنع ىور . "'نادحولا يف نايفس نب "”نسحلاو ءمصاع يبأ نبا هركذ

 ش ٠ .نادعم نب دلاخخو «ناورم نب

 نب لولهب نب قاحسإ انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 4

 ينثدح :(؟![لاق] ناورم نب هللا دبع نع «نامثع نب ردب انث «يرفحلا دوادوبأ انث ءناسح

 تيأر» :لاقف « ةادغ تاذ هلع هللا لوسرانيلع جرخ :لاق قدص لجر ناكو «ةشئاع وبأ

 :نيزاوملا امأو .ديلاقملا هذهف : ديلاقملا امأف ,نيزاوملاو ديلاقملا تيطعأ امنأك ةادغلا لبق

 تنزوف ؛ىرخألا يف يتمأ تعضوو نيتفكلا دحأ يف تعضوف ءاهب نونزت يذلا هذهف

 ءيج مث ,مهنزوف نزوف رمعب ءيج مث ,مهنزوف نزوف ركب يبأب '””[ءيجف] ,مهتحجرف
 .( "”تعفرو تظقيتسا مث مهنزوف نزوف نامفعب

 نب ورمع انث ءمصاع يبأ نب '”[ ركبوبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح

 دوهيلا نم ارفن نأ ةشئاع يبأ نع «نادعم نب دلاخ نع دعس نب ريجب انث «ةيقب انث «نامثع

 : لاق «يبن الإ نهملعي ال ةاروتلا نم باوبأ ريسفت نع انثدح :هل "”[اولاقف] هلم يبنلا اوتأ

 . مهربخأف كلذ اوركذف ,(؟وهاموو»

010 21 
 تو م 2 م

 )١( ةباغلا دسأ )١95 /5(« ةباصإلا )6/5؟١(.
  00نيسحلا :(ب) يف .

 مصاع يبأ نبال يناثملاو داخآلا ةف] )0/ 27558 45 (.

 ) ):4.(ب) نم طقس
 (ءيج مث) :(ب) يف 22ه( .

 ( 23«تعفرفل :(ب) يف .

 ) .)0.(ب) نم ةدايزلا
 ) )9.«اولاق» :(ب) يف



 نيغلا باب

 '”ىنهجلا ةيداغوبأ [””0]

 . هنع هيبأ نع موثلك نب ةعيبر : دنع هثيدح هتبطخ دهشو ُهلقَع يبنلا عياب ص

 نب ملسم انث «"![يشكلا] ملسم وبأ انث «""”[ريبكلا دبع نب] قوراف انثدح- 0١

 ةيداغ ابأ تعمسف «بصقلا طساوب تنك :لاق «يبأ انث ,موثلك نب ةعيبر انث « ميهاربإ

 ةبقعلا موي انبطخو معن :لاق ؟هذه كنيمي : تلق هلم هللا لوسر تعياب :لوقي ينهجلا

 ةمرحك .مارح مكيلع مكلاومأو .مكءامد نإ الأ سانلا اهيأاي»:لاقف [أ/قك م1

 مهللا»:لاق «معن :اولاق «؟تغلب له ءاذه مكدلب يف اذه مكرهش يف ءاذه مكموي
 _ .«ضعب باقر مكضعب برضي اًرافك يدعب اوعجرت ال»:لاق مث .(دهشا

 .هوحن ةعيبر نع «يكذوبتلا ىسومو «ثراولا دبعو «ثراحلا نب دلاخ هاور ف

 ”ينزملا 7[ ةيداغ] وبأ | ”ا"ا/]

 رجح نب نايحو يوافطلا ورمع نب صاعلا :دنع هثيدح ُهلْلَع يبنلا ىلإ رجاه ص

 .لوألا ريغ وه : ليقو

 ءدوعسم نب تلصلا انث «فوع "نب دمحأ انث «نسحلا نب كلملا دبع انثدح- 45

 جرخ :لاق يوافطلا ورمع نب صاعلا تعمس :لاق يوافطلا نمحرلا دبع نب دمحم انث

 )١( ةباصإلا «(؟5//797)دسألا .(588 /5) باعيتسالا )85/ ١16١(.

 .(ب) يف سيل (؟)
 .(ب) نم ةدايزلا (*)
 .«ةيداغلا» : (ب) يف (5)

 .(191/5) ةباصإلا ؛.(؟78/57)دسألا «(588/5)باعيتسالا (6)
 . «فوع ىبأ نب" (ب) يف ©



١ 

 ءاوملسأف هي هللا لوسر ىلإ نيرجاهم ةيداغلا يبأ مأو «ثراحلا نب بيبخو «ةيداغلا وبأ

 :«نذألا ءوسي امو كايإ» : لاق هللا لوسر اي ىنصوأ :ةأرملا تلاقف

 07 واع 07
 تو نو -3

 "”يراصنألا ةيزغوبأ [ ”#"ا/]
 ع . 00

 .نييماشلا يف دعي .ةرم نب ديزيو ( ةيزغ هنبأ : هنع يور 6

 نب عيبرلا ةبوت وبأ] انث «ةدبع نب دمحم انث « (9[دمحأ نب] ناميلس انثدح 54

 اوعمجت ال٠: هَ هللا لوسر لاق :لاق ةيزغ يبأ نع «ةيزغ نع« ةعيبر نب ديزي انث «"”[عفان

 .(يتينكو يمسا نيب

 . ةيزغ (**[ يبأ] نع «ةيزغ يبأ نب ةيزغ : ”[لاقف] «ةبوت يبأ نع «متاحوبأ هاور *
 دمحم انث ءيمرضحلا ""'[هللا دبع نب دمحم] انث « دمحم نب دمحم انثدح - 815

 ةيزغ يبأ نع «ةرم نب ديزي نع «رباج نع ؛ةزمح وبأ انث «يبأ انث «يقيقشلا يلع نبا
 ىتح لسالسلا ةئيهك اهيف دوسأ ةلظلا لثم ءاجف «ءىزتعي مئاق لجر ناك :لاق يراصنألا

 هلِلَع هللا لوسر ىتأ حبصأ املف «تعفتراف ءهسرف دتشي رصبأف «هسرف رفنف «عزفف «هتلظأ

 .«اًبجع اهنم تيأر تبث ر' كنإ امأ» : هلع يبنلا لاقف «'”*[هل] كلذ ركذف

7 

 ف

 ”يعرفلا نيصحلا نب ثوغلا وبأ 73

 . يناسارخلا "”[ملسم نب] ءاطع هنع لسرأ « معثخ نم

:1 
 25 11 000 نذل

0 
74 

 )١( /5)دسألا (75894/5) باعيتسالا 514٠(« ةباصإلا )5/ ١67(.

 ) )0.(ب) نم ةدايزلا

 .«ةبوت وبأ عفان نب عيبرلا» اهيف ثيح .ريخأت و ميدقت :(ب) يف (؟).

 .«لاقو»:(ب)يف (4)
 .(ب)نم طقسإ 1]نيبام (06)

 ١61(. /5) ةباصإلا «(551/7) دسألا ,(784/5) باعيتسالا (5)



 انث ءحلاص نب ناوفص انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ انثدح 0

 نع يناسارخلا ءاطع نع «قيزر نب بيعشو .ءاطع نب نامثعاتش «ملسم نب ديلولا

 نع جحلا نع هلع هللا لوسر لأس هنأ معثخ نم عرفلا نم لجر ("![نيصحلا] نب ثوغلا يبأ

 ؟هنع قدصتيو هنع ماصي موص هيلع ناك نإ هللا يبن اي :اولاق .(هنع جحي معن»:لاق تيملا

 ةقدصلاو .هتبارق وذو .هوخأو هل ناك نإ .هدلو هنع موصيو ,ءلجرلا نع قدصتي»:لاق

 دق "”[ كلذ لك] .كلذ وحنو 2”[روذنلاو] دجاسملا ىلإ يشملاو :مايصلا نم لضفأ
 :لاق « اًثالث هتلأسف هنع جحأفأ ءاّبكار كلامتي ال يبأ نإ هللا لوسر اي :تلق .«هنع لعفُي

 :لاق . «؟ءافو كلذ ناكأ .هتيضقف نيد كيبأ ىلع ناك ول هنإف ,.كيبأ نع جحف .معن»

 معن»:لاق ؟مهنع جحنفأ جحب صوي ملو .جحي مل نم انيلهأ نمف هللا لوسر اي :هلوح نم
 .«اهتبارق وذو اهدلو ةأرملا نعو هتبارق وذو هدلو لجرلا نع جح نم قحأو ,نورجؤتو
 .[ب/ق١/١781]

 د د

 .«نيصحا :(ب) يف )١(

 .(ب) نم طقس قف



 ءافلا باب

 ©!يراصنألا ةلاضفوبأ 7]

 . ةلاضف هنبا : دنع هثيدح . (ردب دهش ن

 ىسوم نب نسحلا انث « "'[ةماسأ يبأ نب] ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح -7

 نب ةلاضف نع «ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع «دشار نب دمحم انثدح «بيشألا

 ناكو «بلاط يب أ نب يلعل ادتاع «عبني ىلإ يبأ عم تجرخ : لاق يراصنألا ةلاضف يبأ

 بارعأ الإ كلت مل تم ولو لولا اذهب كميقي ام : يبأ هل لاقف «"7[لقث] ىتح اهب اضيرم

 ,'”كيلع اولصو كباحصأ كيلو ؛كلجأ كباصأ نإف «ةنيدملا يتأن ىتح لمتحا ؟ةنيهج
 . ثيدحلا 2«. . . ردب باحصأ نم ةلاضفوبأ ناكو

 يلمسألا سارف وبأ ]

 نارمعوبأو «ءاطع نب ورمع نب دمحم :هنع ىور «بعك نب ةعيبر '''همسا : لاقي ص

 . ينوجلا

 ءرامع نب ماشه انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح- 1

 نب ورمع نب دمحم نع هللا ديبع نب 0 [هللا دبع] انث : '7[لاق] شايع نب ليعامسإ انث

 «هتجاح ىف فخيو « هلع يبنلا مدخي ىتف مهنم ناك هنأ يملسألا سارف يبأ نع .ءاطع

 )١( ةباصإلا ,.(515077/5)دسألا «.(597 /5) باعيتسالا )5/ 1680(.

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 . «لاقيا :(ب) ىف (9)
 . «هيلعل : ب يف يهز

 )١65/5(. ةباصإلا «(7550 /5) دسألا )59١/5(, باعيتسالا (6)

 . لصألا نم هانتبثأ امو «بعك نب ةعيبر وبأ همسأ# :«ب» يف ()

 .(ب) نم طقس (0)

 . «زيزعلا دبع» :(ب) يف (48)



 ةباحصلا ةفرعم وللا 6

 «ةمايقلا موي كعم ينلعجي نأ هللا عدا :لاق .«كطعأ يئلس : '''[اًموي] هلي يبنلا هل لاقف

 .«دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع ينعأف ,لعاف ينإف» : لاق

 ءاطع نب ورمع نب دمحم نع «كلام نب هللا دبع نب دمحم نع «ةعيهل نبا هاور *

 , 9[هلثم]

 "””يرمضلا ةمطافوبأ 71]

4 
 اد ىلا نمحرلا دبع وبأو « ريثك :هنع ى ور «نييرصملا يف هدادع «يدزألا :ليقو ه

2 

 «ديعس نب ةبيتق انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح 4

 لاق :لوقي ةمطاف ابأ تعمس :لاق جرعألا ريثك نع« ديزي نب ثراحلا نع «ةعيهل نبا انث

 الإ ةدجس هلل '* دجسي دبع نم ام هنإف ,دوجسلا نم اورثكتسا» : هلم هللا لوسر

 .«ةجرد اهب هللا هعفر

 ("”[ديزي نب] ثراحلا نع «ةويح هاورو .هلثم ةعيهل نبا نع ءملسم نب ديلولا هاور *

 . هلثم ةرم نب ريثك نع .لوحكم نع «نابوث نبا هاورو . "*”هلثم

 دع دع 1 7

 "”يسودلا ةمطاف وبأ |( "811

 . نيرخأتملا ضعب هلصف مدقتملا وهو «هدالوأ : دنع هثيدح « يثيللا : ليقو 0

 .«موي تاذ» :(ب) يف )١(

 .(ب) نم طقس (0)

 .(64 /5) ةباصإلا «(؟517/5)دسألا 59٠(« /5) باعيتسالا ()

 . (دجساا :(ب) يف (4)

 .«هوحن» :(ب) يف (5)

 ١05(. /4) ةباصإلا .(557 /5)دسألا 59٠0(.« /54) باعيتسالا (1)



 ” ا ةباحصلا ةفرعم

0 
 .انث «يكاطنألا بعك نب بوقعي انث «مصاع يبأ نبا انث «رادنب نب دمحأ انثدح- 48

 هللا دبع ىلع تلخد :لاق «ريبزلا ىلوم ملسم نع «ديمح يبأ نب دمحم نع «بهو نبا
 :لاقف هع هللا لوسر عم انك :لاق هدج نع «هيبأ نع ينثدحف «ةمطاف يبأ نب سايإ نبا

 مث .ههجو يف ام انفرعف «نحن :انلقف هانردتباف .(؟ مقسيالف حصي نأ مكنم بحأ نم»

 امو ,ءالبلاب نمؤملا يلتبيل لجو زع هللا نإ ؟ةلايصلا ريمحلاك نوكت نأ نوديرتأ»:لاق

 امب الإ هلمع نم ءيشب اهغلبي مل . ةلزنم هغلبي نأ ديري هللا نإ هيلع هتماركل الإ هيلتبي

 .(ةلزنملا كلت هغلبيف هيلتبي

 «ةمطاف يبأ نب سينأ نب هللا دبع نع ؛دبعم نب ةرهز نع ءدعس نب نيدشر هاورو *

 : . هدج نع هيبأ نع

 ("7[ :الاقو] ديمح يبأ نب دمحم نع .يدقعلا رماعوبأو «مادقملا نب بعصم هاورو ]
 ١ ("”[ليقع نب ملسم

!1 
 3و دي

 ””ىعازنملا ليفلا وبأ [ ""8]

 .[أ /ق 787 /؟] .ةبحص امهلو « ىعازخلا 2 ريبج نب هللا دبع :هنع ىور حت

 و َن 9

 . ح حابصلا نب دمحم انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح-

 انثدح «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث 2 [نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدحو

 انث 200[ نيطم] ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث .2[ئرقملا] دمحم نب دمحم انثدحو

 .«الاق» :(ب) ىف )١(

 .هلبق امع :(ب) يف مدقت (؟)
 )١905/5(. ةباصإلا .(559 /5) دسألا ,.(791 /5) باعيتسالا (*)

 . ةمجرتلا رداصم ىف امك باوصلا وه تبثأ امو ءأطخ وهو «نينح» :(ب) ىف (5)

 ْ .(ب) نم ةدايزلا ()
 .(ب) يف سيل (5)



 ىنثدح :'”[لاق] كامس نع «ىنادمهلا روث ىبأ نب ديلولا انثدح :اولاق بوقعي نب دابع

 امل .«ازعام اوبست الد: لاق هنأ هلي ىبنلا نع «ليفلا ىبأ نع «ىعازخلا ريبج نب هللا دبع
 و

 . مكر

 "”ىعجشألا ةورف وبأ 558 ] ش

 .نييفوكلا يف دعي «لفون :همساو ©

 لضفلا نب سابعلا انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح. 0١

 «ةنيدملا تمدق :لاق ةورف يبأ نع .ءقاحسإ وبأ انث ,ملسم نب زيزعلا دبع انث «قرزألا

 «يشارف ىلإ تيوأ اذإ هلوقأ اًئيش ينملع :هللا لوسر اي :تلقف هْلهَي يبنلا تيتأف

 .«كرشلا نم ةءارب اهنإف ١[ : ةنيبلا] 4 تورفاكلا اهيأ اي لق ل١ أرقا» : "”[لاقف]

 . لفون هيبأ نع ةورف نع :اولاقف «قاحسإ يبأ نع « ةعامج يف رطفو «ليئارسإ هاور **

1 
 2 1 نب 2 مم 25

 (©ةليسف وبأ [""86]

 نب ركبوبأ انث .ىمرضحلا 2*[هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحم نب دمحم انثدح -1

 لاقي مهنم ةأرما نع «يماشلا ريثك نب دابع نع «'"”[يدمحملا] عيبرلا نب دايز انث «ةبيش يبأ

 .(ب) ىف سيل )١(
 1١88(. /4) ةباصإلا «(7؟143/5) ةباغلا دسأ (؟)
 .«لاق» :(ب) ىف (؟)

 ١88(. /4) ةباصإلا «(5 57 /5) ةباغلا دسأ «(797 /4) باعيتسالا (؛)
 .(ب) نم ةدايزلا (6)

 . (ب) نم هانتبثأ امو ««يدمحيلا» : لصألا يف (7)
 . هلا :(ب) يف 0200



 .«ملظلا ىلع هموق لجرلا نيعي نأ ةيبصعلا نم نكلو ءال): لاق .؟هموق

 "”يملسلا ةعيرف وبأ 173

 دمحم نب ميهاربإ هدالوأ ثيدح نم رخأتملا هركذ «ةعافر هنبا :هنع ىور «يزاجح

 . يملسلا ةعيرف يبأ نب ةعافر نب دلاخ نب بوقعي نب نسحلا نبا

 ةعيرف يبأ نع «هدج نع «هيبأ نع «نسحلا نب دمحم نب راوس انث '"”[لاق]- 58407

 ونب هعم تربصف «نينح موي هنع سانلا قرتفا نيح هيَ هللا لوسر لاق :لاق «يملسلا

 .«مويلا اذه ميلس ينب اي مكل هللا يسن الو : ميلس

 . هتينك ةعيرف يبأ مسا : ميهاربإ لاق #

 2 مام ى 1

 ©ةخاف وبأ [""ما/]

 «مادقملا وبأ تباث : هنع ىور «تبثيالو « ةياحصلا ىف ركذ :لاقو «رخأتملا هركذ

 نب ورمع انث «دواد وبأ انث ءبيبح نب سنوي انث .رفعج نب هللا دبع انثدح- 4

 تابف  ُهّليَي هللا لوسر انراز هنع هللا يضر يلع لاق :لاق ةتخاف يبأ نع «هيبأ نع «تباث

 ءانل ةبرق ىلإ هلي هللا لوسر ماقف «نسحلا ىقستساف «نامئان نيسحلاو نسحلاو « اندنع

 أدبو .هعنمف «برشيل نيسحلا هلوانتف «هيقسي ءاج مث ء.حدقلا يف اهرصعي لعجف

 هنكلو . ال»:'7[لاق] . كيلإ امهبحأ هنأك هللا لو سراي: ”تلاقف ءنسحلاب

 )١( ةباصإلا .(7555/5) دسألا «(5917/5) باعيتسالا )5/ ١66(.

 (ب) نم ةدايز (؟5) .

 ..(6١ا//5) ةباصإلا «(؟ 51 /5) ةباغلا دسأ (*)

 .«لاقف» :(ب) يف (:)



 :لاق هبسحأو .«نيذهو كايإو ىنإ» : هني هللا لوسر لاق مث .«ةرم لوأ 2” ىقسعتسا]

 . "”[مالسلا مهيلع] .«دحاو ناكم يف ةمايقلا موي -اًيلع ينعي دقارلا اذهو»

 ورمع نع «ةرامع نب دمحم نع « ماشه نع .«يرامذلا كلملا دبع ثيدح نم هاور 2

 . يلع طقسأو «ةتخاف ىبأ نع «هيبأ نع «تباث نبا

 00 تي ,. 0 05 1

 "”يرامغألا جلاف وبأ ["*”84]

 . ةيلهاجلا يف امد لكأو هلع يبنلا كردأ د

 . هيلع دزي ملو رخأتملا هركذ «فوقوم «نناهلألا دايز نب دمحم : هنع ىور

 9و 0 2 0
1 2 

 .«ىقستسيلا :(ب) يف )١(

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 .(121/5) ةباصإلا «.(754 /5) دسألا 594١(, /5) باعيتسالا (")



 فاقلا باب

 "”يراصنألا ةداتق وبأ [""84]

 . هثيدح مدقت «9[دقو] « يعبر نب ثراحلا : همساو 60

1 
 20 2 0و6

07 

 ””يراصنألا مساقلا وبأ [ 4 ل

 .رباجو سنأ ثيدح يف هركذ رخأتملا هركذ ات

 نب ديزي انث «نمحرلا دبع نب دمحأ انث ءدمحم نب دمحأ نب دمحم انثدح 0

 ًالجر لجر ىدانف « عيقبلاب هلع هللا لوسر ناك :لاق ءسنأ نع ءديمح «؟”[ابنأ] نوراه

 تينع امنإ هللا لوسر اي كنعأ مل :لاقف ُهِّْلَي هللا لوسر تفتلاف « مساقلا ابأ اي :لاقف

 .(ىتينكب اونتكت الو ىمساب اومست»: هيي هللا لوسر لاقف ءاّنالف

 انث «يديمحلا انث ١ ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 5005

 هامسف مالغ يحلا يف دلو :لاق «رباج نع «ردكتملا نب دمحم نع  [ةئييع نب] نايفس

 يع كمعنن الو .ءمساقلا ىبأب كينكن ال ("9:[هيبأل]:انلقف مساقلاوبأ (0[هوبأ]

 . «نمحرلا دبع كنبا '''”[مس]» : هلع هللا لوسر هل لاقف« هني هللا لوسر هوبأ 0[ ىئاف]

 )١( /5)دسألا ,.(595 /5) باعيتسالا 7"6٠(. ةباصإلا )١868/5(.

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 )5//١601(. ةباصإلا «(7؟ 59 /5) ةباغلا دسأ ()

 . «انث» :(ب) يف (:)

 .(ب) يف سيل (4)
 .(ب) نم ةدايز (5)

 . «هنبال» :(ب) ىف (0

 .«انيلع» :(ب) ىف (4)
 .«هاتأق» :(ب) ىف (9)

 . ؟مسأ» : (ب) يف 000(



 رباج نع '”يركشيلا سيق بق نب ناميلسو ءدعجلا يبأ نب ملاس نع « ةداتق هاور *

 .هوحن

 "'مهساقلا وبأ [""91]

 دمحأ انث :الاق شيبح نب ىلع نب دمحمو «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 6ا/

 نع « .مهجلا يبأ نع فرطم "”[نع] ريهز انث ءسنوي نب دمحأ انث «يناولح ا ىيحي نبا

 نم لكأ نمد : هلع هللا لوسر لاقف ءموثلا نم اولكأ ءربيخ تحتق امل :لاق «مساقلا يبأ

 . (هيف نم اهحير بهذت ىتح ءاندجسم نبرقي الف ,ةلقبلا هذه

 نع «يركشيلا ةزمح وبأو «ليضف نب دمحمو «طابسأو ءريرجو « دلاخ هاور #
 .هلثم فرطم

 ركب يبأ ىلوم] مساقلا يبأ نع .مهجلا يبأ نع ءفرطم نع ءرثبع ''[هاورو] *

 . 2[قيدصلا] ركب يبأ نع « ””[قيدصلا

 نب دمحم انث «يمرضحلا *”[هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحم نب دمحم انثدح 4

 ركب يبأ يلوم ءمساقلا يبأ نع . مهجلا يبأ نع .فرطم نع «ليضف نب دمحم انث «ءالعلا
 نأ هل ضقي ملف ٠ هلي هللا لوسر دهع ىلع فيسلاب هاخأ لجر برض :لاق ©«9[قيدصلا]

 هبَع يبنلا هل لاقف هللا لوسر اي معن : لاق .«؟هلتق تدرأ»: هَ هللا لوسر هل لاقف «تومي

 .«يرشيلا» : لصألا يف )١(
 )5//١01(. ةباصإلا «(؟559 /5)دسألا «(594 /4) باعيتسالا (9)

 . «انث» :(ب) يف (9)

 .«ىورو 7:(ب) يف (4)

 .(ب) نم ةدايزلا (6)

 .(ب) يف سيل (7)



 .(تئش ام شعف قلطنا»

 '"”يملسألا نيقلا وبأ 571

 قفز
 . ناهمج نب ديعس : دنع هثيدح «ةبحص هل «يعازخلا : ليقو

 نب ىيحي انث «.يميدكلا سنوي نب دمحم انث «سابعلا نب نمحرلا دبع انثدح 8

 .حدامح

 نبا ميهاربإ انث « '*[يعوذجلا] دمحم نب دمحم انث « ””[دمحأ نب] ناميلس انثدحو

 يبأ نع «ناهمج نب ديعس نع «ةملس نب دامح انث .دامح نب ىيحي انث «.يقورعلا رمتسملا

 هعمو ُهّنيَع يبنلاب رم هنأ : يعوذجلا لاقو ءرمتلا عيبأ انأو « هلع يبنلا يب رم :لاق نيقلا

 فرط مضف هباحصأ يدي نيب اهرثني ةضبق هنم ذخأيل هَّللَي يبنلا ىوهأف «*”رمتلا نم ءيش
 : يميدكلا لاقو .«اًحش هللا كداز»: هلي يبنلا 0[هل] لاقف ءهنطب ىلإو «هردص ىلإ هبوث

 . يعوذجلل قايسلا صرح هللا كداز»

 . هلثم دامح نع «ةبده هاورو

 انث .دلاخ نب ةبده انث ء.نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثئدح

 هلع هللا لوسر ىلع رم يملسألا نيقلا ابأ هالوم نأ ناهمج نب ديعس نع «ةملس نب دامح

 يدي نيب هرثنيف رمتلا نم ذخأيل همع هيلإ ماقف «مالغ وهو هيلع هقوف وهو رمت هيلع لمجب
 ءاذكه هبوثب لاقف "”[رمتلا ىلع حطبناف] «هباحصأو هلي [أ/ ق 787/51 هللا لوسر

 . سانلا حشأ نم ناكف ««اًحش هدز مهللا» :لوقي هِي هللا لوسر تعمس :لاقو

 )١( باعيتسالا )5/ 7٠٠(, ةباصإلا .(509 /5) دسألا )1517/5(.

 ةباصإلا ءأطخ وهو «نامهج» :(ب) يف (؟) )5/ 1557(.

 .(ب) نم ةدايزلا (9

 . (ب) نم هانتبثأ امو ««يعوذجلا ذجلا» : لصألا يف (5)

 .(رمت نم» :(ب) يف )0(

 .(ب) نم طقس (7)



 «هيبأ نع ناهمج نب ديعس نع :لاقف ءدامح نع «ةبده ثيدح نم رخأتملا هاورو *

 . :كلذكو «هابأ هيف اوركذي ملو ,ةعامج ةبده نع هاور دقف .مهوو

 . هيبأ نود نم نيقلا ىبأ نع «ديعس نع «دامح نع «هريغو «دامح نب ىيحي هاور

 (”ينانكلا ةفاصرق وبأ ["*”5*]

 . هثيدح مدقت « ةنشيخخ نب ةردنج :همسأ

 نب يلع نب بوي لس نب هللأ لب نب . .ب بويأ انث .ناميلس نب هللا دبع انث «حتفلا نب دمحم انثدح 0١
 لاق :لاق ةفاصرق يبأ نع ؛ةفاصرق يبأ تنب ةزع نع «راسي نب دايز ينثدح ميضهلا

 .«نيعلا "”روحلا روهم ,دجسملا نم ةمامقلا جارخإ» : هيي هللا لوسر

 دا د

 ١ ع 8 5

 ] ]""55"ةليتق وبأ

 . ةباحصلا ىف ناميلسو 2 نيطم هركذ « هتبحص ىف فلتخم 6

 . ح يمرضحلا انث ءدمحم نب دمحم انثدح 556

 رابجلا دبع انث : الاق « (؟![ةبيش يبأ نب] نامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انثدحو

 نأ ةليتق يبأ نع «ناذعم نب دلاخ نع ءدعس نب ريجن نع «ةيقبانث «مصاع نبا

 اودبعاف .مكدعب ةمأ الو .يدعب يبن ال٠: عادولا ةجح يف سانلل لاق هلع هللا لوسر

 مث .مكرمأ ةالو اوعيطأو ,.مكر هش اوموصو ,مكتاكز اوطعأو ,.مكسمخ اوميقأو ,مكبر

 .«مكبر ةنج اولخدا

 )١( ةباصإلا «(506 /5)دسألا «(595/5) باعيتسالا )5/ 150(.

  000.«نيعلا روحا : لصألا يف

 .(159/5) ةباصإلا 75851١(« /7) ةباغلا دسأ (؟)
 . .(ب) نم ةدايزلا (:)



 '"”يملسلا داَرَق وبأ ""9]

 . ثراحلا نب نمحرلا دبع : هنع ثدح ح

 انث ءفاوصلا دواد نب قاحسإ انث «يليقعلا ملسم نب يلع نب دمحم انثدح 477

 ديزي نب ريمع ينثدح «ءاطع نب ىيحي نع «دقاو نب ديبع انث ء شادخ نب دلاخ نب دمحم

 ءاسولج هلي يبنلا دنع انك :لاق يملسلا دارق يبأ نع «ثراحلا نب نمحرلا دبع نع

 ام» : هلع هللا لوسر لاقف «هانوسحف هانعبتف '''[ًأضوتف] هيف هدي سمغف «روهطب ىعدف

 هللا مكبحي نأ متببحأ نإف» : لاق «هلوسرو هللا بح : ”!انلق ((؟متعنص ام ىلع مكلمح

 .«مكرواج نم راوج اونسحأو ,متثدح اذإ اوقدصاو «متنمتئا '*”[اذإ] اودأف ,هلوسرو

 '”يمهسلا ثراحلا نب سيق وبأ 1

 . ةماميلا موي دهشتسا «ةشبحلا ةرجاهم نم ل

2 
4 
2 

 دمحم انث « ''"”[رذنملا نب] ميهاربإ انث « '”[ليلخلا نب] دايز انث «قوراف انثدح .-6

 ةشبحلا ىلإ رجاه نم ةيمست يف باهش نبا نع «'"[ةبقع نب] ىسوم انث « '""[حيلف نبا]

 . ةماميلا

 عم حتفلا دهشو «ينهجلا سيق وبأ ةماميلا موي دهشتسا :لاق رخأتملا "”[هركذ] ح

 )١( ةباصإلا ,.(50617 /5)دسألا ,.(5947/5) باعيتسالا )5/ ١5١(:

 ) )0.(ب) نم ةدايز

 .«لاق» :(ب) يف (*)
 . (ب) نم تبثأ امو لصألا نم طقس[ ]نيبام (4)
 ١5١(. /4) ةباصإلا ,.(558/7)دسألا ,.(5984/4) باعيتسالا (6)

 .(ب) ىف سيل (0)

 .(ب) نم هانتبثأ ام و «اوركذ» : لصألا يف (0



 ةباحصلا ةفرعم ١497

 . يدقاولا رمع نب دمحم هلاق «ةيواعم ةفالخ رخآ يف ناكو ةيدابلا مزلي ناكو « هيَ يبنلا

 فيك يدقاولا ىلع هكرو يذلا "”[طبختلا] اذه شحفأ امف : ''”[خيشلا لاق]

 موي ناكو ةيواعم ةفالخ ىلإ اًيقاب [ب / ق 787 /7] ةماميلا موي دهشتسملا (”نوكي]

 يسمخخ 27[ نم] وحن امهنيبو نيتس ةنس ةيواعم ةفالخ رخآو ءركب يبأ ةفالخ لوأ ةماميلا

 . "7[ضقانتلاو ىمعلا نم هللاب ذوعن] ؟ةنس

 (؟”يراصنألا سيقوبأ ["”"7]

 . ةباحصلا يف "”[دمحأ نب] ناميلس هركذ« هَ هللا لوسر دهع ىلع يفوت -

 انث « ميرم يبأ نب ديعس نب دمحم نب هللا دبع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 51236

 «تباث نب يدع نع ءراوس نب ثعشأ نع «عيبرلا نب سيق انث « يبايرفلا فسوي نب دمحم
 هتأرما هنبا بطخف ءراصنألا يحلاص نم ناكو سيق وبأ يفوت :لاق ءراصنألا نم لجر نع

 هرمأتسأف هلي هللا لوسر ىتآ نكلو .كموق يحلاص نم تنأو ءادلو كدعأ انأ :تلاقف

 نإو :[تلاق وأ] ««اريخ» : اهل لاقف يفوت سيق ابأ نإ:تلاقف  هلِلَي هللا لوسر تتأف

 ىلإ يعجرا» :اهل ""[لاقف] ءاّدلو هدعأ تنك اغإو هموق يح اص نم وهو «ينبطخ اًسيق هنبا |
 . ةيآلا 4 ءاسنلا نم مكؤابآ حكت ام اوحكدت الو ظ "”[ةيآلا هذه] تلزنف ««كتيب

١ 

 .(ب) ىف سيل ١(

 . «طيلختلا» :(ب) يف 00

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(1517/5) ةباصإلا «(5068 /5) دسألا ,.(791/5) باعيتسالا (؟)

 .(ب) يف تسيل (5)

 .«لاق ١:(ب) يف ()



 "”"سيقوبأ | ""ة 6]

 ىلإ ةوطخ نم ىلاعت هللا ىلإ بحأ ةوطخ نم ام>:لوقي هيي يبنلا عمس

 . (ةالص

 هركذ « ورمع نب ريسن :همسا لاقيو «هذج نع «هيبأ نع « سيق نب ورمع هأور *

 . هيلع دزي ملو « رخأتملا

 >ىإ 001 25 3 715 00

 "”ءارمقلا وبأ [""99]

 . رخأتملا هركذ « كيرش : هنع ىور «نييفوكلا يف هدادع

 نب نيسحلا نب هللا دبع انث دايز نب دمحم نب دمحأ ديعس يبأ نع تثدح- 75

 جسم يف انك :لاق ءارمقلا يبأ نع ؛كيرش انث ءاقولق نمحرلا دبع بأ انث رقشألا نسحلا

 ىلإ رظنف «هرجح ضعب نم هيَ لَ هللا لوسر انيلع جرخ ذإ .”"[اًقلح] هع هللا لوسر

 .( ''”ترمأ اذهب» : *لاقف «نآرقلا باحصأ ىلإ سلجف '*”[قلحلا]

 ”سْيِعُف وبأ[”"٠6٠4]

 .دمحم نب مساقلا : هنع ىور « ةشئاع ثيدح يف هركذ «ةعاضرلا نم ةشئاع مع 5

 نبدمحماأنث : ("![لاق] نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 56 /

 )١( ةباصإلا «(5864 /5) دسألا ,(598/5) باعيتسالا )5/”١77(.

 ةباصإلا «(500 /5) دسألا «(؟5//41) باعيتسالا (؟) )5/ ١58(.
 .(«قلح» :(ب) ىف ةرفز

 . ءاخلاب «قلخلا» :(ب) ىف (4)
 .لاقو : (ب) يف )6(

 .(مترمألا :(ب) يف (7)

 .(؟5//91) باعيتسالا «(0ا/ )١/ ةباصإلا «(7555 /5) ةباغلا دسأ (1)

 .(ب) نم طقس (8)



 ةباحصلا ةفرعم 114 3

 ينثدح : "7[لاق] دمحم نب مساقلا نع ءروصنم نب دابع نع ءركب نب دمحم انث «قوزرم
 اي :تلاق هلي يبنلا ءاج املف هل نذأت نأ تهركف ءاهيلع نذأتسي ةشئاع ىتأ هنأ سيعق وبأ

 اغإ :تلاق ,.«كمع كيلع لخديل »:لاق هل نذآ ملف «سيعق وبأ ينءاج هللا لوسر

 سيعق وبأ ناكو .«كيلع لخديلف كمع هنإ» : لاق « لجرلا ينعضري ملو ةأرملا ينتعضرأ

 . ةشئاع رئظ اخأ

 جام دل 7
 نت دي دن

 "”عيرق وبأ] [*401]

 نع «عيرق نب بلاط : هثيدح ىور «هتجح يف هلل هللا لوسر ةقان تحت تنك :لاق تح
 . "”[هيلع دزي ملو ءرخأتملا هركذ .هدج نع «هيبأ

7 1_7 1 

 .(ب) يف سيل )١(
 15٠(. /4) ةباصإلا «(564 /5) ةباغلا دسأ (5)

 . (ب) يف هتمجرت تسيل ةرفإ



 كلا فاكلا باب]

 "هلي هللا لوسر ىلوم ةشبك وبأ 3
 .اردب دهش 6

 ىسوم انث « "7[حيلف نب] دمحم انث «ميهاربإ انث «دايز انث «قوراف انثدح - 4

 7-00 1ك 3 .٠ 2 » 3 7 .٠ 5 (12عد 5-3

 . هَبَع هللا لوسر

 ©يرامنألا ةشبك وبأ [ "4.

 "!1:ليق]و 2 (؟![دعس نب] ورمع :ليقو «ميلس : ليقف «همسأ ىف فلتخم تح

 نب تباثو « دايز نب ميعنو «دمحمو هللا دبع : هانبأ هنع ىور «ناسيك '”[ : ليق]و «نارهم

 .اأ/ق؟8/؟] .دعجلا يبأ نب ملاسو «نابوث

 جرفلا نب نسحلا انث « '*[ يلع نب نسحلا انث] يسدقملا دمحأ نب يلع انثدح 4

 :لاق ةبؤر نب ورمع انث « شايع نب ليعامسإ انث «رامع نب ماشه انث « '"[يدزألا]

 مكريخ مكريخ»:لوقي ُهََّي هللا لوسر تعمس :لوقي يراغألا ةشبك ابأ تعمس

 . (هلهأل

 .(170 /5) ةباصإلا «(571/7)دسألا «(701/5) باعيتسالا (؟)

 )١514/5(. ةباصإلا «(571/5) دسألا ,(307 /5) باعيتسالا (9)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس (0)

 .(ب) نم تبثأ امو ««يزغلا ؛: لصألا يف (5)



 720[(يسمخألا] لهاكوبأ ]5٠5"[

 . كلام نب هللا دبع : ليقو «ذئاع نب سيق : همساو

 «يصيصملا دلاخ نب مثيهلا انث «يصيصملا "”[يلع نب] دمحأ نب يلع انثدح 4
 ينربخأ : ''[لاق] دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع «سنوي نب ىسيع انث «دواد نب دينس انث
 ةقان ىلع بطخي هلي هللا لوسر تيأر :لاق "7[يسمخألا] لهاك يبأ نع ,ديعس يخأ
 . ةقانلا مامزب كسمم يشبحو «ءامرخ
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 «”ينهجلا بيلكوبأ ["405]
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 رمع نب دمحم انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح- 56
 ىأر هنأ هدج نع «هيبأ نع ٠ ينهجلا بيلك نب مينغ نع ؛ ملسم نب دمحم انث .يدقاولا

 لزن ىتح  ةفلدزملا نم يتلا رانلا مؤي راسف « سمشلا تباغ ام دعب ةفرع نم عفد هلع يبنلا

 .اهراسي '”[ىلع]

1 0 
 ين

 00 ريثك وبأ [*"5 هك]

 . نييماشلا يف هدادع «يرادلا ميمت ىلوم

 2725 ا
 تزد ذل 2

 .«يسمحألا» :(ب) يف )١(
 .(154/4) ةباصإلا .(570 /5) دسألا ,(901/4) باعيتسالا (؟)
 .(ب) نم ةدايز (9)

 .(ب) نم طقس (:4)

 )5//١519(. ةباصإلا ,.(5515/5) دسألا ,(5/”707) ٍباعيتسالا (4)
 .«هيلع» :(ب) ىف (5)

 0154 /4) ةباصإلا «(537 /5) ةباغلا دسأ (0)



 نب هللا ديبع انث «يلمرلا ديوس نب قاحسإ انث «يبالودلا رشب يبأ نع تثدح 0

 نب عسيلاو بهو نب مامت تعمس :لاق] ةنس ةئام شاع دق ناكو «ريثك يبأ نب كلملا دبع

 ميمت ىلوم ريثك '''[يبأ] نع "”[ريثك يبأ نب كلملا دبع نع ثدحي نييرادلا غبصألا

 . ثيدحلا ركذف ''”الامح تنكو ه هلع يبنلا ىلع ميم عم تمدق :لاق «يرادلا

 ا

 ””ريثكوبأ ا ]

 .هذخف فشاك وهو ءرمعمب رم هلع يبنلا نأ ىور « هلَْع يبنلا باحصأ نم لجر ه

 . ريثك يبأ نع «هيبأ نع « نمحرلا دبع نب ءالعلا ثيدح نم رخأتملا هركذ ص

 :هباوصو مهو وهو «ءالعلا نع ء يجنزلا ملسم نع «مدآ ثيدح نم ةاور #

 نب دمحم نع «ريثك ىبأ نع «ءالعلا نع «هريغو « رفعج نب ليعامسإ ةياور-

 .ثيدحلا .. .هعم انأو .هذخف فشاكوهو «رمعمب رم هللَي هللا لوسر نأ شحج

 دم 6

 .(ب) نم ةدايز )١(

 .(ب) نم تبثأ امو ««هلامح# : لصألا يف (؟)

 .(1560 /5) ةباصإلا «(؟555 /5) ةباغلا دسأ ()



 "”[ ماللا باب]

 ("ةبابلوبأ ["408]
 . هثيدح '"'[و هركذ] مدقت «همهس يردب «يراصنألا رذنملا دبع نب ةعافر

 ع
 4 نت 4 0

 يراصنألا ىليلوبأ] ["49]

 .'؟![هثيدحو هركذ مدقت «همسا يف فلتخم

 دع د

 يرعشألا ىليل وبأ ]4١"

 . "7[يرعشألا] نيدل نبرماع : دنع هثيدح

 نب ناميلس انث ءيروصلا ميهاربإ نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 917

 بيبح نب ناميلس نع. يسبعلا ورمعوبأ انث «يرامذلا هللا دبع نب دمحم انث «نمحرلا دبع

 نع « ُهْليَي يبنلا بحاص يرعشألا ىليل يبأ نع «يرعشألا نيدل نبرماع نع «يبراحملا

 هللا ةعاط مهتعاط نإف .مهوفلاخت الو .مكتمئأ ةعاطب اوكسمت»:لاق هيي هللا لوسر

 [ب / ق 785 /؟] هليبس ىلإ وعدأ ينثعب امنإ ىلاعت هللا نإو هللا ةيصعم مهتيصعمو

 اًميش مكرمأ نم يلو نمو يلو وهف كلذ يف ينفلخ نمف ,ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب
 نإ ,ءارمأ مكيليسو نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف ,كلذ ريغب لمعف

 .(ب) نم طقس )١(
 )١178/5(. ةباصإلا «(576 /5) دسألا 90/5(2) باعيتسالا (؟)

 : .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس (4)

 .(١ا/١ /5) ةباصإلا .(7318/5)دسألا «(7205/5) باعيتسالا (0)



 اوركنأ فورعملاب اورمأ نإو ؛ اوطعيمل قوقحلااولئس نإو ءاومحري مل اومحرتسا

 وأ اًعوط هيلع متلمتحا الإ ءيش ىلع مكولمحي ال ىتح ,مكألم قرفتيو مهنوفاختسو

 .«ًألملا يف مهورضحت الو ءاطع مهل اوذخأت الأ مكل قحلا '''[ىندأف] اًهرك

 نب دمحم وهو « سيق يبأ نب دمحم نع هللا دبع نب ةبتعو «ةيواعم نب ناورم هاور 9

 . بولصملاب فورعملا ىسبعلا ورمعوبأ هارأو ,2"”[ىماشلا] ديعس

52200000 

 نيدمحم] هركذ '*”[يرافغلا] هارأ :لاقو ءرخأتملا هركذ هلع ىبنلا بحاص

 .يراخبلا ””[ليعامسإ

 يلع نب ناميلس نب ميهاربإ انث «يلإ بتك اميف بوقعي نب دمحم انربخأ 414
 ىليل يبأ نع «نسحلا نع ,فوع نع «ثراحلا نب دلاخ انث «رشب نب قاحسإ انث ءيصمحلا

 ناكاذإف «ةنتف يدعب نم نوكتس»:لوقي هَ هللا لوسر تعمس :لاق '”[يرافغلا]
 ,ةمايقلا موي ينحفاصي نم لوأو ,يناري نم لوأ هنإف بلاط يبأ نب يلع اومزلاف «كلذ

 . (لطابلاو قحلا نيب قورافلا وهو «ىلعألا ءامسلا يف يعموهو

 م 0

 ”يملسألا ةبابلوبأ 171

 .ةباحصلا يف رازبلا ””[ركبوبأ] ”[ ورمع نب دمحأ] هركذ

 .«نإف» :(ب) يف )١(
 .«يماسلا» :(ب) يف (؟)

 .(١إ5/١/9) ةباصإلا 51٠١(, /5)دسألا ,(" *ا/ل /5) باعيتسالا (") .
 .(ب) نم تبثأ امو .(رافغلا) : لصألا يف قفز

 .(ب) نم ةدايزلا )0(

 .«يراصنألا» : (ب) يف (0)

 )١138/84(. ةباصإلا (506 /5) دسألا 0/5) باعيتسالا 49



 ©”[ورمع نب دمحأ] ”[ركبوبأ] انث « "”[يرتستلا] هللا دبع نب لهس انثدح 60

 ميرم وبأ انث «تباث نب يلع انث «يرماسلا بحاص ميحرلا دبع نب دمحم اانث «رازبلا

 انث : "”[لاق] كلام يبأ نع "”[و رامتلا] ةرسيم نب كلملا دبع نع «مساقلا نب رافغلا دبع

 تلقف راصنألا نم لجر دنع اهتدجوف : لاق «تقرس هدالب نم هل ةق ةقان نأ يملسألا ةبابلوبأ

 يراصنألا ؟*”[ماقأو] هلق يبنلا دنع "”[ةنيبلا تمقأف] ةنيبلا اهيلع ميقأ انأ ىتف اي :هل

 0 هع يبنلا مسبتف «رشع ةينامثب فئاطلا لهأ نم كرشم نم اهارتشا هنأ ةنيبلا

 إو « '"ةلحارلا تذخأو ءرشع 2[ ةينامفلا] هيلإ تعفد تئش نإ «ةبابل ابأ اي تعش

 يا «مويلا هيطعأ ام يدنع ام هللا لوسر اي :تلق :لاق .«اهنع تيلخت تعش

 .(هيلإ كلذو» : هللَع يبنلا لاقف «مارصلا ىلإ رمت

 د دج

 "”ةبيبلوبأ ["**]

 . 2[هدالوأ دنع هثيدح] نييزاجحلا ىف دعي

 « "![بويأ نب] مثيهلا انث ءنايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمعوبأ انثدح- 57

 نأ هدج نع ةبيبل يبأ نب نمحرلا دبع نب ىيحي انث «كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحم انث

 دقف مهردب لحتسا نمو ءامهنيب مثإلاف ىنزف حاكدلا هميتي عنم نم» :لاق هل هللا لوسر

 .«لحتسا

 ع

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(ب) نم طقس (؟)

 .«دارزلا» لصألا يفو .(ب) يف اذكه (')
 .«ماقأف» :(ب) يف 2

 . ؟ةينامث» :(ب) يف (5)

 .(ب) نم تبثأ امو .«ةلحرلا) : لصألا يف (7)
 )١59/5(. ةباصإلا «.(7//717)دسألا 7٠06(, /5) باعيتسالا (7)

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس (4)



 و 1 ةباحصلا ةفرعم

 "'جحللا يبأ ["5 ١غ ]

 هنأل هبقل وهو «هتينك هنأ مهوتو نيرخأتملا ضعب هركذ «هالوم ريمع :هنع ىور

 . محللا لكأ نم ىبأي

 انث « "”[ديعس نب] ةبيتق انث «قاحسإ نب دمحم انث «هللا دبع نب ميهاربإ انثدح 317

 نب هللا دبع نب ديزي نع «لاله يبأ نب ديعس نع «ديزي نب دلاخ نع «دعس نب ثيللا

 راجحأ دنع هلي هللا لوسر ىأر هنأ محللا ىبآ نع محللا ىبآ ىلوم ريمع نع ؛ةماسأ

 .[1/ق 786/؟] .وعدي هيفكب عنقموهو ,« يقستسي تيزلا
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 )١( ةباصإلا «(؟578/5) ةباغلا دسأ )١9/1/5(.

  2,2.(ت) نم ةدايزلا



 "”[ ميملا باب ]

 "'”يماشلا دمحموبأ["46]

 .رخأتملا هركذ «رتولا ةصق هنع ىور

 . هنع يجدخملا نع «زيريحم نبا ىور : يردبلا دمحموبأ :لاقو

 نوراه نب ديزي انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح 04

 نع زيريحم نبا نع «هربخأ نايح نب ىيحي نب دمحم نأ ديعس نب ىيحي ””[انربخأ]

 رتولا نأ هربخأف ةبحص هل تناك «دمحم ابأ : ىنكي ماشلاب ''”[ناك] الجر نأ يجدخملا

 رتولا نأ هربخأ دمحم ابأ نأ هربخأف تماصلا نب ةدابع ىلإ حار يجدخملا نإ مث «قح

 . ثيدحلا ركذف .(«. . .قح

 . ديعس نب ىيحي نع سانلا هآور *

 ('”يرعشألا كلاموبأ ["]

 «ثراحلاو «ديبع :ليقؤ] .«مصاع نب بعك :ليقف .همسا يف فلتخم

)2 
 .٠ [ورمعو

 نب ليعامسإ انث «يطافسألا لضفلا نب سابعلا انث .دمحأ نب ناميلس انئدح 84
 هدذج نع «هيبأ نع ميرم يبأ نب ديعس نب دلاخ نب هللا دبع نب ليعامسإ انث .سيوأ يبأ

 يف عادولا ةجح يف هلفَم هللا لوسر لاق :'”[لوقي] «يرعشألا كلام ابأ تعمس :لاق

 .(ب) يف تسيل )١(
 758١(. /3)دسألا .(715/5) باعيتسالا ()

 .«ابنأ» :(ب) يف (9)

 .(119/1/5) ةباصإلا «(71777/7)دسألا «(708/5) باعيتسالا (5)
 . (ورمع : ليقو «ديبع : ليقو «ثراحلا : ليقو) : (ب) يفو «لصألا يفاذك (5)



 ."”[هللا لوسر اي] ىلب :اولاق (؟ "”[مارح] مويلا اذه سيلأ» : ىحضألا مايأ طسوأ

 نم مكئبنأ الأ»:لاق مث ««مويلا اذه ةمرحك .ةمايقلا موي ىلإ مكنيب ةمرح نإف»:لاق

 ىلع نونمؤملا هنمأ نم ؟نمؤملا نم مكئبنأو .هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ؟ملسملا

 نمؤملا هللا مرح ام رجهو تائيسلا رجه نم ؟رجاهملا نم مكئبنأو ,مهئامدو مهسفنأ
 ,بيغلاب هباتغيو ,هلكأي نأ هيلع مارح همحل مويلا اذه ةمرحك .نمؤملا ىلع مارح

 ةعفد هعفدي نأ هيلع مارحو ,همطلي نأ هيلع مارح ههجوو هقرخي نأ هيلع مارح هضرعو

 .(ةكنعل

 نب ليعامسإ نب دمحم انث «دثرم نب ماشه انث «"”[دمحأ نب] ناميلس انثدح-

 «يرعشألا كلام يبأ نع «ديبع نب حيرش نع «ةعرز نب مضمض ينثدح يبأ انث « شايع

 عبتا نمف ءربصلاو ىوهلا: اهعم لسريو «لسرت ةئتفلا نإ»: هِيَ هللا لوسر لاق :لاق

 . «ءاضيب هتلبق تناك ربصلا عبتا نمو ,ءادوس هتلبق تناك ىوهلا

 ايزد ب 7 .- 77 0

 "”كلاموبأ [”5117]

 . ىلعألا دبع نب ديعس يبأ ىلع (*[هركذب] ليحملا هلاق «'؟”[رصم] لزن « ةبحص هل ت

 . دعس نب نانئس . هنع ىور

 «بيبح يبأ نب ديزي نع «قاحسإ نب دمحم نع «راتخملا نب ميهاربإ ثدح- ١»
 مهر»:لاق نيكرشملا لافطأ نع هلو يبنلا لثس :لاق كلام يبأ نع «دعس نب نانس نع

 .(ةنجلا لهأ مدخ

 . كلام نب سنأ نع «نانس نع ديزي نع ءروهشملاو «كلام يبأ نع لاق اذك *

 .«مارحلا» :(ب) يف )١(

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 ١095(. /5) ةباصإلا ,(17/5)دسألا (؟)

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««ارصم# : لصألا يف (5)
 .هب :(ب) يف )0(



 "”يعجشألا كلام وبأ 37

 . ةباحصلا يف لبنح نب دمحأ هركذ 0

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دّمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح

 راسي نب ءاطع نع «ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع دمحم نب ريهز انث ءورمع نب كلملا دبع
 نم عارذ هللا دنع لولغلا مظعأ نإ):لاق ُهّْيَ# يبنلا نع ءيعجشألا كلام يبأ نع
 (”ظح نم امهدحأ عطتقيف ,رادلا يف وأ .ضرألا يف 29[ نيراج] نيلجرلا نودحجت «ضرألا

 .«ةمايقلا موي ىلإ نيضرأ عبس نم هقوط .هعطتقا اذإف ,اًعارذ هبحاص

 .ريهز نع« كلملا دبع هلاق اذك *#

 ءاطع '*”[نع] هللا دبع نع ءورمغ نب هللا ديبعو «عيبرلا نب سيقو «كيرش هاورو *

 .[ب / ق 786 /؟] .حيحصلا وهو «يرعشألا كلام يبأ نع :اولاقف

 ع

 كلام وبأ"”"3]

 . يمعلا ديز هنع ىور :لاقو « رخأتملا هركذ .لوهجم 0

 «هيبأ نع «يمعلا ديز نب نمحرلا دبع نع ,("/[ديز نب نارمع] : هثيدح ىور- 587“

 هيلع هللا مرح ةنس نينامث مالسإلا يف غلب نم»: هّيَي هللا لوسر لاق لاق «كلام يبأ نع
 .«ئلعلا تاجردلا يف ناكو رانلا

 .ديز نب ميحرلا دبع : هباوصو «ديز نب نمحرلا دبع :رخأتملا هلاق اذك

 د

 )١( ةباصإلا (5/١77/1)دسألا .(708/5) باعيتسالا ) /4ال١3(.

 .«نيراجلا» :(ب) يف (؟)

 .«ضوحا :(ب) يف (*)
 . (ب) نم هانتبثأ امو ««نب» : لصألا يف (5)
 )١9/7/4(. ةباصإلا «(7074 /5)دسألا (0)
 .(ب) يف تسيل ()



 '"'”يظرقلا كلاموبأ ]

 : هثيدح ىور «لاقو ملسأو « هيَ ع يبنلا كردأ :لاقو ءرخأتملا هركذ « ةبلعث دلاو

 ىلع وهو «نميلا نم مدق كلاموبأ ناكو «هيلع دزي ملو ,مدقت دقو «ةبلعث نع داهلا نبا

 دعس نب دمحم هلاق ؛ةدنك نموهو , مهيلإ بسنف ٠ ةظيرق ينب نم ةأرما جوزتف «دوهيلا نيد

 . "”[يدقاولا]

 ا

 "”'”يقشمدلا كلام وبأ 57

 يف ركذ :لاقو رخأتملا هركذ «هنع رانيد نب هللا دبع نع .حلاص نب ةيواعم ىور 6

 .هيلع دزي ملو ٠ تبثي الو «ةباحصلا

 هع

 (يدارملا ماسموبأ "7

 وخأ ينالوخلا ورمع : هثيدح ىور «صاعلا نب ورمع ةطرش ىلع ناك ؛ةبحص هل ت

 . ىلعألا دبع نب ديعسوبأ هلاق « تباث

 انث «يبرحلا *”[قاحسإ نب] ميهاربإ انث ,مشيهلا نب رفعج نب دمحم ائثدح 5484

 «دثرم نب ورمع نع « سابع نب شايع انث ؛''”[متاحوبأ ديوسانث] يبراوحلا دمحأ نب يلع

 ينلخدي ام ينملع :هللا لوسر اي :تلق :لاق هلت يبنلا باحصأ نم لجر ملسم يبأ نع

 .ةدلاو يل سيل : تلق .«ةئجلا نم اًبيرق نوكت اهربف ,كتدلاو ةيحح»:لاسق « ةنجلا

 )١( ةباصإلا ,( 373717 /5) دسألا )4/ ١9/7(.

 .(ب) يف تسيل )١(
 )١19413/4(. ةباصإلا «(7377 /5) دسألا .(84/4:*7) باعبتسالا (؟)

 18٠(. /4) ةباصإلا «(584/5)دسألا ((19/4"7) باعيتسالا (8)

 ش .(ب) نم ةدايزلا (6)



 ةباحصلا ةفرعم

 .(مالكلا بطأو ,ماعطلا معطأف» : لاق

 ديوس نع «يرصبلا يلذهلا ىسيع نب يلع هاورو «دئرم نب ورمع : يباتك يف اذكه

 .هنع رخأتملا ةياور يف ديزي نب ورمع : ("7[لاقف] متاح يبأ نبا

 ني ني و 0

 ىور : لاقو «رخأتملا هركذ «هنع هللا يضر ةيواعم دهع يف ملسأو هْنلَي يبنلا كردأ 0

 . ةيواعم دهع يف كردأ ملسم ابأ نأ ةبالق يبأ نع «لاحرلا مساقلا نع ةملس نب دامح

0 

 (”يرعشألا ملسموبأ ["5474]

 . ثيدحلا اذه هل جرخأو رخأتملا هركذ «منغ نب نمحرلا دبع :هنع ىور

0 26 2 
/ 

 ل نك

 يبأ نب نامثع نع «بيعش نب دمحم نع «نامثع نب ورمع ثيدح نم -0
 يرعشألا ملسم يبأ نع « منغ نب نمحرلا دبع نع ؛يئاطلا متاح نب ةيواعم نع ةكتاعلا
 , همسا ريغب اهنومسي مساب رمخلا نولحتسي موق نوكيس»:لاق هلي هللا لوسر نع
 . «ريزانخو ةدرق مهلعجيف ,ضرألا مهب هللا فسخي ,فزاعملا مهسوؤر ىلع برضي

 اذهو .[أ / ق 785/51 . كلام يبأ نع :'"'هريغ لاقو ملسم يبأ نع :لاق اذكه *

 نب ةيواعم نع. هايور حلاص نب هللا دبعو «بهو نب هللا دبع نأل ةلقنلا ضعب نم مهو
 نع منغ نب نمحرلا دبع نع «ميرم يبأ نب كلام نع « "”[ريرج نب متاح] نع ؛حلاص
 . يرعشألا كلام يبأ

 .«لاقو» :(ب) يف )١(

 . «يليلجلا» :(ب)يف ()

 .(190/4) ةباصإلا «(588/5) دسألا (؟)
 .(197 /5) ةباصإلا «( ١88/50 دسألا (5)
 .(اهمسا» :(ن) يف (6)

 . (هريغ لاق لاقو) :(ب) يف (1)

 .«ثيرح نب متاحا : (ب)يف (0) ش



 نب نمحرلا دبع نع « سيق نب ةيطع نع «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع هاور كلذكو *

 . هلثم هَلِلَع ىبنلا نع «رماع ىبأ "”[نع] وأ« كلام ىبأ نع « ملغ

 :ةيواعم '"”[ ثيدحف]

 انث .حلاص نب هللا دبع انث ءلهس نب ركب انث ””[دمحأ نب] ناميلس هانئدح -

 . ثيدحلا . . . *”[ريرج نب متاح] نع «حلاص نب ةيواعم

 :رباج نب دمحم ثيدحو

 انث ءرامع نب ماشه انث «دمحأ نب نادبع انث «ةزمح نب قاحسإ وبأ هانثدحف 1

 : "”[لاق] منغ نب نمحرلا دبع نع« سيق نب ةيطع نع «رباج نبا انث «دلاخ نب ةقدص

 .هوحن لوقي هَ هللا لوسر عمس هنإ «ينبذك ام هللاو رماع وبأوأ «كلاموبأ ينثدح

 د دع

 ”'يناسغلا مبرموبأ ["5؟6]

 . ميرم يبأ نب هللا دبع هنبا :دنع هثيدح «نييصمحلا يف دعي ركب يبأ دج

 نب ناميلس انث «يرتستلا قاحسإ نب نسحلا انث .دمحأ نب ناميلس انثدح - 4

 نب ركبوبأ ينثدح : ""[لاق] ميرم يبأ نب ركب لآ نم ءالعلا نب هللا دبع ينثدح ةملس

 :تلقف « هلي هللا لوسر تيتأ :لاق «هدج نع هيبأ نع «يناسغلا ميرم يبأ نب هللا دبع

 اهمس ,ميرم ةروس ىلع ''تلزنأ ةليللاو» : هْتيَق يبنلا لاقف « ةيراج ةليللا يل تدلو

 . ميرم ىمست تناكف .( "”[ ميرم]

 .هوحن هذج نع «هيبأ نع « ميرم يبأ نب نايفس نب ءالعلا هاور #

 .(ب) نم تبئثأ امو «لصألا نم طقس )١(

 .«ثيدحول :(ب) يف )١(

 .(ب) يف سيل (9

 .«ثيرح نب متاح» :(ب) يف (5)
 )١79/94/5(. ةباصإلا «(786 /5)دسألا ,("18/5) باعيتسالا (6)

 .«تلزن» :(ب) يف (1)



 "!يدنكلا ميرموبأ 171

 . كلام نب رجح : دنع هثيدح «نييماشلا يف دعي 0

 نب باهولا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمعوبأ انثدح 84

 نع «ميرم يبأ نع« كلام نب رجح نع ءورمع نب ناوفص نع « شايع نبا انث .كاحضلا
 هلع هللا لوسر هرحنف لحرلا ةطساو ىلع هعضوف «ريسي وهو ءبضب ىتأ هنأ ُهْنِيَع يبنلا

 اذه نإ الأ» : هلي يبنلا لاقف «هيديب بيضقلا بضلا لوانتف « كاوسوأ «هعم ناك بيضقب

 نم اًشاشخ] مهلعجف .مهقلخب كفأف هللا اوصعف ,مثألا نم ةمأ اوناك ,ههابشأو

 . «ضرألا '"”[ شاشخ

 ”يدبنكلا ميرموبأ ["477]

 . نيرخأتملا ضعب امهنيب قرف ؟”[و] «””[مدقتملا يناسغلا] يدنع وه ؛؟'[اذه] ال

 ينوكسلا ميرموبأ "3

 . يدزألاب فرعي «نيطسلف نكس يسن نب دابعو «ةرميخم نب مساقلا :هنع ىور 6

 انث ءرامع نب ماشه انث هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح

 : ىنكي «نيطسلف لهأ نم لجر نع «ةرميخم نب مساقلا نع « ميرم يبأ نب ديزي انث «ةقدص
 هتعمس هلي هللا لوسر نم هتعمس ثيدح :لاقف «هنع هللا يضر ةيواعم ىلع مدق ميرم ابأ

 )١( ةباصإلا «(787/7)دسألا 718/4(2) باعيتسالا )4/ ١9/4(.

 ءاحلاب «شاشح نم اشاشحا :(ب) يف (؟) .
 . هلبق يذلارظنا ()
 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .«ىناسغلا مدقتملا» : اهيف ثيح ءريخأتو ميدقت :(ب) يف (0)
 ..(179/4/5) ةياصإلا «(586 /5) دسألا (5)



 ةباحصلا ةفرعم

 ,مهتقافو مهتلخو .مهتجاح نع بجتحاف ءاًئيش سانلارمأ نم هللا هالو نم»:لوقي

 . «(هتقافو هتلخو ,هتجاح نع هللا بجتحا

 .هوحن ميرم يبأ نع هللا دبع نب ريبزلا نع «رجاهملا نب هللا ديع نب دمحم هاور #

 .[ب/ق 85/5]

 دع د ش

 '"'"يصخلا ميرموبأ ["5؟9)]

 ناميلس ثيدح نم رخأتملا هركذ « نييماشلا يف دعي «ىسوم نب ناميلس :هنع ىور

 «ىسوم نب ناميلس نع .«يعازوألا نع .ملسم نب ديلولا نع «يطساولا دمحأ نبا

 ىلع ينلحأ :لاقف هيَ يبنلا كردأ دقو «ينثدح «يصخلا ميرم ابأ نإ :سواطل تلق : لاق

 . يصخ ريغ

 د 1

 "”يلولسلا ةعيبر نب كلام ميرموبأ ”0]

 . هثيدحو هركذ دقت ع

 نب مصاع انث «بيسملا نيدمحم انث « ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ انثدح 540١

 انث ,مركم نب مصاع نب دلاخ نع «ةلبج نبا "”[ىنعي] ورمع نب نمحرلا دبع انث « ةريغملا

 .«ةليلو موي ميقمللو .مايأ ةثالث رفاسملل» :لاقو

 نت عي عت

 )١( ةباصإلا «(784/5)دسألا )189/5(.

 ةباصإلا «(586 /؟)دسألا ,(7707) باعيتسالا (؟) )1798/5(.

 .(ب) نم ةدايزلا (*)



 "”ينهجلا ميرموبأ 7]

 . هثيدح مدقت دقو «رازبلا ورمع نب دمحأ هلاق «ةرم نب ورمع همسا ال

 دع دع د

 ©اسوموبأ ["]

 . ("”[نيعلا باب يف] هثيدحو هركذ مدقت «يرعشألا سيق نب هللا دبع 6

 ('”يراصنألا ئيسوموبأ [ "4" ]

 هركذ «هدانسإ يف فلتخم «ليهس وبأ عفان : هنع ىور .نييندملا يفدعي 0

 . 2[ نيرخأتملا]

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انئدح 57

 نع «يملسلا هللا دبع نب يرسلا انث «رازبلا ديزي نب دمحم انث «يمايلا فرصم نب دمحأ

 يبأ ثراحلا دبع نب عفان نب دمحم نع «سيوأ نب هللا دبع سيوأ يبأو «ةعيبر نب رباج

 هلع يبنلا باحصأ رايخ نم اريخ ناكو هي يبنلا بحاص يراصنألا ىسوم وبأ انث «ليهس

 ينب نيب اوراد دق '"”[جرم] ينب نإ : انل لاق ذإ ُهَِّكَع يبنلا دنع موي تاذ نودعاقل انإ: لاق

 عطتسن مل نإف :اولاق .«راد ثيح نآرقلا عم اورودف ةرئاد مالسإلا ىحر نإو «ليئارسإ

 اًثوم نإو .بشخلا قوف اوبلصو .ريشانملاب اوققش .ىسيع يراوحك اونوكف» :لاق «كلذ

 ' اوناك ليئارسإ ينب يف ءارمأ تناك هنإ الأ ,ةيصعم يف ةايح "”[نم ريخ] ةعاط يف

 )١( ةباصإلا .(7584 /5)دسألا )١798/4(.

 .(4//141) ةباصإلا .(305/7)دسألا ,(77757) باعيتسالا ()
 ش .(ب) ىف تسيل (9)
 .(4//1417) ةباصإلا )5//٠١7(« دسألا (4)
 . «رخأتملا» :(ب) ىف (5)
 .ءاحلاب «حرم# :(ب) يف ()
 .«يف ريخ# : لصألا يف (00)



 .«ضعب ىلع مهضعب '''[ بولقب] برض ,مهنم كلذ

 نب متاح نع :لاقف «ديزي نب دمحم نع «يدنقرمسلا نمحرلا دبع نب هللا دبع هاور #

 يراخبلل هتركذ :يدنقرمسلا نب هللا دبع لاق « عفان همع نع :لاقو «رباج لدب «ةعيبر

 .ةعيبر نب متاح الو «ىسوم ابأ فرعي ملو .هركنأف

 ("”[كلام نب] ليهس يبأ همع نع « سنأ نب كلام نع . ظفللا اذه ضعب ىورو #

 هيمسي نبا هل ناك دقف «كلام نب سنأ وه ىسوم وبأ نوكي نأ لمتحيو] كلام نب سنأ نع

 .رايخألا نم ًاريخ همداخو هِي يبنلا بحاص ناكو «ةاورلا ضعب هانكو «ىسوم

 « مانغ نب ديبع انث «نيصح يبأ نب دمحأ نب ميهاربإ : كلام ثيدحب هانثدح 441

 كلام نع رفعج نب دمحم انث ,يرفعجلا ليعامسإ نب دمحم انث «نيسحلا يبأ نب رفعج انث

 .هوحن ُهلَم يبنلا نع «2"'[كلام نب سنأ نع ليهس يبأ همع نع سنأ نبا

 تف حي ت3 0 2 0

 0 ممكحلا ئسوم وبأ[ "4" 4]

 . ةبحص هل ىرأ الو ءرخأتملا هركذ «نايفس يبأ نب ورمع :هنع ىور 6

0 . . 
 ني دي دب

 ('يقفاغلا ئسوموبأ [ "6"4]

 . *!يريمحلا ةعادو : هنع ىور «نييرصملا ىف دعي «ةدابع نب كلام هن

 نب رارض انث « يمرضحل ا ("”[هللا دبع نب دمحم] انث «دمحم نب دمحم انثدح 524:

 .«بولق»:(ب) يف )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(8//141) ةباصإلا «(308/5)دسألا (9571/) باعيتسالا (*)

 )5//1١41(. ةياصإلا «(708/5) دسألا 95758(2) باعيتسالا (5)

 . «ةدابع نب كلام همسا» :لاقف ررك :(ب) يف (4)



 ناك يضاق «نوميم نب ىيعي نع « ثرامشلا نب ورمغ نع «بهو نب هللا دبع انث ( ذ رمق

 لاق : لاق يقفاغلا ىسوم يبأ نع «يريمحلا ةعاود نع .[أ/ق ؟81//؟] رصم (”امأل

 الإ مهوثدحت الف ,"”[يفيدح] نع مكئولأسي موق "'”[ يدعب] مكيتأيس» : هلَيمْللا لوسر
 .«رادلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نمف نوظفحت امب

 ف 4#

 (لاقعموبأ["*]

 . ثراحللا نب نمحسرلا دبع نب ركب يبأو «ديزي نب دوسألا : دنع هثيدح «ةبححص هل حن

 قاحسإ انث «رصتنملا نب ميمت انث « يم رضحلا انث «لمحم نب دمحم انثدعح . 060

 نأ لشعم يبأ نع ."[ديزي نب] دوسمألا نع ,«قاصحسإ يبأ نع «كيرش انث «قرزألا

 .«ةمجح لدعت ناضمر يف ةرمع» : لاق هني يبنلا

 نسب ركب يبأ نسع «دشار يبأ نسب عماجو ءريمع نب ةرامسع نع شمعألا هاور
 . لقعم يبأ نع ثيراحلا نب نممحرلا دبع

 د 46

 “لقعم وبأ [ "4 "ا/]

 . يئانايرافلا هللا دبع نب دمحأ ثيدعح نم رخأتملا هركذ ت

 ب نأ يهن هنأ هلع يبثلا نع ىور ؛لوهجم

 . هب يعازخملا هللا دبع نب ميهاربإ انثدعح . 1445

44 4 4# 

 .؟لهأب» :(ب) يف (1)

 :(ب) نم ةفايزلا (؟)

 ,؛مكفيدحا : (ب) يف (9)

 :,(1431 /14) ةبايعألا (؟48 /5) دسألا «("915) باعيتسألا (4)
 ,(14؟ /4) ةباصإلا :(5844 /5) دسألا (6)



 '""يراصنألا روكذموبأ 1
 . رباج ثيدح يف هركذ ن

 نع «نايفس انث .ةصيبق انث ءرمع نب صفح انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح - 07

 يطبقلا بوقعي "'[وبأ] هل لاقي "'[هل] امالغ روكذم وبأ قتعأ :لاق رباج نع «ريبزلا يبأ

 هيرتشي نم» :لاق ءال :اولاق ««؟هريغ كلام هلأ» : لاقف « هلم "'[كلذ] غلبف «هنم ربد نع

 ىلع قفنأ» : هلع يبنلا لاقف ”[مهرد] ةئام نامشثب ماحنلا نب ميعن هارتشاف .4؟ ينم

 .«كبراقأ ىلعف لضف ناك نإف .كسفن

 . هموق نم لجر نع «رباج نع «رانيد نب ورمع نع «ةبعش هاور *

 . هوحن رباج نع ؛دهاجم نع «حيجن يبأ نبا نع «قاحسإ نب دمحم هاورو #

 دنع داع

 ةبهيوُم وبأ ["48] 0(0(

 . ”[ورمع نب هللا دبع : هنع ىور] هِيَ يبنلا ىلوم ه

 نب] دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث « *”[نسحلا نب] بيبح انثدح 1404

 رمع نب هللا دبع ىنثدح : 2[لاق] قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث , *[بويأ

 0 01 0( فل

 ورمع نب هللا دبع نع « صاعلا يبأ نب مكحلا ىلوم نينح نب ”" ديبع نع يلبعلا يلع نبا

 فوج نم ُهِّْيَي هللا لوسر ينثعب : ””[لاق] ُهليَق يبنلا ىلوم ةبهيوم يبأ نع صاعلا نبا
 (يعم قلطناف ,عيقبلا لهأل رفغتسأ نأ ترمأ دق ينإ ,ةبهيوم ابأ اي»:لاقف «ليللا

 ءرباقملا لهأ اي مكيلع مالسلا» :لاق «مهرهظأ نيب فقو املف :لاق هعم تقلطناف

 .(١الال/5) ةباصإلا «؟581/7)دسألا )١(

 .(ب) نم تبئأ امو «لصألا نم طقس (؟)

 .(ب) يف تسيل (9)
 )١188/5(. ةباصإلا «(7" 09 /5) دسألا 797:59(2)باعيتسالا (8)

 .(ب) يف سيل )2(

 . ؟دبع ١ :(ب) يف 4



 تلبقأ «هنم هللا مكاجب ام نوملعت ول سانلا هيف حبصأ ام هيف متحبصأ ام مكل 71[ نهيل]

 «يلع لبقأ مث . « ""[لوألا] نم رش رخآلا ءاهلوأ اهرخآ عبتي «ملظملا ليللا عطقك نتفلا

 مث ءاهيف دلخلاو ءايندلا نئازخ حيتافمب تيتأ دق ينأ تملع له ةبهيوم ابأ اي»:لاقف

 حيتافم ذخف يمأو تنأ يبأب :تلق :لاق .(ةنجلاو يبر ءاقل نيبو كلذ نيب تريخ ةدجلا

 ءاقل ترتخا دقل «ةبهيوم ابأ اي هلو اله :لامق ("[ةنجلا مث] ءاهيف دلخلاو ءايندلا نئازخ

 هعجو يف هلع هللا لوسر ئدبف «فرصنا مث « عيقبلا لهأل رفغتسا مث : لاق .(ةنججاو يبر

 . حبصأ نيح هيف هللا هضبق يذلا

 ينارحلا ةملس نب دمحم مهفلاخو «هلثم قاحسإ نب دمحم باحصأ ةماع هاور #

 .[ب /ق 1

 نب زيزعلا دبع انث هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع '””[انثدح] 8

 نب كلام يبأ نع «قاحسإ نب دمحم نع «ينارحلا ةملس نب دمحم انث «ينارحلا ىيحي

 ةبهيوم يبأ نع «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع «نابوث نب مكحلا نب رمع نع ةبلعت

 .هوحن ركذف ليللا فوج نم هلي يبنلا ينبه : لاق

 هج دبعم وبأ |[ 55٠"

 .«ةباحصلا» يف "”[دمحأ نب] ناميلس هركذ ن

 2 2 0 7 ل

 انث «يزارلا "”[ ىيحي نب] نمحرلا دبع انث :"طدمحأ نب ناميلس انثدح 7+

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««ينهيل» : لصألا يف )١(
 .«ىلوألا ١ :(ب) يف (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 . «هانثدحا :(ب) ىف (:4)

 .(191/54) ةباصإلا «(791/5)دسألا (0)
 .(ب) ىف سيل (5)
 .«دمحمل :(ب) يف (0)



 16 ةباحصلا ةفرعم

 يت تت لغ
 2« ىسيع نع «ىليل ىبأ ىنبا نع «دايز نب بلطملا انث «ىفوكلا ناقريزلا نب نسحلا

 نم برقأ توملا :لاقف ؟اًئيش قلعت الأ :انلقف .هدوعن ىنهجلا دبعم ىبأ ىلع انلخد :لاق

 . «هيلإ لكو اًئيش قلع نم»: لوقي ُهّتَِي ىبنلا تعمس 2”[ينإ] كلذ

7 
 تي عني دنت

 "”يعازخلا دبعم وبأ “ 71

 . شيبح : ليقف .همسا يف فلتخم

 انث ,يرودلا دمحم نب ؟*”[سابع] انث « "”[ةباتك] بوقعي نب دمحم انربخأ ١

 «يعخدلا حابصلا نب رحلا نع «يجحذملا بهو نب كلملا دبع انث ءيركسلا دمحم نب رشب

 ركب وبأو وه ةنيدملا ىلإ ةكم نم رجاه ةليل جرخ هَ هللا لوسر نأ يعازخلا دبعم يبأ نع
 طقيرأ نب هللا دبع "”[مهليلد] ءركب يبأ ىلوم «ةريهف نب رماعو « ”[ةفاحق يبأ نبا]

 ءانفب سلجتو يبتحت ةدلج ةزرب ةأرما تناكو ةيعازخلا دبعم مأ يتميخب اورمف «يثيللا

 موقلا اذإو «كلذ نم اًيش اهدنع اوبيصي ملف ءارمتوأ محل اهولأسف يقستو معطتو «ةميخلا

 يف ةاش ىلإ هلي هللا لوسر رظنف «ىرقلا مكزوعأ ام ءيش اندنع ناك ول :تلاقف ""نيلمرم

 . .دهجلا اهفلخ ةاش :تلاق (؟دبعم مأ اي ةاشلا هذه ام»:لاقف اهتميخ رسك

 . "شيبح نع مركم ثيدح لثم هلوطب ثيدحلا

 نب زرحم نب مركم انث «زيزعلا دبع نب ىلع انث ,دمحأ نب ناميلس 0 ا

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس )١(
 18٠١(. /4) ةباصإلا «(597/5) دسألا ,(7:509) باعيتسالا (؟)
 . ؛هباتك ىف» :(ب) ىف (9)
 .«سابعلا» :(ب) يف 6
 .(ب) يف تسيل (4)
 .«مهليلدو» :(ب) يف 03
 .«نولمرم» :(ب) يف )7,

 .(ب)نم هانتبثأ امو 2««شيبح نع مركم ثيدح ركذف» : لصألا يف (8)
 . (هانثدح» :(ب) يف ١)



 نع "”[ماشه هيبأ نع] شيبح نب ماشه نب ''[مازح] نع .زرحم يبأ ينثدح . يدهم فرق 8 ٌ 85 8 ) . . 1: 8

 .هلوطب ثيدحلا ركذف . "!طقيرأ نب هللا دبع مهليلدو «ةريهف نب رماعو ركب وبأو وه

 30 انج 4 5

 ('”بحرموبأ["447]

 : هنع ىور ةبحص هل «بح رم نبا :ليقو «بحرم ىبأ نبا :ليقف «هيف فلتخم

 ش . ىبعشلا

 انث «ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انثدح «مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح 67

 يبأ نبا وأ « بحرم يبأ نع «يبعشلا نع «دلاخ يبأ ©[ نبأ] نع . يروثلا انث ءمصاع وبأ

 . بحرم يبأ نبا وأ ءبحرم وبأ :اولاقف « ليعامسإ نع «ةعامج هاور كك

 . بحرم يبأ نبا 27[وأ] بحرم نبا : لاقف نايفس نع «يرازفلا قاحسإ وبأ هاورو 2

 . بحرم يبأ نبا نع :لاقف .«يروثلا نع .دعس نب ميهاربإ هاورو 3ك

 تو بى 7 ام د!إ+ ع

 "”ةروذحُم وبأ ["4*]

 . هثيلح (*[و هركذ] مدقت . زيعم نب ةرمس :همسأ ح

 . ؟مارح» :(ب) يف فلن

 .؟ماشه نع هيبأ نع» :(ب) يفو «ءلصألا يفاذك (؟)

 .«طقيرألا نبا» :(ب) ىف (9)

 )١7/8/5(. ةباصإلا 2(" /5) دسألا )2(

 .(ب) نم طقس (6)

 .؛وأ» نم ًالدب (ول :(ب) يف )00

 )١19/5/4(. ةباصإلا «(7178/5) دسألا ,(75945) باعيتسالا (0



 نب دمحم انث , ''7[بيسملا] نب دمحم انث ,ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ انثدح 4

 نب زيزعلا دبع نب ميهاربإ ينربخأ «باهولا دبع نب هللا دبع انث « '"”[يراخبلا] ليعامسإ
 رتويو «ناذألا عفشي نأ هرمأ هلع يبنلا نأ ةروذحم ابأ عمس هنأ «ةروذحم يبأ نب كلملا دبع

 .[أ /ق 7848/5] .ةماقإلا

 22يرامذلا ةكيلم وبأ["5 1

 . "[يئارقملا دعس نب دشار]و «هنبا : هنع ىور . ''””[رخأتملا هركذ اميف ةبحص هل]

 :لاق « ةكيلم يبأ نع .دعس نب دشار نع «حلاص نب ةيواعم :دنع هثيدح 6

 بحي ام هيخأل بحي ىتح .هلك ناميإلا دبع لمكتسي ''[ا/1: هِي هللا لوسر لاق

 .(ةدجو هحازم ىف هللا فاخي ىتحو هسفنل

 4. 0 م6
26 

 "””يدنكلا ةكيلموبأ ["440]

 هركذ .نييرصملا ىف دعي « عفيور نب تباثو « حابر نب يلع : هنع ثدح « ةبحص هل 0

 . يولبلا ةكيلم يبأب فرعي :لاقو «ىلعألا دبع نب ديعس ىبأ ىلع «(*[هركذب] ليحملا

 دع د

 .(ب) يف ترركت )١(
 .(ب) نم ةدايزلا ()

 .(184 /5) ةباصإلا ٠٠”7(« /5)دسألا ,(75010) باعيتسالا (”)

 .«ةبحص هل : لاقو ءرخأتملا هركذ» :(ب) يف (4)
 . «ئرقملا دعس نب رشنمو» :(ب) يف (5)

 .«نل» :(ب) يف (7)

 ١84(. /8) ةباصإلا «(701/5) دسألا «(7711/) باعيتسالا (0)

 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا نم طقس (8)



 "7يونغلا دثرم وبأ ["* 5]

 مدقت عقسألا نب ةلثاو :هنع ىور « اردب دهش «نيصحلا نب ")[زانك] :همسا تن
 . هثيدح

 نب مكحلا انث ءيمرضحلا "”[هللا دبع نب دمحم] انث « دمحم نب دمحم انثدح 5

 "9[هللا] ديبع نب رسب نع «رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع «دلاخ نب ةقدص انث «ىسوم

 هلع هللا لوسر تعمس :لوقي يونغلا دثرم ابأ تعمس :لوقي عقسألا نب ةلثاو تعمس :لاق

 .(اهيلع اولصت الو ,روبقلا ىلع اوسلجت ال): لوقي

 سيردإ يبأ نع « رسب نع .ورمع نب ناوفص هاورو ءرسب نع ءرباج نبا هاور اذك *:

 .دثرم يبأ نع« ''”[ةلثاو] نع «ينالوخلا

 نب]ورمع نب دمحأ 00[ «يرتستلا هللا دبع نب لهس 60[ انت دح]0

 ناوفص انث «كرابملا نبا انثدح : 7[لاق] ىسرنلا ديلولا نب سابع انث «رازبلا "”[قلاخلا دبع

 نع «عقسألا نب ةلثاو نع «ينالوخلا سيردإ يبأ نع هللا ديبع نب رسب نع ء«ورمع نبأ

 .«اهيلع اوسلجت الو ءروبقلا ىلإ اولصت ال» :لاق ُهّْنَِع "”[ىبنلا نع] «يونغلا دثرم ىبأ

 71 نق : مل 0 6 + 5 1 . 9

 ("ةرسيم وبأ["551/]

 . رخأتملا هركذ .رمع نبا ىلوم عفان : هنع ىور هلع يبنلا عمس ان

 )١( الاستيعاب)770٠١(( ةباصإلا «(787 /5)دسألا )5/لا/١(.
 ش .(ب) نم تبثأ امو ««نانك» : لصألا يف (؟)
 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس (5)
 . «ةلثاو ىبأ نع» :(ب) ىف (2)

 . «هانثدح» :(ب) ىف )0(

 . «ابنأ» :(ب) يف 00

 .(ب) نم ةدايرلا (7:

 .(ب) نم طقس (4)

 .«هللا لوسر لاق :لاق» :(ب) يف (9)
 )٠١( /5)دسألا  »”3١ةباصإلا )5/ ١94(.



 قوت ةباحصلا ةفرعم

 «يلع نب سابعلا انث : "”[لاق] هباتك يف بوقعي نب دمحم نب دمحم انربخأ

 «ىليل يبأ نبا نع «بويأ نب ريرج انث «مكحلا نب مساقلا انث «يعينملا دمحم نب دمحأ انث

 انأو يل موصلا :لجو زع برلا لوقي»:لاق ُهَِّلَع يبنلا نع «ةرسيم يبأ نع «عفان نع
 . (هب يزجأ

 "”يلذُهلا حيلملاوبأ ["** 3

 . مئادلا دبع وبأ : هنع ىور 8 0

 انث ءيشكلا ملسموبأ انث :"”[اولاق] ةعامج يف قورافو «بيبح انثدح. 6

 هللَع يبنلا نأ حيلملا يبأ نع «مئادلا دبع وبأ انثدح : '7١[لاق] ديزي نب ديلولا نع «مصاعوبأ

 . ىرخألا حلصأ ىتح ةدحاو يف ىشمف .هعسش عطقنا

 . هلثم ديلولا نع «ديعس نب ةبيتق هاور *

 انث "”[ديعس نب] ةبيتق انث «قاحسإ نب دمحم انث هللا دبع نب ميهاربإ هانثدح 5

 . هلثم هني يبنلا نع «حيلملا يبأ نع «مئادلا دبع يبأ نع «ديزي نب ديلولا

 نزف م نزح .-

 ''”هيلملاوبأ " 1]

 88/5/١؟] .رخأتملا هركذ .هنع يلذهلا دمحم يبأ نع « مكحلا : هثيدح ىور ل

 .[ب /ق

 .(ب) نم طقس )١(
 )١1814/5(. ةباصإلا 70١ /5)دسألا (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا_ (9)

 .(1485 /5) ةباصإلا «(”0- /5)دسألا (5)



 نب ديزي انث مركم نب نسحلا انث « "'هباتك يف بوقعي نب دمحم “انربخأ ا 0١

 نب ةريغملا ىتأ :لاق «يلذهلا دمحم يبأ نع ؛مكحلا نع «ةرامع نب نسحلا انث «نوراه

 انم ةأرما تبرض :حيلملاوبأ لاقف ؟ملع دحأ دنع له "”لأسف ءاّئينج تبرض ةأرما ةبعش

 اهيف لعج :لاقو «هلوطب ثيدحلا *” ركذف] «. . . هلي ىبنلا اهيلو ىتأف ءةأرما
 . "”[ةرغ] 00 .

 ني دي

 "'حيلملا وبأ ["46]

 ىسيع نب كلملا دبع :هنع ىور ء هلْفَع يبنلا ىلع مدق يفقثلا دوعسم نب ةورع نبا

 . هيلع دزي ملو ءرخأتملا هركذ «يفقثلا

 0! "1 يفدحلا] ةعفنموبأ ["401]

 . ةعفنم نب بيلك : هنع ىور «ةرصبلا نكس 0

 نب ىيحي انث ءيمرضحلا ("![هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحم نب دمحم انثدح 5

 «هدج نع ؛هيبأ نع «ةعفنم نب بيلك انث ء« ىفنحلا ('")[دمحم نب] ثراحلا انث «ديمحلا دبع

 يذلا كالومو ,كاخأو .كتخأو ,كابأو .كمأ»:لاق ؟ربأ نم هللا لوسراي :تلق :لاق

 .«هانربخأ» :(ب) يف )١(
 . (يلإ بتك اميف» :(ب) يف قش

 .«لاقف» :(ب) يف ()
 .«هركذف» :(ب) يف (4)

 .(«ةرعال : (ب) ىف (6)

 .(184 /4) ةباصإلا ٠٠*"(« /5) دسألا (1)
 . «ىفقثلا» :(ب) ىف (0)
 .(183/4) ةباصإلا ٠(« 5 /5) دسألا ,(77377) باعيتسالا (8)
 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 )٠١( «ةرم نبا» :(ب) يف .



 .«ةلوصوم اًمحرو ءاّبجاو اًقح كاذ يلي
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 "”يراصنألا ىلعملا وبأ "13

 . هنبأ : دنع هثيدح م

 انث .يضاقلا بوقعي نب فسوي انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 0

 هيبأ نع «ىلعملا يبأ نبا نع «ريمع نب كلملا دبعانث «ةناوعوبأ انث «يسلايطلا ديلولا وبأ

 ايندلا يف شيعي نأ نيب هللا هريخ ًالجر نإ "”[الأ]::لاقف .بطخ هَلِلَي هللا لوسر نأ

 هبر ءاقل نيبو ,اهنم لكأي نأ ءاش ام انيدلا نم لكأي نأ نيبو ءاهيف شيعي نأ ءاش ام

 ! ؟خيشلا اذه نم نوبجعت الأ : ُهْتفَع يبنلا باحصأ لاقف «ركبوبأ ىكبف .«هبر ءاقل راتخاف

 ."”[هبر ءاقل راتخاف] هبر ءاقل نيبو انيدلا نيب هبر هريخ اًاص ًالجر هلم هللا لوسر ركذ

 ءانلاومأب كيدفن لب هللا لوسر اي :ركبوبأ لاق « هّنلَع هللا لوسرب ملعأ ركب وبأ ناكف

 نبا نم هدي تاذو ,هتبحص يف انيلع نمأ دحأ سانلا نم ام»: هِي هللا لوسر لاقف ءانئانبأو

 ؛ءاخإو دو هنكلو ءًاليلخ ركب ابأ تذختال :يتمأ نم ًاليلخ اًذختم تنك ولو ,ةفاحق يبأ

 . هللا ليلخ مكباحص نإو ,ناعإ

 دج داع د

 «'يرافغلا حوارموبأ | ":ةهع“"ز

 .هل جرخأو « ةبحص (*'[4ل] يناتسجسلا دوادوبأ لاق :لاقو «رخأتملا هركذ 0

 )١( ةباصإلا ((597/5)دسألا ,(97117) باعيتسالا )4/ 14857(.

 ) )1.(ب) نم طقس

 . (ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس (7)

 .(189 /5) ةباصإلا ,(7581/7)دسألا ,(71994) باعيتسالا (1)

 .«حوارم يبأل» :(ب) يف (4)



 نب دمحأ ةبتعوبأ انث : '''[لاق] "7[هباتك يف] «بوقعي نب دمحم هانربخأ امم 5

 يثيللا حاورم يبأ نع ءملسأ نب , ديز نع «نامثع نب ةعيبر انث :كيدف يبأ نبا انث ءجرفلا

 :ةالصلا ماقإل لاملا اهلزنأ انإ : ىلاعت هللا لاق»:لاق ٠ هلي هللا لوسر نأ :لاق اذكه
 . (ةاكرلا ءاتيإو

 تي دي 02 ماء ل

 ”نجحموبأ["”546554]

 . اًئيش هل جرخي ملو ءرخأتملا هركذ «لاقبلا دعسوبأ : هنع ىور ال

 نب هللا دبع انث «'"”[ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم] دمحأ وبأ يضاقلا انثدح 0
 دعسوبأ انث «يئادصلا ديزي نب يلع انث «يلهابلا ديز يبأ نب نيسحلا انث «مئيهلا نب رفعج
 نم يتمأ ىلع فاخأو : لاق هنأ هلع هللا لوسر ىلع دهشأ : لاق «نجحم يبأ نع «لاقبلا

 . (/ق/] .(ردقلاب بيذكتو ,موجنلاب ناميإو ,ةمئألا فيح : اثالث يدعب

 . 0 2 اذن اء :# ع

 «©:ذنملا وبأ [" 5 ه6]

 .بلعت نب ديزي : '””[هنع ىور] ه

 انث « يبأ انث ءحرسلا نب رهاطلا يبأ نب ورمع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 7171

 ىلإ ءاج ًالجر نأ رذنملا يبأ نع « « بلعث نب ديزي نع «دعس نب ماشه نع « عفان نب هللا دبع

 ,رجاف هنإ» : ”[رمع] لاقف ؛هيلع لصف كله اًنالف نإ :هللا لوسر اي : لاقف « هلْهَي يبنلا
 «سرحلا يف اهيف بحص يتلا ةليللا '"[رت] ملأ لوسر اي : لجرلا لاقف .«هيلع لصت الف
 غرف اذإ ىتح دعق «هربق ءاج اذإ ىتح هعبت مث ؛هيلع ىلصف هلع يبنلا ماقف ءمهيف ناك '"”[هنإف]

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(ب) نم طقس (؟)

 1١98(. /4) ةباصإلا .(707/5/5) دسألا «(7197) باعيتسالا (9)
 .(186 /4) ةباصإلا ,(*" ٠ /5)دسألا (غ)
 . (دنع هثيدحا :(ب) ىف (4)
 . (ب) نم تبثأ امو ءلصألا نم طقس )0020
 . «اهنإف» :(ب) يف (0)



 5 ةباحصلا ةفرعم

 لاقف «ًاريخ كيلع ىنثأو اًءوس سانلا كيلع ينشي» :لاق مث «تايثح ثالث هيلع اثح هنم

 يف دهاج نم ؛باطخلا نبا اي كبنم انعد»: هني يبنلا لاقف ؟هللا لوسر اي كاذ امو : رمع

 .«ةئجلا هل تبجو هللا ليبس

 : ماشه نع «ديز نب دامح هاور *

 برح نيدمحم انث «يمرضحلا انث «ئرقملا دمحم نب دمحم '')[هانثدح] 7

 نأ رذنملا ىبأ نع «بلعث نب دايز نع «دعس نب ماشه نع «ديز نب دامح نع «ىطساولا

 . تايثح ثالث ربق ىف اثح ُهْنِيَي ىبنلا

 داع دع د

 ””ىنهجلا رذنملاوبأ [”56]

 . رخأتملا هركذ «نييفوكلا يف دعي «بهو نب ديز :هنع ىور ه

 نمحرلا دبع نب دمحأ نب دابع انث «ينابيشلا رفعج نب مساقلا نع تثدح. 4

 نع «بهو نب ديز نع «'*!دلاجم يبأ نبا نع «""[هيبأ نع] «يمع ينثدح «يمزرعلا

 ,رذنملا ابأ اي: ”لاقف] مالكلا لضفأ ينملع هللا يبن اي : تلق. :لاق «ينهجلا رذنملا يبأ

 ءريخلا هديب ,تيميو ييحي ,دمحلا هلو كلملا هل .هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ الد :لق
 2 0000 52 5 1 فرفز هانا 57 . 5

 الإ ءالمع سائلا لضفأ ذئموي تنأف ,موي لك [ يف ] ةرم ةئام ريدق ءيش لك ىلع وهو

 ءربكأ هّللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس »: نم رثكأو ,.تلق ام لغم لاق نم

 اياطخلل ةاحمم اهنإف «كتالص يف رافغتسالا نيسست الو .هللاب الإ ةوق الو لوحالو

 .« لجو زع هللا ةمحرب

 2 ني 3

 .«انثدح» :(ب) ىف )١(

 .(188 /5) ةباصإلا «(07 /5) دسألا «(771) باعيتسالا (؟)
 ْ .(ب) ىف سيل ()
 .«دلاجملا» :(ب) ىف (5)
 .«لاق» :(ب) يف (0)



 0000[ بحملا وبأ] [ ”":هالز

 . «ةباحصلا» يف ناميلسو «نيطم هركذ ءبوسنم ريغ 0

 . ح قاحسإ نب *”[ىسوم] انث « "”[نسحلا نب] بيبح انثدح ن1

 انثدح :الاق «يمرضحلا ”[هللا دبع نب دمحم] انث ,"[دمحم] نب دمحم انثدحو
 ديلخ انث «يروثلا وخأ ديعس نب كرابم انث . ”[ينامحلا] '*”[ديمحلا دبع نبا] ىيحب
 «نيتلاخوأ ,نيتخأ وأ .نيتنبا لاع نم» : هلي هللا لوسر لاق :لاق ربحملا يبأ نع .يروثلا
 ةبابسلا هعبصأب هلي هللا لوسر مضو ««نيتاهك ةنجلا يف يعم وهف ؛ «نيتمع وأ ,نيتدج وأ
 هللا دابع ايف ءاًسمخ وأ اًعبرأ نك نإو .حرفم وهف« ءاًنالث نك نإف»: اهبنج ىلإ يتلاو
 . «(هوبراض ,.هوضرقأ هوضرقأ ,هوكردأ

0 925 

 .دعس نب ثيللا : دنع هثيدح [

 انث . ””[ميها رد نب دمحأ نب دمحم] (0[يضاقلا دمحأوبأ] انثدح.
 .ح يلهابلا لضفلا نب دمحأ نب , ©[ نسحلا]

 «ديعس نب ةبيتق انثدح دح :الاق «نايفس نب نسحلا انثدح «نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 7/5 /؟] روصنم ابأ اي :روصنم يبأل تلق :لاق «عفان نب , ديود نع .دعس نب ثيللا انث

 .ميجلاب ««ربجلاوب بأ» :(ب) يف )١(
 .(117/7 /5) ةباصإلا (6 /ددسألا 4

 .(دمحم) :(ب) ىف قف

 .هدمحأ» :(ب) يف (4)
 . (ب) نم ةدايزلا فز

 .(185/5) ةباصإلا ,(704 /5) دسألا ,(5:55775) باعيتسالا (0)
 . (دمحأ وبأ ىضاقلا» : اهيف ثيح .ريخأتو ميدقت : (ب) يف (4)
 .«نيسحلا» :(ب) يف (9)



 : هلع هللا لوسر لاق دقو ءاذكو اذك ىتدحب ىنؤوسي ام : لاق «كيف ةدح الول[ب/ق

 (يتمأ رايخ يرتعت ةدحلا»

 نع «بدؤملا دمحم نب سنويو «نابأ نب نمحرلا دبعو «بارغ نب يلع هب ثدح *
 . هلثم ثيللا

 «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «2')[نسحلا نب] دمحأ نب دمحم هانثدح . 05

 . هلثم ثيللا نع «بارغ نب يلع انث «سنوي نب دمحأ انث

 «ينارهزلا عيبرلاوبأانث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدحو 2.5

 «روصنم يبأ نع « عفان نب ديوذ نع "”[دعس نب] ثيللا نع «نابأ نب نمحرلا دبع انث

01 20 . 52 9 

 "”'يرافغلا دوعسم وبأ ["؛ه9]

 .دوعسم نبأ : ليقو .دمحأ نب ناميلس هركذ ن

 انث «يدادغبلا ةروس نب بوقعي نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح _ 7٠0١77

 :لاق يرافغلا دوعسم يبأ نع « عفان نع «دابع انث ءماطسب نب جايهلا انث راكب ني دمحم

 يف ام دابعلا ملعي ول» :ناضمر رهش لهأ دقو : موي تاذ '؟*”[لوقي] هلع هللا لوسر تعمس

 نم لجر لاقف] «« ''”[ اهلك ] ةنسلا ناضمر رهش نوكي نأ دابعلا ىنمتل ,.ناضمر رهش

 لوحلا سأر نم ناضمر رهشل نيزتتل ةنجلا نهم هللا لوسر لاقف انثدح هللا يبن اي ةعازخ

 . "![هلوطب] ثيدحلاركذو « *[«لوحلا ىلإ

 .(ب) نم طقس )١(

 .(ب) نم ةدايز (0)

 .( 14 ٠ /4) ةباصإلا .(؟5//41)دسألا (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا يف سيل )0(



 (7قراخملا وبأ *]
 . "9[نايفس نب نسحلا هركذ] . نييفوكلا يف دعي «''![2«سوباق وبأ» دلاو]

 انث ءسلغم نب ةرابج انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدح 54
 ىلإ لجر ءاج :لاق هيبأ نع ؛قراخملا يبأ نب سوباق نع :كامس نع «يلشهنلا ركب وبأ
 :لاق ؟ عنصأ ام يلام ديري لجر يل ضرع نإ تيأرأ : :هللا لوسر اي :لاقف . هْكَع يبنلا
 :لاق .«نيملسملاب هيلع نعتساف ,ىبأ نإف ,ناطلسلا هيلع نعتساف ىبأ نإف , هللاب هركذ»

 (؟: رمت وأ ,ةرخآلا ءادهش نم نوكت ىتح كلام نع لتاقف» : لاق . نوملسملا ينع ىأن نإف

 .(كللام

 .هوحن كامس نع «حلاص نب نسحلاو «رافصلا دالخو «يروثلا هاور 2

 نيف تي د لم خا 2

 ”يلمسألا ورمع نب بتعم وبأ 73

 . نمحرلا دبع : همسا ليق 0

 رفعجوبأ انث «ينارحلا بيعش وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 05
 نع ٠ .مهتأ ال نم ينثدح : '"![لاق] قاحسإ نب دمحم نع ؛ةملس نب دمحمانث ؛يليفتلا
 نأ ”[يملسألا] ””[ورمع] بتعم يبأ نع ؛هيبأ نع يملسألا ناورم يبأ نب ءاطع
 مهللا هللا "”[اوعدن] اوفق» : مهيف انأو هباحصأل لاق ءربيخ ىلع فرشأ اللهَ هللا لوسر

 ,نللضأ امو ,نيطايشلا برو «نللقأ امو ,نيضرألا برو ,نللظأ امو ,تاومسلا بر

33 

 )١( دسألا )5/  58٠١ةباصإلا )197/5/5(.

 .«سوباق وبأو»::(ب) يف (؟)

 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا يف سيل ()
 .«كلام زرحتو» :(ب) يف (5)
 .(141/5) ةباصإلا ,(؟97* /5) دسألا )951١(2 باعيتسالا (6)
 .(ب) يف سيل ()
 .«عدنل :(ب) يف (0)



000 
ءاهيف ام ريخو ءاهلهأ ريخو ةيرقلا هذه ريخ كلأسأ :نيرذ امو «حايرلا برو

 ذوعنو 

 ةيرق لكل اهلوقي ناكو ,«هللا مساب اومدقا ءاهيف ام رشو ءاهلهأ رشو ءاهرش نم كب

 .اهلخد

 2 2 د

 "”بينم وبأ ["451]

 .دايز نب ملسم :هنع ىور . رخأتملا هركذ اميف ةبحص هل

 ةعبرأ تيأر :لاق دايز نب ملسم نع ءديلولا نب ةيقب انث «بيبح نب ميحرلا دبع هركذ

 «نانس نب حورو «ديبع نب ةلاضفو كلام نب سنأ : مهنم هّْنِقَي يبنلا باحصأ نم رفن

 نم ةمامعلا ةبذع يخري " [مهلك] يبلكلا بينم وبأو  ملسم نم كشلا حور نب نانسوأ

 .[أ /ق 140 /؟] . نيبعكلا ىلإ مهبايثو «هفلخ

0600 
 نوميم وبأ[ ”45]

 نع «ةدلخوبأ :هثيدح ىور .ةرم ريغ ُهَِّيَع يبنلا عمس ناباج همسا "”[نإ]: ليق ص

 . هيلع دزي ملو «رخأتملا هركذ «هيبأ نع « ناباج نبا نوميم

 تار بايت 2 جل دج

 ”يراصنألا بعصم وبأ["454]

 . "9[هيف ذ فلتخم] . بوسنم ريغ 0

 نب يلع انث .بويأ نب لهس نب '"”دمحأ انث « ىضاقلا قاحسإ نب دمحم انثدح 5

 .اذوعأو):(ب) ىف )١(

 .(1417 /5) ةباصإلا «(3" ٠0 /5) دسألا «(78760) باعيتسالا (1)
 .(ب)نم تبثأ امو «لصألا نم طقس (7)

 .( ,/8) ةباصإلا «*”5/١5)دسألا (:)

 .(5/*191) ةباصإلا «.(599 /5)دسألا (6)

 .(ب) يف سيل (5)



 .«هوجولا ناسح نم ريخلا اوبلطا» : ُهَْبَع يبنلا لاق : لوقي

6 2 

 "”ممعم وبأ["456]

 نع يطساولا ىلعم ثدح :لاقو «رخأتملا هركذ . دمحم لآ دنع رمسن انك : لاق

 دزيمل «لوهجم دانسإ اذهو .رمعم ىبأ نع «رفعج ىبأ نبا نع «رفعج نب ديمحلا دبع

 . هيلع

 ع

 ©”بلهملاوبأ ["”555]

 .«نادحولا» ىف ىمرضحلا هركذ «بوسنم ريغ 0

 .ح يمرضح ا ()[هللا دبع نب دمحم] انث «دمحم نب دمحم انثدح 17

 3 7[ ةبيش ىبأ نب] نامثع نب دمحم انث 2 9[نسحلا نبل دمحأ نب دمحم انثدحو

 «بلهملا نب زيزعلا دبع نع «كيدف ىبأ نب ليعامسإ نب دمحم انث ءدرص نب رارض انث :الاق

 عمسلا ناذه»:رمعو ركب يبأل لاق هلي هللا لوسر نأ بلهملا يبأ هدج نع ؛هيبأ نع
 .«رصبلاو

 «بطنح نب هللا دبع نب بلطملا نب زيزعلا دبعوهو .بلهملا نبا يباتك يف عقو اذك *#
 . بلهملا وبأ هتينك نوكي نأ هبشيو «بطنح نب هللا دبع هدج نع « هيبأ نع

 ني ني 17 7

 )١( ةباصإلا ,.(595/1>دسألا )187/4(.

 ةباصإلا ,.(3094/5)دسألا (؟) )1941/5(.

 ) )9.(ب)نم ةدايزلا



 '"'ينهجلا ثيغموبأ <71

 .«نادحولا» يف ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم هركذ حن

 انث . "'”[ةبيش يبأ نب] نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -

 نع دقاو نب نامثع نع «دشار نب رمعم نع «يزارلا ءالعلا نب ىيحي انث « سلغم نب ةرابج

 .«رمعلا يف ةدايز ربلا» : هَ هللا لوسر لاف : لاق هيبأ نع . ينهجلا ثيغم

 4 د4

 (”يدسألا ”تعكم وبأ[" ]

 تعم يبأ نع دسأ ينب نم ةأرما هيبأ مأ هتدج نع «يبضلا لضفملا :هثيدحح ىور

 : هتدشنأف « ُهَّتِلَع يبنلا تيأر : لاق .يدسألا

 مساقلا ابأ مالسلا كيلع اًقداص بسكموبأ لوسقي

 مئاسصلاو نيلصنملا حورو هشاحتيرو ةسلإلا مالمس

 امنإف «هيف رخأتملا فحصو .«ىتوملا ةيحت مالسلا كيلع تعكم ابأ اي»: هِي يبنلا لاقف

 . تعكموبأ ال ؛ بعصموبأ وه

 انث «يئاذهلا ركب نب دمحم نب دمحأ انث ءرمع نب هللا دبع نب يلع هانثدعس 4

 دسأ ينب دفو مدق ؛لاق يبأ ينثدح .زيزعلا دبع نب ناميلس انث . يشايرلا جرفلا نب سابعلا

 مساقلا ابأ مالسسلا كيلع 2 اًقداص بعسصسم وبأ لوي

 مئاسصتلاو نيسكسصملا حورو ةسن اسكس زو هسلؤلا ماللسمسم

 .؟غلب» :(ب) شماه يفو .(141“ /4) ةباصإلا «(؟3//19/19) دسألا (1)

 ,(ب) يف سيل (؟)

 .«يدسألا ركذي ملا :(ب) يف ()

 .(147 /4) ةباصإلا 7448 /3) دسألا (4)



 .[ب ١١/ /؟] .«مالسلا كيلعو» : ُهّْلْكَع يبنلا لاقف

 '"”يفئاطلا ةرم وبأ 17]

 . «نادحولا» ىف ىمرضحلا هركذ ج

 هللا دبع انث «ىمرضحلا 2'”[هللا دبع نب دمحم] انث «دمحم نب دمحم هانثدح ٠

 «يفئاطلا ةرم يبأ نع «زيزعلا دبع نب ديعس انث :"1[لاق] قاحسإ نب ييحي انث ءمكحلا نبا

 ر وا نم ر عبر مدأ نب يبدلا نع كفكأ راهنلا لوأ هم تاعكر عبرأ اص مدآ نبا : للاعت هللا لاق»:لاق ُهّنْكَم ىبنلا

 .(ةرخآ

 (7يدزألا تاللا دبع نب ةيواعموبأ ["*" 1

 . (ةباحصلا» ىف ناميلس هركذ

 نب ىلع انث « ىسينتلا روهمج نب ىسوم انث ,"”[دمحأ نب] ناميلس انثدح ١

 دلاخ] هيبأ نع «نامثع نب دلاخ نب نمحرلا دبع نع «نسحلا نب يلع انث «يلصوملا برح

 هيبأ نع «ةيواعم نب نامثع هيبأ نع نامثع نب دمحم هيبأ نع «نامثع هيبأ نع '*”[نامثع نبا

 ةنامألا» :لوقي هَِقَع هللا لوسر تعمس :لاق «دزألا رم نم تاللا دبع نب ةيواعم "”[يبأ]

 .«شيرق يف ءايحلاو دزألا يف

 )١( ةباصإلا «(586/5)دسألا )١79/8/5(.

 )( .(ب) نم ةدايزلا

 .(ب) ىف سيل (9)
 .( /5) ةباصإلا «(591/5)دسألا (8)
 .(ب) يف تسيل (0)



 "”يركبلا زرحم وبأ ["” ]

 «نادحولا» يف يراخبلا هركذ ء زرحم يبأ نب هللا دبع : هنع ىور «ةيلهاجلا كردأ ن

 .رخأتملا هنع“) هركذ اميف

 دلع دع د

 "”نعموبأ ["47]

 . يمرضحلا هركذ ,بوسنم ريغ 0

 نب دمحم انث «يمرضحلا (*![هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحم نب دمحم انثدح 1

 ليهس انث «بيلك نب مصاع نع«ةزمحوبأ انث . نسحلا نب يلع انث .ةمزر يبأ نب ريزعلا دبع

 يف اوعمتجا»: هَّلْيَع يبنلا لاق :لوقي نعم ابأ عمس هنأ ديزي نب نعم عمس هنأ مراد نبا

 يشمي ءاجف «هانذآف «سانلا لوأ انعمتجاف :لاق « '”ينونذآف موق عمتجا اذإف ,مكدجاسم

 نايبلا نم نإ» : ُهْلَي يبنلا لاقف « غلبأف انم ملكتم ملكتف :لاق ءانيلإ سلج ىتح 2"”[اًيشع]

 .«أرحس

 ف دن

 )١( ةباصإلا «.(71/4/57)دسألا )١89/5(.

 )١( هاكح اميفا :(ب) يف .

 .(1417/5) ةباصإلا «.(5//791) دسألا (”*)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .يب اونذآف :(ب) يف (6)

 .(ب) يف سيل (5)



 "' نونلا باب ]

 ”يراصنألا ةلمنوبأ ["**]

 سوألا 2 نب رفظ ينب نم «ةرارز نب ذاعم نب ةرامع همسا "'[:يدقاولا لاق]

 .ناورم نب كلملا دبع ةفالخ ىف تام «ةرحلا كردأ

 نب رمع نب نامثع انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخخ نب ركبوبأ انثدح 73
 هَ يبنلا دنع تنك :لاق هيبأ نع «ةلمن يبأ نبا نع «يرهزلا نع «ديزي نب سنوي انث «سراف

 ,«ملعأ هللا»:لاق ؟ةزانجلا هذه ملكت له دمحم اي :لاقف دوهيلا نم لجر هيلع لخد ذإ

 الف باتكلا لهأ مكثدح ام»: ُهَّنيَي يبنلا لاقف «ملكت اهنأ دهشأ انأ :يدوهيلا لاق

 نإو ,مهوبذكت مل ءاقح ناك نإف .هباتكبو هللاب انمآ :اولوقو ,مهوبذكتالو ,مهوقدصت

 .«مهوقدصت مل "بذاك ناك

 «قازرلا دبع "”[نع «يربدلا قاحسإ] انث «'”[دمحأ نب] ناميلس هانثدح 4

 انيب هنأ هربخأ «ةلمت ابأ هابأ نأ يراصنألا ةلف يبأ نبا ينربخأ :لاق يرهزلا نع ءرمعم أبن

 ملكت له دمحم اي: لاقف « ةزانجب رمو «دوهيلا نم لجر هءاج , هَ ىبنلا دنع سلاج وه

 . "[هوحن ركذف] (ملعأ هللا» : هِي هللا لوسر لاقف ؟ةزانجلا هذه

 يف يفدصلا ىيحي نب ةيواعمو « سنويو «ليقعو «ةزمح يبأ نب بيعش هاور 2

 .[أ //ق5ة/5] . يرهزلا نع نيرخآ

 ني مي

 . باوبألا قيسنتل ققحملا نم ةدايز 000

 )١98/5(. ةباصإلا ,«( 16 /5) دسألا ,("*85) باعيتسالا (؟)
 .«يراخبلا لاق» :(ب) يفو «لصالاب اذك (*)

 . «نم» :(ب) يف 2

 .«ًالطاب» :(ب) يف (5)
 .يربدلا ركذي ملو «(ب) نم ةدايزلا ()

 . «أبنأ قاحسا انثا :(ب) يف (0)

 .«ثيدحلا ركذف» :(ب) يف (8)



 "”نامعنلاوبأ [*1]

 .ةفوكلا يف هثيدح :بوسنم ريغ 0

 . ح يمرضحلا 2"”[هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحم نب دمحم انثدح 6

 حا ("[ةبيش يبأ نب] نامثع نب دمحم انث « '"”[نيسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدحو

 نب] ىيحي انث :اولاق يعداولا نيصحوبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدحو

 نب ديعس نب ىيحي نب ورمع نع «رباج نع "سيق نع] «ينامحلا "'[ديمحلا دبع
 .انزلا نم اهنباو ءاسفن ةأرما '*”[ىلع] ىلص هني يبنلا نأ نامعنلا يبأ نع « صاعلا

00 

 «يدزألا نامعنلا وبأ [" 6]

 . «ةباحصلا» يف ناميلس هركذ 0

 بوقعي انث «غئاصلا '” ديز نب يلع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انئدح 1

 :لاق ءهدج نع ءهيبأ نع «نامعنلا نب بويأ نع «يدقاولا رمع نب دمحم انث «بساك نبا
 .نيعرد دحأ موي ُهلَْع يبنلا «”[ىلع] تيأر

 ع ع

 "”يلجبلا ةليخن وبأ ["476]
 . لئاو وبأ : هلع ثدح «ةبحص هل 0

 )١( ةباصإلا ,("16 /5)دسألا )١99/5(.

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .ينامحلا ركذي ملو «(ب)نم ةدايزلا (9)
 .(ب) نم تبثأامو «لصألا نم طقس (4)

 .(5//191) ةباصإلا 7315/5(2)دسألا (5)

 .(ب) يف سيل )١(

 .(5//191) ةباصإلا ,("1/3)دسألا ,(93777) باعيتسالا (0)



 نب دمحم انث ,يوغبلا مشاه نب ميهاربإ انث ,'''[دمحأ نب] ناميلس انثدح 00

 نع «لئاو يبأ نع «شمعألا نع «نايفس "'نع ءيدهم نب نمحرلا دبع انث ركب يبأ
 صقنا مهللا :لاقف «هعزنا : هل ليقف مهسب يمر هنأ هلع يبنلا باحصأ نم لجر ةليخن يبأ

 «نيبرقملا نم ينلعجا مهللا :لاقف «عدا :هل ليقف. «رجألا نم صقنت الو «عجولا نم

 .نيعلا روحلا نم يمأ لعجاو

 ”يبهللا ةليخن وبأ 73

 . باتكب هل رمأو « هنْيَع يبنلا ىتأ 5

 ةلابت لهأ نم يكملا دواد نب ناميلس انث «يزارلا متاح يبأ نع تثدح ٠

 نب هللا دبع انث «يفقثلا يفئاطلا صالقم نب هللا ديبع نب نامثع نب دمحم انثدح [:'*”لاق]

 «يرماعلا ةفيذح نب ملسملا ىلإ انجرخ :لاق «هيبأ نع ءدشار نب ديزي نب ليقع نب دمحم

 ءاباتك انل بتكو ربتب ُهْليَع يبنلا انيتأ :الاق يبهللا ةليخن ابأو «يعمسلا ةميهر ابأ نأ انربخأف

 . «اًرانيد نيعبرأ غلبي ىتح ؛ةاكز هيف سيلف ,نداعملا نم اًميش دجو نم» : هيف لاقو

 ب 2 0 0 مو
4 3 

 ”حيجن وبأ 571

 . هثيدحو هركذ مدقت « ةسبع نب ورمع ال

 95 0 نا دلع دع دع

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .نايفس انث :(ب) يف (0)

 .(5//191) ةباصإلا «(71 /5)دسألا (*)

 .(ب) يف سيل (54)

 .(1957/54) ةباصإلا «("17 /5)دسألا «(7595)دسألا (6)



 ("”يملّسلا حيجن وبأ ”3]

 . هنع سلغملا يبأ نوميم نع :لاقف « جيرج نبا : هثيدح ىور «بوسنم ريغ 00

 نبا نع «قازرلا دبع نع« ميهاربإ نب قاحسإ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح

 ناك نم» :لاق هي هللا لوسر نأ هربخأ «حيجن ابأ نأ سلغملا وبأ ينربخأ : "”[لاق] ءجيرج

 .«ينم سيلف حكني مل مث .حكني نأل رسوم

 أنك «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 يبأ نع «بائر نب نوراه نع «يدبعلا تباث نب دمحم انث «يثعشألا ورمع نب ديعس

 اي :اولاق ««ةأرما هل تسيل لجر نيكسم نيكسم» : هلي هللا لوسر لاق :لاق «حيجن

 اي:اولاق ««جوز اهل سيل ةأرما ةنيكسم ةئيكسم» : ؟لاملا نم اًينغ ناك نإو هللا لوسر

 .[ب / ق 5431 /7] ««لاملا نم ةينغ تناك نإو» : لاق ؟لاملا نم ةينغ تناك نإو «هللا لوسر

 2 يسيقلا حيجن وبأ ]

 «حيجن يبأ نع لجر نع «طيقل نب ةعيبر : هثيدح قىور هلي يبنلا نع ثدح 0م

 . "[نيرخأتملا ضعب] هركذ «تبثيالو

 ني يي د

 "'ىجنلا وبأ "]

 ,("”[ةباحصلا يف] نايفس نب نسحلا هركذ ح

 )١( دسألا ) 71١7 /5ةباصإلا )١95/5(.

 .(ب) يف سيل (؟)
 .«يسبعلا» : لصألا يف ةرفإ
 ..سبعلا رداصم رظنا (5)
 . (رخأتملا» :(ب) يف .(6)
 .(1943/5) ةباصإلا «(317/5) دسألا (3)
 .(ب) نم طقس (0)



 تعمس :لوقي مجنلا ابأ عمس ةمقلع نب بعك نع ؛ةعيهل نبا : دنع هثئيلمحح ١

 . ثيدحلا 2... سنخأ لجر ةيمأ ينب نم نوكيس '"”[هنإ] »:لوقي هي هللا لوسر

 د ع

 "”يملسلا رضنلاوبأ 1]

 : هثيدح يف لاقف سنأ نب كلام نع «يرهظلا نارمسع نب ىفاعم : هثيدسح ىور

 . هيلع دزي ملو ءرخأتملا هركذ اميف أطوملا يف اذكه ءرضنلا نبا :باوصلاو ءرضنلا يبأ

1# 4 

 .(ب)نم ةدايز )١(

 ,(؟ ٠+ /8) ةباصإلا :(914/1) دسألا (؟)



 ("7[ واولا باب]

 "”ىغيللا دقاو وبأ ["48]

 .هثيدح "و هركذ] مدقت «ةراوتع نب رباج نب ديسأ نب فوع نب ثراحلا همسا ال

 نب ديعس انث هللا دبع نب ليعامسإ انثدح :لاق رفعج نب هللا دبع انثدح .5

 . ح روصنم

 :الاق «يليفنلا رفعجوبأ انث «يبايرفلا رفعج انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدحو

 «هيبأ نع «يثيللا دقاو يبأ 27[نب] نع ءملسأ نب ديز نع «دمحم نب زيزعلا دبع انثدح

 .«رصخلا (؛ رهُظ مث هذه» : عادولاةجح يف هجاوزأل لوقي هلَع يبنلا تعمس :لاق

 و 2 ٍ 3

 0 رئي يبنلا ىلوم دقاو وبأ [”"484]

 .رمع وبأ ناذاز . هنع ىور :لاقو ءرخآأتملا هركذ

 نب مساقلا انث «هباتك يف "'[ يجاجحلا] بوقعي نب دمحم نب دمحم هانربخأ 5 ١/1

 نب مثيهلا نع ءدمحم نب نيسحلا انث «يرهوجلا ديعس نب ميهاربإ انث «رصن نب ىيحي

 .«نآرقلل هتوالتو همايصو هتالص تلق نإو هللا ركذ دقف هللا عاطأ نم»: '"[لاق]

 ل ِ 2 5 2

 .(ب) يف سيل )١(
 .(516 /4) ةباصإلا 277705 /5) دسألا ,(7741/) باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .«روهظ» :(ب) يف (4)

 .(515/84) ةباصإلا «57/7"7) دسأللا (0)

 .(ب) نم طقس ()



 "”يناشيجلا بهو وبأ ]

 . "”[لادلا فرح يف] هركذ مدقت «ورمع نب هللا دبع : هنع ىور «مليد همسا : ليق 0

 نب دمحم انث «هيوجنز نب دمحأ انث . "”[نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدح 4

 هنأ يناشيجلا بهو يبأ نع يي ؟هيبأ نع .سواط نبا نع « ةنييع نب نايفس انث .يرسلا يبأ

 .(مارح ركسم لك»:لاقف ءرزملا نع هلع هللا لوسر لأس

 نع «هيبأ نع .بيعش نب ورمع نع «نالجع نبا نع .بيهوو «يدرواردلا هاور *
 .هركذف ةبرشألا نع هللَع يبنلا لأس يناشيجلا بهو ابأ نأ «هدج

 ©يمشجلا بهو وبأ ["5485]

 . بيبش نب ليقع : دنع هثيدح « ةبحص هل 2

7 
 5 ثء يَ 6 يَ 0 و4

 نب دمحأ نب هللادبع انث : الاق ءدمحأ نب ناميلسو «كلام نب ركبوبأ انثدح 06
 0[ جاهملا] نب دمحم انثدح «يناقلاطلا ديعس .نب ماشه انث «يبأ ينثدح «لبنح
 :لاق ةبحص هل تناكو «يمشجلا بهو يبأ نع «بيبش نب ليقع ينثدح «يراصنألا

 : هللا ىلإ ءامسألا بحأو .ءايبنألا ءامسأب اومست» : هلع هللا لوسر لاق [أ /ق 91 3
 لاقو .«برحو ةرم :اهحبقأو مامهو ثراح :اهقدصأو نمحرلا دبعو هللا دبع

 ءاهنافكأو» :لاق وأ .ءاهزاجعأو اهيصاونب اوحسماو ,ليخلا اوطبرا» : ِهِبَع هللا لوسر
 ,لجحم رغأ تيمك لكب مكيلع»: هيَ هللا لوسر لاقو .«راتوألا اهودلقتالو ءاهودلقو
 .«لجحم رغأ مهدأ وأ

 )١( ةباصإلا .(379/5)دسألا )518/5(.

 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 .(ب) نم طقس (7
 .«هيمأ) : (ب) يف (4)

 .(518/1) ةباصإلا .(379 /7) دسألا )7561١(, باعيتسالا (4)
 . ارجاهم) :(ب) يف فز



 *: ةفظقحلا ةباحصلا ةفرعم
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 ماشه نب هللا دبع نب نوراه انث « نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ هانثدح

 . هلثم يناقلاطلا ديعس نبا
3 

0 1 
 :0 تو

 "'ىبلكلا بهو وبأ [" 4 87/]

 «يبلكلا بهو نب ىيحي نع « بانج نب قاحسإ نع «يدقاولا رمع نب دمحم هاأور *

39 
01 5 + 

 . هذج نع «هيبأ نع

 نب ىسوم انث .ةرصبلاب يرصملا نسحلا وبأ انث ءىفيرطغلا دمحأ وبأ انثدح 65

 نع «هيبأ نع « بهو نب ىيحي انث «يرصبلا نسحلا نب دمحم نب ورمع انث «مالس نب رصن

 .هرفظب همتخف «متاخ هعم نكي ملو «يبأ ىلإ للي هللا لوسر بتك :لاق هدج

 يبلكلا بهو نب ىيحي نع «يملسألا دمحم نب ميهاربإ نع «تلصلا نب دعس هاور *

 - .هلثم

 "'درولاوبأ [" 2 ]

 . هلبا دنع هثيدح «درولا ىبأب هلع ىبنلا هانك

 . ح يضاقلا قاحسإ نب ىسوم انث ,يركسعلا ريشب نب دمحأ نب ميهاربإ انثدح . 72١417

 .ح سلغم نب ةرابج انث :الاق «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 وه  ىينامحلا دمحم وبأ انث « يمر ضحلا هللا دبع نب دمحم انث « دمحم نب دمحم انثدحو

 )١( دسألا )5/  7٠ةباصإلا )518/85(.

 ةباصإلا ,(( 578/50 دسألا (؟) )4//711(.



 نأ هيبأ نع «درولا ىبأ نع «ليوطلا ديمح انث «كرابملا نب هللا دبع انث : "''[اولاق] «ةرابج

 .(درولا وبأ تنأ» :لاقف رمحأ الجر هآرف هابأ ىأر ِهْلِلَع ىبنلا

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ١7"

 ةعيهل نع «بيبح يبأ نب ديزي نع «ةعيهل نبا نع «بابحلا نب ديز انث ءنوراه نب ثيللا
 هلل هللا لوسر تعمس :لوقي هيَ هللا لوسر بحاص درولا ابأ تعمس :لاق «ةبقع نبا
 .(تلغ تمدغ نإو ,ترف تيقل نإ يتلا ةيرسلاو مكايإ» : لوقي

 26 0 كل داع دع

 (”يراصنألا حوحو وبأ ["484]

 . يعينملا هركذ

 ©0[:يزعلا دبع نب] دمحم نب هللا دبع انث ءفسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح 57

 «بوقعي نب ثراحلا نع «ةعيهل نبا انث ء.ىسيع نب قاحسإ انث «لهس نب يلع انث «يوغبلا
 انيلع لحخدف «لستغن نأ اندرأف اّتيم انلسغ :لاق (؛![حوحو] يبأ ىلوم بيعش يبأ نع
 هللاو :لوقيو «هب انبرضي لعجف ءهتطير فل دقو هلهَي يبنلا بحاص يراصنألا حوحو وبأ
 . ةنس نوكت نأ تيشخ ينإ هللاو «تاومأ الو ءايحأ ساجنأب نجن ام

3 2 00 

 ””يمهسلا ةعادو وب 6 ]

 .هل جرخأو ءرخأتملا هركذ «لاقم هثيدح دانسإ يف 0

 نع « شايع نب ليعامسإ نع «ناميلا يبأ نع فوع نب دمحم ىورام.ل

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(515 /5) ةباصإلا 7 59/ /5) دسألا (؟)
 . (ب) ىف سيل (*)
 .«جوحو :(ب)يف (5)
 .(5137/5) ةباصإلا «(7 ؟7//0) دسألا «(75159) باعيتسالا (5)



 ١ 2 2 ١٠١6 ةباحصلا ةفرعم
<3 2 77 
4 

 نع .يمهسلا ةعادو يبأ نب نمحرلا دبع نب نايفس يبأ نع «يكملا ءاطع نب هللا دبع

 سانلاو مهس ينب يف يلصي [ب /ق 747 /7] ُهّْْكَع يبنلا تيأر :لاق ءهدج نعءهيبأ

 نب بلطملا نب نمحرلا دبع نب نايفس وبأ وه امنإو ءلاق اذكه :لاقو ءهتالصب نولصي

 :هباوصو ةعادو يبأ

 انث ءزيزعلا دبع نب يلع انث '''[ :لاق] «دمحأ نب ناميلس هانثدحام ١

 بلطملا هدج نع «هيبأ نع «نايفس يبأ نع رهاظلا دبع نب (9[هبر دبع] انث «ةفيذح وبأ

 . ةلبقلا نيبو هنيب فاوطلاو يلصي هّْنْفَع يبنلا تيأر :لاق
7 

0 2 3 

 .(ب) يف سيل )١(

 .«نمحرلا دبع» :(ب) يف (؟)



 0[ ءاهلا باب ]

 "”ةعيبر نب ةبتع نب مشاهوبأ ]1

 ةرمسو «يسودلا موثلكوبأ :هنع ىور« ماشه :ليقو «ةبيش :همسا ةيواعم لاخ 0

 . لئاو وبأو «مهس نبا

 ريرج انث «عيبرلاوبأ انث «يشكلا ملسموبأ انث « '''[ يباطخلا] قوراف انثئدح- 1

 تلزن : لاق «هموق نم لجر مهس نب ةرمس نعع «لئاو يبأ نع ءروصنم نع ديمحلا دبع نبا

 لاقف مشاهوبأ ىكبف «هدوعي ةيواعم هاتأف « نيعط وهو «ةعيبر نب ةبتع نب مشاه يبأ ىلع
 بهذ دقف ايندلا ىلع صرح وأ ءكزئشي عجوأ ءلاخ يأ ؟كيكبيام :ةيواعم :هل

 تدك "”[ينأ] تددو اًدهع يلإ دهع هللَع هللا لوسر نكلو ال لك ىلع:لاقف ءاهوفص .

 يف بكرمو مداخ كيفكي امنإو ماوقأ نيب مسقت ًالاومأ كردت نأ كلعل كنإ امأ :لاق «هتعبتا

 . تعمجف تكردأف هللا ليبس

 . ةرمس نود نم لئاو يبأ نع «شمعألا هاورو *

 (9يرادلا دنه وبأ 13]

 . يرادلا ميمت وخأوهو «دايز هنباو .لوحكم : هنع ىور 0

 نمحرلا دبعوبأ انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث .دالخ نب ركب وبأ انثدح 7

 دنه ابأ تعمس : لاق لوحكم 0[ ع] دايز نب ديمح رخص ىبأ نع« ةويح انث «ئرقملا

 )١( .(ب) يف سيل ٠
 )1( ةباصإلا .(815/5) دسألا «(97848) باعيتسالا )4/ 070

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس (؟)

 .(517/5) ةباصإلا «(" 377 /5) دسألا ,(3750) باعيتسالا (5)
 .«ينثدح :لاق» :(ب) يف (4)



 موي هب هللا ىئآر :ةعمسو ءاير ماقم هيخأب ماق نم» : لوقي هْلَْع ىبنلا تعمس : لوقي يرادلا

 .«عمسو ةمايقلا

 ديعس انث «ينانمسلا سنوي نب دمحم نب هللا دبع انث ءيحلطلا ركبوبأ انثدح 4

 ءدنه يبأ نب دايز هدج نع «دئاف هيبأ نع ("”[دئاف نب] دايز يبأ ينثدح «دئاف نب دايز نبا

 مل "'"[نم]:: لجو زع هللا لاق ينعي : لوقي هلع يبنلا تعمس : لاق يرادلا دنه يبأ نع

 .«ياوس ابر سمتليلف :يئالب ىلع ربصي ملو ,يئاضقب ضري

+ :. 2 0 2 3 2 

 ”'يراصنألا دنه وبأ ["4947]

 . عيقبلا نم نبل حدقب ُهتَِع يبنلا ىتأ ن

 ءرفسلا يبأ نب ةديبعوبأ انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدح 06

 :لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ ريبزلا وبأ ينربخأ : جيرج نبا لاق :لاق «جاجح انث

 يل لاف :لاق ءرمخمب سيل عيقبلا نم نبل حدقب ُهَّلْيَع يبنلا ىتأ هنأ دنهوبأ ينثدح

 .«اًدوع هيلع ضرعت نأ ولو هترمخ الأ» : لَم هللا لوسر

 نع « رباج نع «ريبزلا يبأ نع «دحاو ريغ هاورو . جيرج نبا نع «جاجح هاور اذك *

1 1 
 00 4 اذ

0 9 4 

 '"'”ىضايبلا دنهوبأ ]ز* 1]

 . (هيلإ اوحكنأو هوحكنأو :لاقو هع يبنلا مجح 0

 نب] نيسحلاو . غئاصلا رصنلا نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 57

 .(ب)نم طقس )١(

 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا نم طقس (؟)

 .(515 /5) ةباصإلا ,.(377/70)دسألا ("*)

 )51١/5(. ةباصإلا 557”*(2 /5) دسألا 2(" 757) باعيتسالا (:)



 دمحم نع «ةملس نب دامح انث سنوي نب دمحأ انث :الاق «صوحألا يبأ نب ()[ دمحم

 عجو نم خوفايلا يف هلِلَع يبنلا مجح دنه ابأ نأ ةريره يبأ نع .ةملس يبأ نع ورمع نبا

 .[أ /ق 797 /؟] . «ةماجحلاف ,ريخ هب ىوادت امث ءيش يف ناك نإ»: لاقو هب ناك

 (””يراصنألا ناهيتلا نب كلام مثيهلا وبأ ["456]

 . هثيدحو هركذ مدقت « يردب يبقع 2

 نع :قازرلا دبع "”نع «ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح - 001
 :راصنألا نم مهلك ءابقنلا :لاق رباج نع «رباج ينبا نع «نامثع نب مارح نع 2« رمعم

 . ناهيتلا نب مثيهلا وبأ

 «ىنوكذاشلا نب ناميلس انث «نوراه نب نسحلا انث ءنايح نب دمحم وبأ انثدح
 يبأ نع هيبأ نع «ةمأوتلا ىلوم ناهبن نب حلاص نع «سايلإ نب دلاخ انث ءرمع نب دمحم انث

 مهتيب يفو الإ ةاش مهدنع تيب لهأ نم ''”[ام»]:لاق هلي يبنلا نأ ناهيتلا نب مثيهلا
 .(ةكرب

 انث «ناميلس نب دمحم نب دمحم انث «رذنملا نب قاحسإ نب هللا دبع انثدح 4
 مثيهلا يبأ نع ءرمع نبا نع« عفان نع «نوع نبا نع «دمحم نب راكب انث «صوحأللا وبأ

 . كولمملاب ىصوأ ُهّْنيَي يبنلا نأ ناهيتلا نبا

0 
0 0 3 1 

 '”هغيهل اوبأ["595]

 . ةباحصلا يف ناميلس هركذ ء«بوسنم ريغ

5 

 .(ب) يف سيل )١(
 .(؟17/4) ةباصإلا «(”377 /5)دسألا ,(9371457) باعيتسالا (؟)
 . «انربخأ» : (ب) يف (*)

 .(ب) نم طقس (:)
 .(77/4) ةباصإلا ء(37 55 /50)دسألا (5)



 نب ناوفص انث «ديبل نب دمحأ نب درو انث 20[ دمحأ نب] ناميلس انثدح

 مثيهلاوبأ ينثدح :لاق ةداوس نب ركب نع «ةعيهل نبا نع «ملسم نب ديلولا انث «حلاص

 .«مثيهلا ابأ اي مدقلا نطب» : لاقف « ًأضوتأ هلي هللا لوسر ىنآر : لاق

00 07 ., 
275 3 272 

 "'”يسودلا ةريرهوبأ["491]

 .هركذ مدقت دقو «همسأ يف فلتخم 8

1/1 . 4 
2 

 "”يميتلا لاله وبأ ["494]

 ال 3 . هدالوأ دنع هثيدح 3 للي يبنلا ىلع مدق

 نب دمحأ نب دروو «يقشمدلا ىلعملا نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح _-أ0

 لاله نب ةمقلع عمس نم ينثدح «ملسم نب ديلولا انث ءحلاص نب ناوفص انث :الاق «ديبل

 هموق نم ''”لاجر يف هِيَ يبنلا ىلع مدق هنأ هدج نع «هيبأ نع «ثدحي هللا ميت ينب نم

 ىنح هيلع لتقف «ليلق ءام ىلع ىراسأ قانعأ برضي هانيفاوف اهيلإ هرجاهم دعب ةنيدملاب وهو
 . ءاملا مدلا حفس

 . ءاملا ىطغ ينعي حفس : ناوفص لاق

 دلع دع دع

 «*ةريبه وبأ["51]

 ال .لوذبم نب كلام نب بعك نب ورمع نب ةمقلع نب ثراحلا نبا

 .(ب)نم ةدايزلا )١(

 .(5١5؟/5) ةباصإلا «("18/7)دسألا )741١"(, باعيتسالا (؟١)

 )71١/5(. ةباصإلا ,.(777/57)دسألا (0)

 .2«لجر» :(ب) يف (5)

 ١ 5١(. /4) ةباصإلا «(5//7117) دسألا )9714٠(. باعيتسالا (0)



 . نب دمحأ انث « '"”[ناميلس نب] ىيحي نب دمحم انث «نسحلا نب بيبح انثدح- 5

 دهشتسا نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث « ''[بويأ نب] دمحم
 ورمع نب ةمقلع نب ثراحلا نب ةريبه وبأ :راصنألا نم هِي يبنلا عم نيملسملا نم دحأ موي

 . لوذبم نب كلام نب بغك نبا

 8 2 4 55 عع 2

 .(ب) نم ةدايزلا )١(



 20[ فلألا مال باب ]

 "'”يعازخلا سالوبأ ] ٠

 مكحلا نب رمع : دلع هثيدح « دوسألا نب دمحم : همسأ ("” [دمحأ نب ناميلس هلاق] 6

 .نابوث نبا

 .(؟![ةبيش يبأ نب] نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 720

 .ح حلجألا نب هللا دبع انث ءباجنم انث

 «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحم نب دمحم انثدحو

 ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم انث : "”الاق ديبع نب دمحم انث

 انلمح :لاق «يعازفلا سال يبأ نع «نابوث نب مكحلا نب رمع نع '"[يميتلا]

 نأ ىرن ام هللا لوسر اي :انلقف جحلل فاعض ةقدصلا لبإ نم لبإ ىلع هِي هللا لوسر

 هللا مسا اوركذاف [ب /ق 1/*797] ناطيش هتورذ يف الإ ريعب نم ام>:لاق ءانلمحت

 .(لجو زع هللا لمحي امنإف .مكسفنأل اهونهتماو ,مكرمأ امك اهوبكراو ءاهيلع

 .(ب) ىف سيل )١(

 .(154/4) ةباصإلا «(710 /5) دسألا ,(7707/8) باعيتسالا (؟)
 .«:ناميلس لاق» :(ب) يف ()

 .(ب) نم ةدايز (5)

 .(ب) نم تبثأ امو «لاق» : لصألا يف 20(

 . (ثراحلا نبا : اهيف ركذي ملو ««ب) نم ةدايزلا ()



 "'[ ءايلا باب ]

 ”'يكح "”نب] دلاو ديزيوبأ ["601]

 . بئاسلا نب ءاطع : دنع هثيدح

 نب ىسوم انث «يبرحلا ''”[قاحسإ نب] ميهاربإ انث «رفعج نب دمحم انثدح 4

 عمس هنأ هيبأ نع« ديزي يبأ نب ميكح نع بئاسلا نب ءاطع نع «''”[دامح انث] ليعامسإ

 .(هل حصنيلف هاخأ لجر حصنتسا اذإ» : لوقي هلع يبنلا

 ' :هنع ىورف : هيف ءاطع ىلع فلتخاو . هلثم ءاطع نع «ةيلع نب ليعامسإ هأور #

 . هيبأ نع« ميكح يبأ نب ديزي :ليقو « ديزي يبأ نباو ديزي نب ميكح

 . هنَِع يبنلا عمس نم نع «هيبأ نع ديزي يبأ نب ميكح :ليقو

 “'يطيقللا ديزي وبأ ]0٠07"1[

 . رخأتملا هركذ نييماشلا ىف دعي

 0[ نب] قاحسإ انث «ىبالودلا 00 دمحأ نب دمحم] رشب ىبأ نع تثدح 76

 هدج نع « هيبأ نع «فيرط ىبأ ينثدح «فورعم نب فيرط نب ميعن انث «يلمرلا ديوس

 كوبتب لزان وهو «ةعامج يف هي هللا لوسر ىلإ ءاج هنأ ميعن نب ةبازح نع ةبازح نب ورمع
 لاقف .«ةاكزب الإ نيد الف ؛ ””مكتاكز اودأو ,ءافرع مكيلع اوفّرع» : ُهَّلكَع يبنلا انل لاقف

 .(ب)نم طقس )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 57١(. /5) ةباصإلا «(؟731/5)دسألا .(7567) باعيتسالا (”)

 .(571/5) ةباصإلا «(3717/5)دسألا (5)

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس (0)
 .«مكتوكز : لصألا يف 03



 ركل ١0 ةباحصلا ةفرعم

 ةاكزو ؛باقرلا ةاكز : ناتاكز ةاكزلا ١:لاقف ؟هللا لوسر اي ةاكزلا اميأو : ىطيقللا ديزوبأ

 .(لاومألا

3 5 9 010 03 . 0903 

 20نابيش ىيحيوبأ [”ه٠]

 .نييفوكلا يف هدادع نابيش نب دابع نب ىيحي ةريبه يبأ دج 0

 نسحلا نب يلع انث «نايفس نب '””نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدحب. 75

 نع .ةريبه يبأ نع ٠ ثعشأ نع «ثايغ نب صفح انث :الاق ديشر نب دوادو ءاثعشلا وبأ

 .ح هدج

 دمحم انث « يمرضح ا ("7[هللا دبع نب دمحم] انث «بتاكلا هللا دبع نب دمحم انثدحو

 نب ىبحي نع ءراوس نب ثعشأ نع « '*'[هيبأ نع] .كيرش نب نمحرلا دبع انث «ءالعلا نبا
 هلع يبنلا ةرجح ىلإ تدنسأف « ُهْلفَع يبنلا دجسم تيتأ :لاق هدج نع «هيبأ نع «دابع

 ديرأ ينإ :تلق .«ءادغلا ىلإ مله» : لاق ,ىيحيوبأ :تلق ««ئيحي وبأ» :لاقف تحنحنتف

 نأ لبق نذأ هنأو .ءيشوأ ءءوس هرصب يف اذه اننذؤم نكلو ,هديرأ انأو»:لاق موصلا

 .«رجفلا علطي

 3 نام عع
2 

 ””يرفظلا سنوي وبأ ]0٠5"[
 .نادحولا يف مصاع يبأ نباهركذ ص

 )١( ةباصإلا ء(7”7*٠ /5)دسألا )519/8(.

 .«نيسحلا) : (ب) يف قفز

 . (ب) نم ةدايزلا (؟)

 .(ب) يف تسيل (:)

 .(7777/5) ةباصإلا ,(5*"73 /5)دسألا(0)



 يبأ نبا انث « ميحد انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث .دمحم نب هللا دبع انثدح 07

 ("7[هنأ] هيبأ نع سنوي هدج نع «يرفظلا دمحم وبأ سنوي نب دمحم نب سيردإ انث «كيدف

 . ةباؤذ هلو «ةنس نيرشع نبا وهو « عادولا ةجح هيي هللا لوسر عم رضح

 ني د ا

 "'”عسيلا وبأ["ه٠م6]

 «دلاخ نب دمحم : هثيدح ىورو تافرعب وه: (؟”ليقف هلع يبنلا 9[نع]لأس د

 . هيلع دزي ملو رخأتملا هركذ «هلوطب يدهنلا نامثع يبأ نع «ديمح يبأ نب هللا ديبع نع

 نت عت د

 ”ناظقيلا وبأ [أ"ه05٠]

 .رخأتملا هنع هاكح اميف اًثيدح هلركذي ملو هلع يبنلا بحص نميف يراخبلا هركذ 0

 .[أ/75 5/6

 0000 لإ رخآ]

 .(ب) نم طقس )١(

 .(7571 /5) ةباصإلا «(7””ا“ /5) دسألا ,(7560) باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا ©

 .«لتقف» :(ب) ىف (5)

 .(571/4) ةباصإلا 2(" /5) دسألا (0)
 .«لصألا ةخسن نم نيرشعلاو ثلاثلا ءزجلا رخآ» :(ب) شماه يف درو (5)



 مهئامسأ نود ءابآلاب "”[فرع] نم ركذ

 ةبحص مهل ركذو

 "”يرْخكَبلا عقسألا نبا ]5٠"”[

 . لسرم وه :لاقو «يراخبلا نع رخأتملا هركذ .هالوم :هنع ىور 0

 .جاجح انث ,يرودلا سابع انث . "1[يلإ هباتك يف] بوقعي نب دمحم انربخأ 7

 قدص لجر يركبلا عقسألا نبال ىلوم نأ ءاطع نب رمع ينربخأ : '*7[لاق] جيرج نبا نع

 «نيرجاهملا ةفص يف ُهّْنْيَع يبنلا مهءاج : لوقي هعمس هنأ هثدح هنأ عقسألا نبا نع ءهثدح

 . 4 مويقلا يحلا وه لإ هَل ال هللا ا : لاقف ؟مظعأ نآرقلا يف ةيآ يأ : ناسنإ هلأسف

 . جيرج نبا نع «قازرلا دبع هاور #

 . عقسألا نع : لاقف جيرج نبا نع «دلاخ نب ملسم هاورو #

 انث «يسيطارقلا ديزي وبأ انث « ''*”[:لاق] "”[دمحأ نب] ناميلس هانثدح .-4

 ءاطع نب ورمع ينربخأ : ”[لاق] جيرج نبا نع «دلاخ نب ملسم انث «دابع يبأ نب بوقعي

 نأ "'"[هعمس هنأ] يركبلا عقسألا '”[نبا] نع .هربخأ قدص لجر عقسألا نبا ىلوم نأ

 . هلثم ركذف نيرجاهملا ةفص يف مهءاج ُهَْيَي يبنلا

 20 يَجبلا نبا[م"ةه٠ا/]

 . ريفن نب ريبج :دنع هثيدح .نييماشلا يف دعي 0

 .«فرعيال :(س) ىف )١(

 .(8ع /5)دسألا ()
 .(ب) نم ةدايزلا (*)

 .(ب) يف سيل (5)
 .(ب) نم طقس (5)
 , 7060 /5)دسألا (5)



 ('”[هيوهار نب] قاحسإ انث «هيوريش نب هللا دبع انث «دمحأ نب دمحم انثدح 84

 نع «ةيرهازلا يبأ نع .يدهم وبأ يدنكلا نانس نب ديعس ينثدح ؛ديلولا نب ةيقب انربخأ
 موي هباصأ ُهّْنيَع يبنلا نأ ُهّلَْع يبنلا باحصأ نم ناكو ءريجبلا نبا نع «ريفت نب ريبج

 ةعئاج] ايندلا يف ةمعان ةمعاط سفن ّبْر الأ»: لاق مث «هنطب ىلع أرجح عضوف عوج

 الأ '"![ةمايقلا موي ةمعان ةمعاط ايندلا يف ةيراع ةعئاج سفن بر الأ «ةمايقلا موي ةيراع

 ضوختم بر الأ .مركم اهل وهو هسفنل نيهم بر الأ ,نيهم اهل وهو هسفن مركم بر
 ةنزح ةدجلا لمع نإو الأ «قالخ نم هللا دنع هل ام ,هلوسر ىلع هللا ءافأ اميف معدتمو

 اهبحاص تثروأ ةعاس ةوهش براي الأ ,ةوهشب ةلهس '”[رانلا] لمع نإو الأ ,ةوبرب

 0 ن0 يزل م د 7 17

 ©2ةبلعت ذ نبا[ "ه8١٠]

 . يئاطلا رباج نب ىيحي :هنع ىور ؛رخأتملا هركذ « هليَي يبنلا ىتأ ه

 يبأ نب هللا دبع انث «هباتك يف ظفاحلا يجاجحلا بوقعي نب دمحم انربخأ

 نع «ةملس وبأ ميلس نب ناميلس '*”[نع] «ديلولا نب ةيقب انث «.نامثع نب ورمع انث «دواد

 يل هللا عدا هللا لوسر اي :لاقف « هلي يبنلا ىتأ هنأ ةبلعث نبا نع «رباج نب ىيحي

 فشكا» : هلي يبنلا لاقف .هاتأف :لاق «تارعشب ينتئا» : ِهلِلَع هللا لوسر لاقف «ةداهشلاب

 ةبلعث '"'[نبا] مد مرح مهللا» :لاقف هيف ثفن مث .هدضع يف هطبرف :لاق «كدضع نع

 .[ب /ق 7945 /؟] . «نيقفانملا نيكرشملا ىلع
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 . ؟ميهأربإ نبال :(ب) يف 000

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس (؟)

 . ("ا00 /7)دسألا (*)

 .2ينثدحا :(ب) يف (4)

 .(ب) يف تسيل (0)



 3 ال ةباحصلا ةفرعم

 '"'ليمج نبا ["ه:9]

 . ةريره يبأ ثيدح يف ركذ هل ن

 انث .ةمثيخ وبأ انث « '''[ىنثملا نب] يلع نب دمحأ انث «يلع نب دمحم انثدح 0

 ثعب :لاق ةريره يبأ نع ءجرعألا نع «دانزلا يبأ نع «ءاقرو انث ءصفح نب يلع

 لاقف «سابعلاو ديلولا نب دلاخو «ليمج نبا عنم :ليقف «ةقدصلا ىلع هلي هللا لوسر

 . (هللا هانغأف ءاريقف ناك هنأ الإ ,ليمج نبا "![نم] مقعت ام» : هلي هللا لوسر
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 (0ةَبَدْعَج نبا["ه١٠]

 . ثيدحلا اذه هل جرخأو ءرخأتملا هركذ اميف ةبحص هل فرعي اال ن

 انث '"”[ديعس نب] ةبيتق انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح 17

 نأ ةبدعج نبا نع «بعك نب دمحم نع «مزاح يبأ نع «نمحرلا دبع نب بوقعي

 هودبعت نأ :مكل يضر ؛اًنالث مكل هركو ءاًنالث مكل يضر هللا نإ» :لاق هَ هللا لوسر

 نمل اوعيطتو اوعمستو ءاوقرفت الو اًعيمج هللا لبحب اومصتعت نأو ءاّئيش هب اوكرشت الو

 . «لاملا ةعاضإو «لاؤسلا ةرشكو .لاقو ليق :مكل هركو .مكرمأ هللا ""[هالو]
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 .(3785/5)دسألا )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 .(ب) نم طقس (0)

 .( 7785/50 دسألا (:)

 . «ةيراج نبا» :(ب) يف (0)

 . «هالوت» :(ب) يف ()



 ©"0يراصنألا ةثراح نبا ]

 . ليفطلا يبأ نع «نيعأ نب نارمح : هثيدح ىور .همسا يف فلتخم 0

 انث '"'[ةبيش يبأ نب] نامثع نب دمحم ان «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 07

 «ليفطلا يبأ نع «نيعأ نب نارمح نع «نايفس نع «مساقلا نب رثبع انث ءورمع نب ديعس
 دق يشاجنلا مكاخأ نإ» : هلي هللا لوسر لاق «يشاجنلا تام امل :لاق ©"9ةئراح نبا نع

 . اًئيش ىرن امو «هيلع انيلصو «'!انفصو ءجرخف :لاق «يفوت
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 . رخأتملا هركذ . نييزاجحلا يف دعي

 نبا نع .دعس نب ميهاربإ انث «ينامثعلا نامثع نب دمحم ناورم يبأ نع تثدح 4
 ليخلا» : لع هللا لوسر لاق :لاق يراصنألا ةلظنح نبا نع هثدح نمع «يرهزلا باهش
 .«ةقدصلا يف هدي طسابلاك اهيلع قفنملاو ,ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون يف دوقعم

 ن

 ©يملّسلا ةطامح نبا 55 ]

 يف ةمثيخ يبأ نبا هركذ :لاقو «ةمامح يبأ نبا :رخأتملا لاقو ءيزاجح
 . ةباحصلا

 انا 00

 هللا ديبع انث «يزورملا ىيحي نب دمحم انث :لاق رفعج نب دلخم انثدح -6

 ىملسلا ةطامح نبا نأ ةبتع نب بوقعي نع «قاحسإ نب دمحم انث ءدامح انربخأ « يشيعلا

 )١( /5)دسألا 38 (.

 ) )0.(ب) نم ةدايزلا

 . «ةيراج نبا» :دسألا يفو (ب) يف (؟)

 .«انفصف» :(ب) يف (5)

 , "م7 /5) دسألا )0(

 ,("5//8090)دسألا (5)
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 : هِي هللا لوسر هل لاقف « ؛ كايإو يبر تحدتما دق ينإ هللا لوسر اي :لاقف ءارعاش ناك

 ءدجسملا نم جرخف ءماق هيَ هللا لوسر غرف املف ا ل تح دورا

 :لاق .4هب ينتحدم ام عدو كبر هب تحدتما ام تاه» :لاقف ءرادج ىلع '''أكت

 . دجسملا لخد مث مميتف «رادجلا ىلإ هديب هيَ هللا لوسر برض غرف املف همني لج

 . قاحسإ نبا نع «دامح هاوراذك م

 انث «ناسغ وبأ انث «ةمثيخ يبأ نبا انث هباتك يف ناميلس نب ةمئيخ هانربخأو 5

 نب ثراحلا نع «ةبتع نب بوقعي نع «قاحسإ نب دمحم نع «يراصنألا دمحم نب ىسوم

 دق ينإ هللا لوسر اي : لاقف هِي هللا لوسر ىتأ يملسلا ةمامح يبأ نبا نأ هيبأ نع ركب يبأ

 نأ الالب رمأ غرف املف : ٍلاقو «هوحن ركذف ءكتحدمو «يبر ىلع [أ /ق 60 /1] تينثأ
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 "”ىعازنلا ةّعبَر نبا ["ه14]

 . ةباحصلا يف هركذ هنأ يراخبلا نع رخأتملا هركذ ح
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 نب ميهاربإ نع ,يمشاهلا دواد نب ناميلس نع «ليعامسإ نب دمحم ىور

 ءاّياهاج ناكو ةيمهس همأ تناكو ؛يعازخلا ةعبر يبأ نع «ريثك نب ناميلس نع «دعس

 ف ![ةايوط] اًئيدح ركذف ءراتخللا نمز يف ةفوكلا تمدق : لاق هيَ يبنلا كردأ دق "”ناكو

 و هَِلَع هللا لوسر ىلع بذكأل تنك ام :هيف لاقو

 كري دن تي 0 3

 !”ينهجلا لْثز نبا[
 . رخأتملا هركذ « يعبر نب ةعجشم وبأ : هنع ىور هَل يبنلا عمس ه

 .أكتاق:(ب) ىف )١(

 .(708 /5)دسألا (5)
 . «اك» : لصألا ىف (9)

 .(ب) نم طقس (8)
 .(784 /5)دسألا (4)



 .يبايرفلا رفعج انث 2 (”[نسحلا نب] دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح .-4

 نب ناميلس انث «ينارحلا حرسم نب هللا ديبع نب كلملا دبع نب ديلولا بهو وبأ ''”[ينثدح]
 , "![يعبر نب] ةعجشم يبأ همع نع ؛ينهجلا هللا دبع نب ةملسم نع «ينارحلا يشرقلا ءاطع

 : هلجر يناث وهو لاق حبصلا ىلص اذإ هيَ هللا لوسر ناك :لاق ينهجلا لمز نبا نع

 نيعبساا :لوقي مث .«ةرم نيعبس ءاّباوت ناك هللا نإ هللا رفغتسأو ,هدمحبو هللا ناحبس»

 . «ةئام عبس نم رثكأ دحاو موي يف هبونذ تناك نميف ريخ الو ,ةئام عبسب
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 (؛”ناليس نبا[ "81]

 . مزاح يبأ نب سيق :دنع هثيدح .نييفوكلا يف دعي

 وبأ انث «يمرضحلا "'"[هللا دبع نب دمحم] انث «دمحم نب دمحم '*”[انثدح] 64

 : لاق مزاح يبأ نب سيق نع «نايب نع هللا دبع نب دلاخ انث «نسحلا نب دمحم انث «ركب
 :لاقف  ءامسلا ىلإ هسأر عفرو  لوقي هيي هللا لوسر عمس هنأ ناليس نبا ينربخأ

 . «رطقلا لاسرإ نتفلا مهيلع لسري هللا ناحبس»

 .دلاخ نع «هيبأ نع «يدسألا نسحلا نب دمحم نب ''"”رمع هاور #

 ملو] هلي يبنلا دهش نم ينربخأ :لاق سيق نع «نايب نع «رمحألا رفعج هاورو #
 .  [هبسني ش 20200
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 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .«انث):(ب) يف (0)
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 'ردنس نبا[ "ه1] 0

 نب] دئرم ريخلا يبأ :دنع هثيدح . نييرصملا يف دعي «عابنز نب حور "”[هالوم]

 . ىنزيلا "”[هللا دبع

 نب دمحم انث « يمرضحلا "”[هللا دبع نب دمحم] انث «دمحم نب دمحم انثدح 6

 بيتو ءاهل هللا ''”رفغ رافغو هللا اهملاس ملسأو : ُهَلِلَع هللا لوسر لاق :لاق ء«ردنس نبا

 . معن :لاق ؟اًبيجت ركذي هِيَ هللا لوسر تعمس تنأ :تلق هللا تباجأ

 7 باّيشلا نبا ["1]

 انث .نامثع نب ورمع انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انئدح 0

 نبا لاق :لاق «لالب يبأ نبا نع «نادعم نب دلاخ نع "دعس نب ريجب نع «ةيقب

 نيبو هنيب سيل هباحصأ رخآ [ب /790 /7] بعشلا موي ناك هِي هللا لوسر نإ :بايشلا

 رافكلا نم ةزمح ديب هللا لتق دقو ءهلتق يشحو دصرف ءودعلا '"”لتاقف «ةزمح ريغ ودعلا

 .هللا دسأ ىعدي ناكو «نيثالثو ادحاو

 03 0 كي 2

 )١( /5)دسألا 75٠(.
 .«ىلوم»١:(ب) ىف (0)

 .(ب) نم «ينزيلا» : تطقسو «(ب) نم ةدايزلا (8)
 ْ .«اهرفغ» :(ب) ىف (5)
 .(710 /5)دسألا (4)

 .«ديعسا :(ب) يف (3)

 .«لتاقي» :(ب) يف (0)



 "”>يش يبأ نبا 3]

 .ريجب نب مصاع :هنع ىور .نييفوكلا يف دعي

 ىبحي انث ءنيصح وبأ انث .يسمخألا ""[ورمع نب] دمحم نب رفعج انثدح 1١١

 :الاق دايز نب ةدابع انث «نامثع نب دمحم انث .دمحأ نب دمحم انثدحو . ح ديمحلا دبع نبا

 اناتأ : لاق خيش يبأ نبا نع «ريجب نب مصاع نع ؛سيقلا ؤرمأ اذن «عيبرلا نب سيق ان

 . 0«ةأرما بلح ينوقست ال هللا مكر صن براحم رشعم ايلا : لاقف ُهْلكَع ا هللا لوسر

 تر تي و

 سبع نبا ”] قفز

 .دهاجم : هنع ىور ه

 انث .يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «؛كلام نب ركب وبأ انثدح 7١7

 دهاجم نع «يرادلا ريثك '*”[يبأ] نب هللا دبع انث ءدايز يبأ نب هللا ديبع انث «ركب نب دمحم

 تنك :لاق سبع نبا :هل لاقي شذور ةوزغ يف نحنو «ةيلهاجلا كردأ خيش انث ''[ :لاق]

 نأ :حيصي لجر «حيصف لوق «حيرذ لاي :اهفوج نم تعمسف :لاق «ةرقب انل لآل قوسأ

 . ةكمب جرخ دق هلي يبنلا اندجوف '"”[هعم] انمدقف هللا الإ هلإ ال
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 3 00 2 نيف نت

 )١( /5)دسألا 3141١(.
 . يسمخألا ركذ نودب «(ب) نم ةدايزلا قفز
 ةياهنلاو قئافلا يف هدروأ اذكه ةمجعملا داضلاو نونلاب وه : هللا مكرضنا هلوق" : (ب) شماه يف (9)

 همعن :هرضناو هرضنو هرضن :لاقي :الاقو
 . ىهتنا ٠ برعلا قيرط هيف كلس هنأكو هب نورياعي بيع ءاسنلا يف بلحلا : «ةأرما بلح» هلوقو

 .(17"7 /؟)دسألا ()
 .(ب)نم ةدايزلا (40)

 .(«ةكمب» :(ب) يف 02300
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 .هللا دبع همسا نميف هركذ مدقت «ذئاع : ليقو
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 "”يرعشألا ماصع نبا ["877]

 .زيريحم نبا : هنع ىور :لاقو «رخأتملا هركذ . نييماشلا يف دعي

 نب دمحم انث "![ :لاق] ةزمح نب ىيحي نب دمحم نب دمحأ نع تثدح . 4

 نع «ينابيسلا ورمع يبأ نب ىيحي نع «ملسم نب ةبلعث نع « شايع نب ليعامسإ انث «ذئاع

 ,ةهضاعلا :ةرشع نعل هلي هللا لوسر نأ يرعشألا ماصع نبا نع ءزيريحم نبا

 «ةصقتعملاو ةصقاعلاو «ةرشتؤملاو «ةرشاولاو «ةرحاسلا ينعي :ذئاع نبا لاق . ةهضتعملاو

 ةمشتؤملاو «ةمشاولاو «ةلصتؤملاو «ةلصاولاو

 "”فيفعلا نبا[ ”"ه؟]

 .رخأتملا هركذ . هنم عمسي ملو « هللَع يبنلا دهع كردأ

 انث ,ماشه نب ريثك انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح 6

 قيدصلا ركب ابأ تدهش :لاق «فيفعلا نبا نع «جاجحلا نب تباث انث «ناقرب نب رفعج

 :لوقيف ةباصعلا هيلإ عمتجي هلع ع هللا لوسر ةافو دعب سانلا عيابي وهو هنع هللا يضر

 ذئموي انأو .هطرش تملعتف «ريمألل مث «هباتكلو '؟![هلل] ةعاطلاو عمسلا ىلع ينوعيابت

 عمسلا ىلع كعيابأ :تلقف «هتأدبف '”'[هتيتأ] هدنع نم الخ املف هوحن وأ ملتحم مالغ

 .("51 /5)دسألا )١(

 .("57/5)دسألا (؟)

 .(ب) يف سيل (©)
 .("59 /؟)دسألا (:)

 .(ب) نم ةدايزلا (6)



 ينأ تيأرو «بوصو رصبلا يف دعصف :لاق «ريمألل مث هباتكلو لجو زع هلل ةعاطلاو

 . فيفعلا نبا :لاقف «ناقرب نب رفعج نع «ريكب نب سنوي هاور #

 ف د دن

 . ةباحصلا يف يراخبلا هركذ ن

 ءمانغ نبا نع «ةسبنع نب هللا دبع نع «ةعيبر نع لأ/,قلاؤك /51]لالب نب ناميلس

 كنمف ةمعن نم يب حبصأ ام مهللا :حبصي نيح لاق نم»: هَ هللا لوسر لاق :لاق

 .«مويلا كلذ ركش ىدأ ءركشلا كلو دمحلا كل ,كل كيرش ال كدحو
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 "'ةظيرف ادبا["575]

 . بئاسلا نب ريثك :امهنع ىور

 دمحأ نب هللا دبع انث «يرصبلا نادمح نب رفعج نب دمحأ ركب وبأ انثدح 7

 ةرامع نع يمطخلا رفعج وبأ انث «ةملس نب دامح انث «ليعامسإ نب ىسوم انث «يقرودلا

 هللَع يبنلا ىلع اوضرع مهنأ ةظيرُق انبا ينثدح "7[:لاق] بئاسلا نب ريثك نع «ةميزخ نبا
 . كرُث هتناع تبنت مل نمو «2لتُق هتناع تتبن وأ اًملتحم مهنم ناك نمف «ةظيرق نمز

 1 ءام خا
 ني مي

 )١( /؟)دسألا 719(.

 .(54 /5)دسألا (0)

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام ()
 .دسألا نم تبثأ امو «لبق» : لصألا يف (5)
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 ©”يوزألا ةّيبّللا نبا |"

 . ةيبتألا نبا :ليقو «يدعاسلا ديمح وبأ : هنع ىور . ِهِْفَم يبنلا قّدصُم ه

 كرابم انث «دواد وبأ انث « '"7[بيبح نب] سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح -

 نم ًالجر لمعتسا ُهْلَي يبنلا نأ ديمح يبأ نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ةلاضف نبا

 لاقف «يلإ [يدهأ] «”[اذهو] مكلام "”[اذه] :لاقف ءاجف «ةيبتللا نبا :هل لاقي دزألا

 . ؟ال مأ هيلإ ىدهي له .هيبأ تيب يف سلج الأ» : ُهْلْيَع يبنلا

 دع دع د

 يسيقلا قفتنملا نبا ["ه7+7]

 . يركشيلا هللا دبع نب ةريغملا : هثيدح ىور

 . ح لاهنم نب جاجح انث «يشكلا ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدح -.-8

 :الاق يضوحلا رمع وبأ انث ءرذنملا نب ىيحي نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدحو

 :لاق «هثدح هابأ نأ يركشيلا هللا دبع نب ةريغملا نع ؛ةداحج نب دمحم نع «مامه انث

 انب لخدا : يبحاصل تلقف مقي ملو قوسلا تيتأف «ًالاغب بلجأل ةفوكلا ىلإ تقلطنا

 تلخدف :لاق ءرمتلا باحصأ يف هعضوم ذئموي دجسملاو :لاق «دجسملا يف سلجن

 يل فصو :لوقي وهو :لاق « "”قفتنملا نبا :هل لاقي سيق نم لجر اذإف ءدجسملا

 وه : يل ليقف «ىنمب هتبلطف «ىنمب وه : يل ليقف «ةكمب هتبلطف «يل يّلحو هّتلَع هللا لوسر
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 ا

 ""هيبأ نع ىلب نم لجر [#”ه44]

 من يمرس (9) (0)ع - فما 5
 ةبيتق انث « "”[جارسلا] "'[قاحسإ نب دمحم] انث هللا دبع نب ميهاربإ انثدح -6

 نبا انث «يشيعلا هللا ديبع انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدحو

 هلع هللا لوسر تيتأ :لاق ىلب نم لجر نع «يرهزلا نع «ديعس نب دعس نع :الاق كرابملا

 تدرأ اذإ) :لاق :لاقف ؟ُهلَْي يبنلا كل لاق ام :يبأل تلقف ينود يبأ ىجانف «يبأ عم

 .«جرخنا هنم كل هللا لعجي ىتح ,“؟”ةدؤتلاب كيلعف .ارمأ

 . ةعباتم اع نأ ب[ الانث ق 00
 نب بوقعي انث ء.مصاع يبأ نب ركب وبأ] انث .قاحسإ نب دمحأ انثدح -67

 نم لجر نع «باهش نبا نع «ديعس نب دعس نع «دمحم نب زيزعلا دبع انث .ءبساك

 . «هدعب يذلا نم ريخ وهو الإ ,نامز سانلاب رمي ال» :لاق هلك ىبنلا نأ هيبأ نع ءىلب

 .هوحن دعس نع «لالب نب ناميلس هاور #

 ”هيبأ نع ريم ينب نم لجر ["ه48]
 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ء.نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -

 نم لجر نع ثدحي ناطقلا بلاغ تعمس :لاق ةبعش انث ءرفعج نب دمحم انث «يبأ

 لاقف «مالسلا كيلع أرقي يبأ نإ :لاقف هلم يبنلا ىتأ هنأ هدج نع «هيبأ نع «ريمن ينب

 . «مالسلا كيبأ ىلعو كيلع» : ِهْْفَع يبنلا

 نب رشب انث «يمدقملا انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح .-4

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق «هدج نع ءهيبأ نع ءلجر نع «ناطقلا بلاغ انث ءلضفملا

 )١( /5)دسألا 07"(.

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)
 .(ب) :ىف تسيل ةدايزلا ()

 . «ةبوتلاب» :(ب) ىف 4

 .("04 /5)دسألا (5)



 .«اودر نإو ,تانسح رشعب مهلّضف «مالسب اًموق أدتبا نم»

 د 3

 اهيبأ نع همأ نع قاحسإ نب ىيحي [" 7] 200

 .عفار نب ةعافر :همساو 0

 مالسلا دبع انث «ميعن وبأ انث هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -

 «ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نب ىبحي نع «نمحرلا دبع نب ديزي نع «برح نبا
 . «قلط ليخلا ناهر» : هّتِيَع يبنلا لاق :لاق اهيبأ نع «ةديبع وأ ؛ةديمح همأ نع

 هامسو ءاهابأ مسي ملو «مالسلا دبع نع «يناهبصألا نبا ثيدح نم رخأتملا هركذ ت

 . عفار نب ةعافر :لاقف «ميعن وبأ

 د دع د

 ””'هيبأ نع رمع نبا ثدح لجر. 1]

 .لوب وأ طئاغب ةلبقلا لبقتست نأ ىهن ُهْْيَع يبنلا نأ ص

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « "”[نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدح 5

 لجر نع «عفان نع «بويأ نع «ميهاربإ نب ليعامسإ انث « "*[ةبيش يبأ نب] ركب وبأ يمع

 .لوب وأ طئاغب نيتلبقلا نم دحاو لبقتسي نأ ىهن ُهِلَي هللا لوسر نأ هيبأ نع ءراصنألا نم

 «لجر نع «ينالجعلا ورمع نب نمحرلا دبع نع «هيبأ نع «عفان نب هللا دبع هاور #
 . رخأتملا هركذ اميف هلثم هيبأ نع

6 6 

 )١( /5)دسألا ١ه”(.

 .("ه04 /؟)دسألا (؟)

 .(ب) يف سيل ()



 ("هيبأ نع ثدح جلدم ينب نم لجر ]

 .رخأتملا هركذ ن

 نب ةعمز انث «ميعن وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح ١

 714 /51] :لاق جلدم ينب نم هثدح ًالجر نأ معز نمحرلا دبع يبأ نب دمحم نع «حلاص

 لاقف هيَ هللا لوسر دنع نم مشعج نب كلام نب ةقارس انءاج :لوقي يبأ تعمس [ب /أ ق

 نأ انرمأ دقل «قحلاب هثعب يذلاو ىلب :لاق ؟نوءرخت فيك مكملع امأ :ئزهتسملاك لجر

 . ىنميلا بصنن نأو «ىرسيلا ىلع أكوتن

 داك داع دع

 (”هيبأ نع ةنيدملا لهأ نم لجر "1

 وبأ انث] يتربلا دمحم نب دمحأ انث «هباتك يف ناميلس نب ةمثيخ ينربخأ

 نع «يربقملا ديعس نع '؟/[لجر نع] ةداحجي نب دمحم انث «ثراولا دبع انث .9[رمعم

 .هبايث حلاص نم سبلو .هروهط نسحأف رهطت نَم» :لاق هّلَْي يبنلا نع «هيبأ نع «لجر

 هل يضق ام ىلصف :نيلجر نيب قرفي ملف ,ةعمجلا ىلإ حار مث هتيب بيط نم بيطت مث
 . «مايأ ةثالث ةدايزو «نيتعمجلا نيب ام هل َرِفَغ .تصنأ مث ,مامإلا جورخ نيحت مث

 وه : ليقو «نالجع نبا ”"[وه] :ليق « ةداحج نب دمحم هنع ىور يذلا لجرلا ص

 نع (؟![هيبأ نع] يربقملا ديعس نع «بئذ يبأ نباو «نامثع نب كاحضلا هاورو #

 . هللَع يبنلا نع ءناملس نع «ةعيدو نب هللا دبع

 دج دع

 )١( /؟)دسألا 07”7(,
 )9( /؟)دسألا 0707 ,

 .(ب) يف سيل [ ]نيبام (9

 ..(ب) نم ةدايزلا (5)



 ©"”هيبأ نع راصنألا نم لجر ["هه٠]

 يف ناك راصنألا نم خيش ينثدح "[:لاق] «ناملس نب ريشب :دنع هئيدح ١7

 . «ليعامسإ دلو نم ةبقر

 .يريبزلا دمحأ وبأو « قباس نب دمحم : ريشب نع هاور *

 0 ا
 9 9و 1

 "هيبأ نع ءابق لهأ نم لجر [["ه]

 ِِع 5 . ع 8 معا

 يبا نب روث نع « ليئارسإ انث «ميعن وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلع نع تثدح 4

 انرمأ :لاق ِهِّقَي ىبنلا باحصأ نم ناكو «هيبأ نع «ءابق لهأ نم لجر نع .ةتخاف

 سأب ال» :لاقف «نتألا نابلأ برش نع لئسو «ءابق نم ةعمجلا دهشن نأ هلي هللا لوسر

 .ا(هب

 .("ها /5)دسألا )١(

 .(ب) يف سيل[ 1نيبام (؟)

 "ه9 /5)دسألا (5)



 همع نع ىور نم ركذ

 هبسني ملو همسي ملو

 '""صومعد نب ةرق ["0817]

 .هركذ مدقت دقو ؛ ُهلْيَي يبنلا همعب ىتأ 0

 00 ل

 (”همع نع ىعازخلا ةملس نب نمحرلا دبع ["ه 6 ]

 انث «ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 6

 ىلع انودغ :لاق «همع نع «ىعازخلا ةملس نب نمحرلا دبع نع «ةداتق نع ءديعس

 دق :انلق :لاق «؟مويلا اذه متمصأ» :لاقف ءانيدغت دقو ءاروشاع ةحيبص هيي هللا لوسر

 .«اذه مكموي ةيقب اومتأف» : لاق ءانيدغت

 .هوحن ةبعش نع «هريغو « عيرز نب ديزي هاور #

5 26 

 ”"همع نع تلصلا نب ةجراخ ["ه ه4 ]

 رمع نب صفح رمع وبأ انث ,كردم نب دامح انث «ردب نب دمحم انثدح ١7"

 همع نع .«تلصلا نب ةجراخ نع « يبعشلا نع ءايركز نع ءءاجر نب ءاجرم انث «يضوحلا

 /؟1 يبارعأب تررم هدنع نم تعجر املف .هدي ىلع تملسأف  هَع يبنلا تيتأ :لاق

 نإف ءانبحاص هب يوادت ءيش كعم ىبارعأ اي :لاقف «ديدحلا '”ىف قثوم[أ /ق 89

 لك باتكلا *مأب مايأ ةثالث هتيقرف : لاق ؛ هلي هللا لوسر نونعي ؟ريخب ءاج دق مكبحاص

 .(737/5 /5)دسألا )١(

 .("81 /5)دسألا (0)

 . "537 /5)دسألا (9)

 . ؟ديدحلاب» :(ب) يف (4)

 . «ةحتافي» :(ب) يف (6)



 يتآ ىتح اهديرأ ام :تلق «ةاشلا نم ةئام يلإ اوعمجف «ئربف ةيشعو ةودغ موي

 ,لطاب ةيقرب لكأ نم يرمعلف .هللا مسب اهْلُك» :لاقف .كلذب هتربخأف ءهتيتأف « هع يبنلا
 .«قح ةيقرب تلكأ دقل

 .هوحن ايركز نع «سانلاو «نوراه نب ديزيو ءرهسم نب يلع هاور #

 د د

 (”همع نع دعس ينب نم لجر ]

 .همع نع يدعاسلا : رخأتملا لاقو ت

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 7

 لوقي ام ردق "”ثكم ءهدوجسو هعوكر نم هسأر '”عفر نيح هلع يبنلا تيأر :لاق ءهمع

 . اًثالث هدمحبو هللا ناحبس : لجرلا

 د د د

 همع نع ينزملا ةرق نب ةيواعم ]1 (همع نع ىنزملا ةرق نب ةيواعم "م

 نع «ةبعش انث «دواد وبأ انث *”[بيبح نب] سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح

 . ""[ح ] همع نع «ةرق نب ةيواعم

 نب كلملا دبع نع «ورمع نب هللا ديبع انث مشاه انثدح «ىلعي يبأ "”[نع] تربخأو

 ءريغص هل نباب هلي يبنلا يتأي لجر ناك :لاق همع نع «ةرق نب ةيواعم نع «ريمع

 .(758/5)دسألا )١(

 .«عفري» :(ب) يف (؟)
 .«ثكمي» :(ب) يف (*)

 .(739/5 /5)دسألا (:)
 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(ب) نم طقس ()

 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا نم طقس[ 1نيبام (90)



 مالغلا نإ مث ءاديدش اّبح ءمعن :لاق «؟هبحتأ» : هلي يبنلا هل لاقف «هيدي نيب هسلجيف

 نإ كرسي امف» :لاق « "لجأ :لاق «هيلع تنزح كنأك» : ُهْنيَي يبنلا هل لاقف .تام

 كنإف» :لاق «ىلب :لاق «؟كل حتفي اهباوبأ نم باب ىلع هدجت نأ .ةنجلا هللا كلخدأ

 . هللا ءاش نإ كلذك

 . ريمع نب كلملا دبع ظفل

 . "”[هوحن كلملا دبع نع ةدئاز هاورو] *

 . صاصجلا دايزو «ةرسيم نب دلاخ "هيلع هعباتو «هيبأ نع : ةبعش لاقو

 د د

 يشافّرلا ةرح يبأ مع [”ه هال ] (1» تاوكأ د 1

 . ةفينح همسا : ليق 0

 دامح انث :الاق رمع وبأو «جاجح انث ءيشكلا ملسم وبأ انث «قوراف انثدلح 648

 اذخآ تنك :لاق .همع نع «ىشاقرلا ةرح ىبأ نع .*”[ديزي] نب يلع نع «ةملس نبا

 اهيأ "”[1ي]» :لاقف هنع ")[سانلا] دوذأ قيرشتلا مايأ طسوأ 7[ يف] ُهّلِلَع يبنلا ةقان مامزب

 نإ» :لاق مث «؟ متنأ دلب يأ يفو ؟متنأ موي يأ ىفو ؟متنأ رهش يأ يف نوُردتأ .سانلا

 مكرهش يف اذه مكموي ةمرحك مارح مكيلع مكضارعأو ''”[.مكلاومأو] .مكءامد

 (اوملظت ال الأ ءاوشيعت ىنم اوعمسا» :لاق مث .«هنوقلت موي ىلإ اذه مكدلب يف ءاذه

 اًبر لك نإ الأ .هنم سفن بيطب الإ .ملسم ئرما لام لحي ال الأ» '”[ًاثالث] اهلوقي

 سوؤر مكل , "”بلطملا دبع نب سابعلا ابر عضوي اًبر لوأ نإ ءىضق دق هللا نإو ,.عوضوم

 .«معنا :(ب) يف (1)
 .(ب) يف سيل[ ]نيبام (؟)
 . لصألا يف ترركت (9)
 .(755/5)دسألا (5)

 . ؛ديزلا :(ب) يف (5)

 .«تارم ثالث» :(ب) يف (5)

 . «بلطملا نب سايعلا» :(ب) يف قفز



 ةباحصلا ةفرعم ا

 .ثيدحلا .. .«نوملظت الو نوملظت ال مكلاومأ

3 . 2 
 تي 1-1 0-1

 ©همع نع ىنهجلا هللا دبع [”56]

 انث «ةملسم نب هللا دبع انث هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انئدح -6

 انيلع جرخ :لاق همع نع «هيبأ نع « ينهجلا هللا دبع نب ذاعم نع «ناميلس نب هللا دبع

 «هلهأب ملأ هنأ اننظو [ب /749 /7] سفنلا بيط وهو «لسغلا رثأ هيلعو هلي هللا لوسر

 لاقف «ىنغلا ركذ مث ؛هلل دمحلاو لجأ» :لاق «سفنلا بيط كارن «هللا لوسر اي :انلقف

 بيطو ,ىنغلا نم ريخ ىقتا نمل ةحصلاو «ىقتا نمل ىنغلاب سأب ال» : هِيَ هللا لوسر
 .«ميعنلا نم سفنلا

 ("”همع نع كيتع نب ربج [ "ه69]

 انث بيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -0

 نب ربج نع « ىسيع نب هللا دبع نع «ليئارسإ انث ءدمحم نب ورمع انث «ةفيلخ نب مساقلا
 هلهأو ؛"'[راصنألا نم] تيم ىلع هي هللا لوسر عم تلخد :لاق همع نع «كيتع

 ,نهدنع مادام نيكبي نهعد» :لاقف ؟ُهليَي هللا لوسر اذهو نوكبتأ :لاقف «هيلع نوكبي

 . «نيكبي الف بجو اذإف

1 2 0 25 
07 53 

 )١( /؟)دسألا ٠ا9(.

 /5)دسألا (؟) 356(.

 ) )0.(ب) نم طقس



 9 ا ةباحصلا ةفرعم 2

 2 2 2 يب

 همع نع كلام نب بعك نبا[ "ه5 ]

 7[ نع] «يديمحلا انث « ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 57

 هني هللا لوسر نأ همع نع «كلام نب بعك نبا ينربخأ «يرهزلا انث : "7لاق] نايفس

 ءاسنلا لتق نع هاهن قيقحلا 7[ ىبأ] نبا ىلإ _يرهزلا هامس-اًنالف ثعب "”[نيح]

 .نادلولاو

 نب ديمح نع «يرهزلا نع «بيعش نع «ناميلا ىبأ ثيدح نم رخأتملا هاور *#

 .هوحن همع نع «بعك نب هللا دبع نع « نمحرلا دبع

 . لخدم دانسإلا اذه يف نمحرلا دبع نب ديمحل سيلو : "”[خيشلا لاق]

 . هدوجو ليذهلا يبأ نب قوزرم هاور *

 نب لهس نب دمحأ انث '*”[يزاوهألا] يضاقلا قاحسإ نب دمحم انثدح 7

 «يرهزلا نع «ليذهلا يبأ نب قوزرم انث ,ملسم نب ديلولا انث ءرحب نب يلع انث «بويأ

 بعك هيبأ نع «كلام نب بعك نب هللا ديبع همع نع «بعك نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع
 . ثيدحلا . . .بازحألا بلط نم عجر ال هع هللا لوسر نأ

 9205 زل 6 نا ا

 (”اهمع نع ةيميرصلا ةيواعم تنب "[ ءانسح] ]

 .«فرع انث «ةفيلخ نب ةذوه انث «ىسوم نب رشب انث «كلام نب ركب وبأ انثدح -(14

 ىف نم «هللا لوسر اي :تلق :لاق ءاهمع نع « '؟”[ةييرصلا] ةيواعم تنب "”[ءانسح] نع

 )١( ىف )ب(:٠ثنا(.

 .(ب) نم طقس (0)
 .(ب) يف سيل ()
 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 . (ب) نم هانتبثأ امو ء«ءاسنخا : لصألا ىف (4)

 .("55/5)دسألا (5)
 . «ءاسنخللا :(ب) يف (1)



 . 'ةنجلا يف ديهشلاو ةنجلا يف يبنلا» : لاق ؟ةنجلا

 .هوحن فوع نع «هريغو «ةبعش هاور #

0 4 2 

 ؛اهمع نع ميلس نب ثعشأ ةمع( 63
 انث ءرماع نب ديعس انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -.06

 ةكس يف يشمأ '"”[انأ] امنيب :لاق اهمع نع « '"”هتمع نع «ميلس نب ثعشأ نع «ةبعش

 :لاق «ىقنأو ىقبأ هنإف «كرازإ عفرا» : يفلخ نم ناسنإ ينادان ذإ «ةنيدملا ''”ككس نم

 كلاموأ» :لاق ءءاحلم ةدرب هللا لوسر اي يه :تلق هني هللا لوسر وه اذإف «ترظنف

 . قاّسلا فصن ىلإ هرازإ اذإف ترظنف :لاق (؟ةنسبح ةوسأ يف

 انث «ةدابع نب حور انث . "”ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -7

 :لاق َهْْكَع يبنلا باحصأ نم هتمومع نع « سنأ نب ريمع يبأ نع (رشب يبأ نع «ةيبعش

 اورطفي نأ مهرمأف . لالهلا ينعي سمألاب هوأر مهنأ اودهشف ُهّلْكَع يبنلا ىلإ بكر ءاج

 .راهنلا رخآ نم هارأو :ةبعش لاق .دغلا نم اوجرخي نأو

 «رشب يبأ نع ةبعش نع .ةلبج نب نامثعو لأ /قالد /”] لضفملا نب د رشب هأور #

 . هتمومع نع «سنأ نب هللا دبع نع

 2 "[سنأ نب]ريمع يبأ نع ءرشب يبأ نع ءامهريغو «ميشهو «ةناوع وبأ هاورو *

 .("54 /5) ةباغلا دسأ )١(

 .(همعال :(ب) يف قفز

 .«نأ» : لصألا يف (9)
 .«ةكسل :(ب) يف (:4)

 . (وها :(ب) يف (6)

 07" /5)دسألا (5)
 . «ةاسأ» :لصألا يف (0)
 .(ب)نم ةدايزلا فق



 .ةبعش نع «حور ةياورك هتمومع نع

 د ع

 "'همع نع ميكح نب ةيواعم 1]

 نسحلا نب دمحأ انث : "”[الاق] نوراه نب يلعو «نسحلا نب بيبح انثدح 7

 ىيحي نع «ميلس نب ناميلس نع « شايع نب ليعامسإ انث .ةجراخ نب مئيهلا انث .يفوصلا
 ,موش ال» : هلي هللا لوسر لاق :لاق همع نع «ميكح نب ةيواعم نع «يئاطلا رباج نبا

 .«سرفلاو دلولاو ةأرملا يف نميلا نوكي دقو

 هك ا

 "”هل مع نبا نع يدزألا خاّمشلا وبأ[”هده]

 انث ,يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح -

 نع «يعالكلا شيبح نب بئاسلا ''”[نع] «ةدئاز انث :الاق ديعس وبأو ؛ةيواعم وبأ

 تعمس :لاقف «ةيواعم ىتأ هنأ هلي يبنلا باحصأ نم هل مع نبا نع «يدزألا خامشلا يبأ

 مولظملاو ,نيكسملا نود هباب قلغأ مث ءاّميش سائلا رمأ نم يلو نم» :لوقي هع هللا لوسر
 .«اهيلإ نوكي ام رقفأ هرقفو ,هتجاحو هتمحر باوبأ هنود هللا قلغأ :ةجاحلا يوذ وأ

 د 2

 «”همع نع ىنيطسلفلا ليلجلا دبع “ ]

 يبأ نبا انث «ميحد انث «هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -4

 )١( /5)دسألا 79/4(.

 ) )5.(ب) يف سيل[ ]نيبام
 )*( /5)دسألا 258 (.

 .؟انث):(ب) ىف (4)

 )5( /5)دسألا 30١(.



 ِهلِلَع هللا لوسر تعمس : لاق همع نع «ينيطسلفلا ليلجلا دبع نع « سيق نب دواد نع كيدف

 بوث عضو نمو «اًناميإو انمأ هللا هألم :هذافن ىلع ردقي وهو ءاظيغ مظك نم» : لوقي

 هلل جوز نمو ,ةماركلا ةلح هللا هاسك 27[ لجو زع ] هلل اعضاوت هيلع ردقي وهو «لامج

 . «كلملا جات هللا هجرت

 . نالجع نبا نم '"'[هتبثتسا] ىتح هتبثأ ملف : سيق نبا.لاق ص

 64 ةراخث ل
 ليفطلا نب رماع مع نع ةديرب نب هللا دبع ”]

 نب نابيش انث « ىمرضحلا '؟”[هللا دبع نب دمحم] انث «دمحم نب دمحم انثدح

 نأ ليفطلا نب رماع مع ينثدح «ةديرب نب هللا دبع انث «يعافرلا هللا دبع نب ةبقع انث «خورف

 نم ءاود ىلإ ثعباف «ةليبد ىب ترهظ هنإ :لاقو ءاّسرف هلي ىبنلا ىلإ ىدهأ ءارماع

 :لاقو «لسع ةكعب هيلإ ثعبو «ملسأ نكي مل هنأل ؛ سرفلا هلْ يبنلا هيلإ درف «كدنع

 .«اذهب وادت»

 "””همع نع مرخألا نب دعس نب ةريغملا ["85]

 انث ."”[ةبيش يبأ نب] نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ١-

 ةريغملا نع «ةرم نب ورمع نع «شمعألا نع «دواد نب هللا دبع انث «ةنيمس يبأ نب دمحم

 .(ب) يف سيل[ ]نيبام )١(
 .(ب) نم هانتبثأ امو ««هتبتتسا» : لصألا يف (؟)

 .( "59 /8) :دسألا (9"):

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .«هيبأ» : لصألا يف (0)

 .("0/06 /5)دسألا (5)



 ريو _ ١ 41/ ةباحصلا ةفرعم

 قيرط لبق هجوتف «ةفرعب هنإ : ليقف « هِيَ يبنلا ىتأ هنأ همع نع «مرخألا نب دعس نبا

 ثيدحلا ''”[ركذو] «..هلام برأ هوعد» : ُهّلِيَع يبنلا لاقف «هنع سانلا هعفد هآر املف «ةفرع

 .[ب /ق'١٠7 /؟] .هلوطب

 .«ركذفا:(ب) يف )١(



 راصنألا نم هنع يور نم ركذ

 اومسي ملو

 راصنألا نم لجر نع فاسي نب لاله ["ه54]

 انث «ةفيذح وبأ انث «يبالغلا ايركز نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .-7

 ناك :لاق ُهَتْكَع يبنلا باحصأ نم لجر نع «فاسي نب لاله نع «نيصح نع نايفس

 . ةرم ةئام «روفغلا باوتلا تنأ كنإ يلع بّثو .يل رفغا مهللا» : هي هللا لوسر رافغتسا

 .راصنألا نم ''7[لجر] :لاقف نيصح نع «ليضف نبا هاور #

6 2 

 "”راصنألا نم لجر نع باهش نب بيلك ["617]
 “١8/ 7""[ورمع نب] ةيواعم انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ؛دالخ نب ركب وبأ انثدح .

 :لاق «هربخأ راصنألا نم ًالجر نأ يبأ ينثدح «يمرجلا بيلك نب مصاع انث «ةدئاز انث

 ىلع هلي هللا لوسر تيأرف «يبأ عم مالغ انأو :لاق «ةزانج يف هلي هللا لوسر عم انجرخ

 نم عسوأ» :لوقي :لاق رفاحلل ىمرف «ربقلا ةريفح نم ذخأف :لاق ءاسلاج ربقلا ةريفح

 «ةنجلا يف هل قذع بر .هيلجر لبق نم عسوأو .هسأر لبق .

 انث «ةيقب نب بهو انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدح -5*5

 عم انجرخ :لاق راصنألا نم لجر نع «هيبأ نع «بيلك نب مصاع نع «هللا دبع نب دلاخ
 «شيرق نم ةأرما يعاد انيقل ءانفرصنا املف ءراصنألا نم لجر ةزانج يف هَ هللا لوسر

 ءيجو .هعم انساجو سلجف «فرصناف «ماعط ىلع كعم نمو «كوعدت ةنالف نإ :لاقف

 يف هتلكأ اذإف ليَ يبنلا ىلإ اورظنف «مهيديأ موقلا عضوو هدي هلع يبنلا عضوف «ماعطلاب

 .(ب) نم تبئأ امو ءلصألا نم طقس[ 1نيبام )١(

 .("86 /5)دسألا (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (9)



 ركام 164 ةباحصلا ةفرعم

 :لاقو ءاهظفلف هتمقل ذخأف ؛ هَ يبنلا عنصي ام اورظنيل مهيديأ اوفكف ءاهغيسي ال هيف

 .«ىراسألا اهومعطأ ! اهلهأ نذإ ريغب تذِخُأ ةاش محل ذخآ»

 دج داع د

202) 

 راصنألا نم لجر نع نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم ["هال1]

 «نايفس انث «ميعن وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -84

 باحصأ نم لجر نع «نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم نع «ميهاربإ نب دعس نع

 موي لسدغي نأ ملسم لك ىلع قح» : هِيَع هللا لوسر لاق :لاق راصنألا نم هلي يبنلا

 . «هدنع ناك نإ بيط نم بيطتي نأو ,كاتسي نأو ةعمجلا

 6 دع

 نامثع تدب ةشئاع ىلوم بئاسلا وبأ ["6/؟]

 2 لهشألا دبع ينب نم راصنألا نم لجر نع]

 نب] دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 55

 ةجراخ نب هللا دبع ىنثدح : لاق قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ انث « *”[بويأ

 باحصأ نم ًالجر نأ نامثع تنب ةشئاع ىلوم بئاسلا يبأ نع «تباث نب ديز نبا

 عم ادحأ تدهش : لاق هع هللا لوسر عم ادحأ دهش ناك «لهشألا دبع ينب نم هتيم يبنلا

 ةباد نم انل ام هللاو !؟هلَ هللا لوسر عم ةوزغ انتوفتأ : يل لاقو «يخأل تلق ودعلا بلط

 ناكف هنم اًحارج رسيأ تنكو « هلع هللا لوسر عم انجرخف «ليقث حيرج الإ انم امو ءاهبكرن

 جرخف «نوملسملا هيلإ ىهتنا ام ىلإ انيهتنا ىتح «ةبقع يشمأو « "”[ةبقع] هتلمح بلغ اذإ

 .( 285 /5)دسألا )١(

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف (؟)
 .(841"3 /5)دسألا (”)

 .(ب) نم ةدايزلا قفز

 .(ب) نم طقس[ ]نيبام (6)



٠. 

 ٠.01١ /؟] لايمأ ةينامث ىلع ةئيدملا نم ىهو «دسألا ءارمح ىلإ ىهتنا ىتح ُهّْنْكَع هللا لوسر

 .[أ /ق

00 5 00 2 

 '"'قحال نب يمرضحل [|١ "هانز

 ةمطخ ينب نم راصنألا نم لجر نع 0( 2 . ٠ . ل 0

 نب ديزي انث ءددسم انث ءيشكلا ملسم وبأ انث , ””[يباطخلا] قوراف انثدح 737
 نع« قحال نب يمرضحلا نع «ريثك يبأ نب ىيحي نع .«فاوصلا جاجح انث «عيرز 0( . 592 . 5 .

 وهو هبوث ىف ةلمقلا مكدحأ دجو اذإل : هلي هللا لوسر لاق :لاق «ةمطخ ينب نم لجر
 .(دجسملا يف اهقلُي الو ,.هبوث يف اهرصيلف .يلصي

 . هلثم يمرضحلا نع ريثك يبأ نب ىبحي يلإ بتك :لاقو «يئاوتسدلا ماشه هاور *

 (9فينح نب لهس نب ةمامأ وبأ [ "815 ]

 راصنألا نم طهر نع
 نب] بيعش انربخأ «ناميلا وبأ انث «يقشمدلا ةعرز وبأ انث ءناميلس انثدح

 نم اًطهر نأ فينح نب لهس نب ةمامأ وبأ ينثدح "”[:لاق] «يرهزلا نع '”'[ةزمح يبأ
 نأ ديري ليللا فوج يف لجر مهنم ماق هنأ هوربخأ هيي هللا لوسر باحصأ نم راصنألا
 ىتأف «ميحرلا :رمحرلا هللا مسب الإ اهنم ءيش ىلع ردقي ملف ءاهاعو ناك دق ''"ةروس حتتفي

 مث «ةروسلا كلت "”نأشب اضعب مهضعب ربخأف ؟مهعمج ام اًضعب مهضعب لأسف ءاوعمتجا

 .«قحال يمرضحلا» : لصألا يف )١(
 8٠8"3(. /5)دسألا (؟)
 .(ب) ىف سيل 2

 .(0/8 /7)دسألا (5)
 .(ب) نم ةدايزلا (05)

 . «ةروسبلا :(ب) يف (0)

 .«نايسن# :(ب) يف 10



 نكح ةباحصلا ةفرعم
 ركل

 لك نمو «مكرودص نم تخسنف «ةحرابلا تخسنا» :لاق مث اًئيش مهيلإ
 تناك ءيش

 . هيف

 2 ت4 4 5 00 9

 ("”ةيمأ ىبأ نب ةدانج [ "هاله ]

 راصنألا نم لجر نع

 انث «ىيحي نب دالخ انث «ىسوم نب رشب انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -8

 يل بحاصو انأ تقلطنا :لاق ةيمأ يبأ نب ةدانج تعمس :لاق دهاجم انث «ةفيلخ نب رطف

 «لاجدلا يف لوقي هلي هللا لوسر تعمس ام انئثدح :هل انلقف :لاق «راصنألا نم لجر ىلإ

 مكترذنأ» :لاقف هّليَع هللا لوسر انيف ماق :لاق ءاّنبث كسفن يف ناك نإو هريغ نع انثدحت الو

 ,ةمألا اهتيأ مكيف هنإو .هموق هرذنأ دق الإ ,يلبق يبن نكي مل هنإ الأ» "'ّثالث «لاجدلا

 هرانف ,رانو ةنج هعم ,رجشلا تبني الو ,رطملا رطمي ء.ىرسيلا نيعلا حوسمب مدآ دعج هنإو

 ,اًحابص نيعبرأ ضرألا يف ثكميف ؛ءام ””[راهنأ]و زبخ (؟”ليخ هعم ران "”هتنجو ,ةنج

 تيب دجسمو «لوسرلا دجسمو ,مارحلا دجسم :دجاسم عبرأ ريغ لهنم لك اهنم غلبي

 ىلع طلسي ال هنأو ءاهييحي مث اهلتقيف ,ةدحاو سفن ىلع طلسي ءروطلاو ءسدقملا

 . روعأب سيل مكبر نأ اوملعاف ,مكيلع هبش امف مكبر انأ : لوقي هنأو ءاهريغ

 .هوحن ةداتج نع «دهاجم نع « روصنم نع « يروثلا نع «ىعجشألا هاور *
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 )١( /5)دسألا 9/4"3(.

 .«لاجدلا مكترذنأ «لاجدلا مكترذنأ ءلاجدلا مكترذنأ» : (ب) يف (؟)

 . «ةنجول :(ب) يف (*)

 . (زيخخ لبجل : (ب) يف 0

 . ؟رهنبا :(ب) يف (6)



 «”رامتلا مزاح وبأ 3

 يراصنألا يضايبلا نع

 نب قاحسإ نع ديبع يبأ نع «يكح اميف «رباج نب هللا دبع :همسا نإ : ليق 0
 . كلام نع «ىسيع

 نب كلام انث .فسوي نب هللا دبع انث ءلهس نب ركب انث ءردب نب دمحم انئدح
 نع ؛رامتلا مزاح يبأ نع .يميتلا ميهاربإ نب دمحم نع «ديعس نب ىيحي نع « سنأ
 تلع دقو نولصي مهو سانلا ىلع جرخ [ب مي /؟] ُهْللَع هللا لوسر نأ يضايبلا

 رهجي الو .هيجاني ام مكدحأ رظنيلف هبر يجاني يلصملا نإ : :لاقف ةءارقلاب مهت تاوصأ

 . «نآرقلاب ضعب ىلع مكضعب

 نع «مزاح يبأ نع «ميهاربإ نب دمحم نع «ريثك نب ديلولاو .داهلا نب ديزي هاور #
 . يضايبلا نع ةملس يبأ نع «ميهاربإ نب دمحم نع «ديعس نب هبر دبع هاورو يضايبلا

 نع ءراسي نب ءاطع نع «ميهاربإ نب دمحم نع .داهلا نبا نع ءرضم نب ركب هاورو
 نع ؛ءاطع نع «ميهاربإ نب دمحم نع «داهلا نبا نع ءدعس نب ثيللا هاورو . . يضايبلا
 . هلْيَع يبنلا نع لجر

0 0 3 

 ("ةرق نب ةيواعم ["©117]

 راصنألا نم لجر نع
 نب نابيش انث «زيزعلا دبع نب دمحم نب هللا دبع انث .نالع نب نسحلا انثدح 0١

 ىطو راصنألا نم الجر نأ ةرّق نب ةيواعم نع .قارولا رطم انث «متاج وبأ ديوس انث «خورف

 )١( "وو /5)دسألا (.

 )١( .(88/5)دسألا



. .)2 
 .٠ ماعن ضيب هريعب

 ديزي انث « عينم نب دمحأ انث «ليمج نب قاحسإ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو 1

 نم لجر نع «ةرق نب ةيواعم نع «قارولا رطم نع «ةبورع يبأ نبا انث ءنوراه نبا

 «هلأسف اًيلع ىتأف ماعن ىحدأ هتلحار أطوأ اًمرحم نأ» : ُهَِيَق دمحم باحصأ نم راصنألا

 ىتأف « "'اهبارض وأ ةقان نينج ضيب لك يف كيلع : ”هنع هللا يضر يلع هل لاقف

 ىلإ مله نكلو «تعمس ام يلع لاق دق: هِي هللا لوسر لاقف هل كلذ ركذف هلع يبنلا

 ا .«نيكسم ماعطإ وأ موي مايص ةضيب لك يف كيلع : ةصخرلا

 نع «ةيواعم نع «رطم نع «ةبورع يبأ نب ديعس نع «عيرز نب ديزي هاور #

 .هركذف ةماعن ضيبب '''هتلحار أطوأ راصنألا نم ًالجر نأ «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع

 دك د

 '”'هموق نم رفن نع ديبل نب دومحم "8

 ميعن وبأ انث «نامعنلا نب دمحم نب هللا دبع انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 7147

 «هموق نم رفن نع «ديبل نب دومحم نع «ملسأ نب ديز ينثدح «دعس نب ماشه « *”[انث]

 متحبصأ املكف رجفلاب اوحبصأ» : هَ هللا لوسر لاق :اولاق هّليَق دمحم باحصأ نم

 .( - مكرجأل وأ رجألل مظعأ هنإف

 )١( ؟ماعنلا» :(ب) يف .

 . ؟هيلع هللا ىضرل :(ب) يف (؟)

 .«اهبارط» :(ب) يف تركذ (*)

 .؟صضيبا :(ب) ىف (:4)

 . 07410 /5) دسألا (0)
 .2«نعل:(ب) يف (5)



 ©ءاصنألا نم طهر نع سابع نب هللا دبع ["874]
 «ةريغملا وبأ انث «ةدحن نب باهولا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 4

 نب هللا دبع نأ « يلع نب نيسحلا نب يلع ''”[انربخأ] «يرهزلا انث «يعازوألا ينثدح
 ذإ هلم يبنلا عم سولج نحن امنيب :اولاق  راصنألا نم  لاجر ينربخأ : "”[لاق] « سابع
 هلوسرو هللا :اولاق «؟يمُر اذإ اذه لغمل :نولوقت متنك ام» : هلع يبنلا لاقف مجنب يمر
 : هلم هللا لوسر لاقف «ميظع لجر ةليللا تامو ميظع لجر ةليللا دلو :لوقن انك ءملعأ

 ةلمح هحبس اًرمأ ىضق اذإ لجو زع ادبر نكلو .هتايحل الو دحأ تومل اهب ىمرت ال اهنإف»
 غلبي ىتح مهنولي نيذلا ءامسلا لهأ هحبس مث .مهنولي نيذلا ءامسلا لهأ مث ,شرعلا

 لاق اذام : شرعلا ةلمحل شرعلا ةلمح نولي نيذلا لوقي مث ءايندلا ءامس لهأ حيبستلا

 هذه ربخلا غلبي ىتح اًضعب مهضعب تاومسلا لهأ ربختسيف ,مهنوبيجيف ؟مكبر
 ىلع هب اوءاج امف ,مهئايلوأ ىلإ ””ىهنوقليف عمسلا نجلا فطخت مث '”[ايندلا] ءامسلا

 هاور . ؛موجنلاب نيطايشلا ىمرتف ,نوديزيو هيف ''"نوقرفي مهنكلو ,.حيحص وهف ههجو
 . يرهزلا نع سانلا
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 ةدعاس نب ميوع نب نمحرلا دبعإ "هم١)ز

 "اراصنألا نم هموق نم لاجر نع
 انث ."[ىيحي نب] دمحم انث . 2[نسحلا نب] بيبح انثدح ]1/05/5[ ١10

 .("85/5)دسألا )١(
 . «انث٠ :(ب) يف (6)

 .(ب) نم طقس[ ]نيبام (9)

 .(ب) نم ةدايز[ ]نيب ام قع

 . (هنوقلي) :(ب) يف تركذ نيبام )0(
 . *1١47( /6) «ءايلوألا ةيلح» رظنا (ب) نم تبثأ امو «نوضرقي» لصألا يف (7)
 .(0م7 /5) دسألا (0
 .(ب) نم لمهأ[ ]1نيبام (6)



 نع «قاحسإ نب دمحم نع "'![دعس نب] ميهاربإ انث 2 ("71بويأ نب دمحم نب] دمحأ

 ةدعاس نب ميوع نب نمحرلا دبع نع «ريبزلا نب ةورع نع «ريبزلا نب رفعج نب دمحم

 انعمس املا :اولاق هلي هللا لوسر باحصأ نم يموق "”[نم] لاجر ينثدح 2: لاق]

 رهاظ ىلإ حبصلا انيلص اذإ جرخن انك «همودق انعقوتو ةكم نم هي هللا لوسر جرخمب

 دجن مل اذإف «لالظلا ىلع سمشلا انبلغت ىتح حربن ام هللاوف هلك هللا لوسر رظتنن ءانترح

 امك انسلج ُهَي هللا لوسر هيف مدق يذلا مويلا ناك اذإ ىتح «ةراح مايأ يف كلذو انلخد ًالظ

 تويبلا انلخد نيح هِي هللا لوسر مدقو ءانتويب انلخد لظ قبي مل '”[اذإف] «سلجن انك

 هلع هللا لوسر مودق رظتنن امنإو ءعنصن انك ام ىأر دقو «دوهي نم لجر هآر نم لوأ ناكف

 ىلإ انجرخف :لاق «ءاج دق مكدج اذه «ةليق ينب اي :هتوص ىلعأب خرصف "”[انيلع]
 . (هنس لثم يف ''”[هنع هللا يضر] ركب وبأ هعمو ةلخن لظ يف وهو هيي هللا لوسر

 ”راصنألا نم لجر نغ ميثخ نب ديعس ["61]

 نع ءرماع نب ديعس انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انئدح -7

 نم راصنألا نم لجر نع «ميثخ نب ديعس :لاق هبسحأ هامس دق لجر نع «فوع

 ةظعوم ُهَّللَع هللا لوسر انظعو» :لاق ماشلا ىلإ اوعقو نيذلا هلي هللا لوسر باحصأ

 ..رودصلا :لاق وأ-بولقلا اهنم تلجوو «نويعلا اهنم تفرذو «دولجلا اهنم "”تضبق

 هللا اوقتت نأ »: لاق ؟انيلإ دهعت امف هللا لوسر اي عادو كنم اذه نأك :انلئاق لاق وأ :انلقف

 .ذجاونلاب اهيلع اوضعو ,ةيدهملا ةيداهلا يدعب نم ءافلخلا ةنسو يتنس اوعبتتو

 . (ةلالض ةعدب لك نإف اوعيطأو مهل اوعمساو

 تى 6 28 50 2 0001

 .(ب) نم لمهأ[ 1نيبام )١(

 (اذإ ىتح» :(ب) ىف (0)

 . .(ب) نم ةدايز[ ]نيب ام (*)
 .(7841/5)دسألا (:)

 .«تضم» : لصألا يف (0)



 «”راصنألا نم لجر نع هللا دبع نب دثرم ريخلا وبأ ["58]

 انث دمحم نب سنوي انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح

 نأ :هثدح ءراصنألا نم ًالجر نأ «ريخلا يبأ نع «بيبح يبأ نب ديزي نع دعس نب ثيللا

 اولسرأف اوحبذف «ىلص دق هلي هللا يبن نأ اونظف ىحضألا موي ةنيدملاب ةجر اوعمس اسان

 مث اهريغ اورتشيلف» :لاق ؟كلذ يف ىرتامف «مهتايحضأ اوحبذف تيلص دق كنإ ًالجر

 .«اهوحضيل

 ع دع

 «”راصنألا نم لجر نع ةيلاعلا وبأ *]

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث .كلام نب ركب وبأ انثدح -

 ءراصنألا نم لجر نع «ةيلاعلا يبأ نع «نيريس تنب ةصفح نع «ماشه انربخأ ديزي

 تنظف «هيلع لبقم لجر اذإو «مئاق هب انأ اذإف هِّيَي هللا لوسر ديرأ يلهأ عم تجرخ :لاق

 مايقلا لوط نم هل ىثرأ تلعج ىتح ُهّنكَي هللا لوسر ماق دقل هللاوف» : تسلجف ةجاح مهل نأ

 يثرأ تلعج ىتح لجرلا اذه كب ماق دقل هللا لوسر اي :تلقف هيلإ تمقف فرصنا مث]

 - مالسلا هيلع- ليربج كاذ :لاق ءال :تلق ؟اذه نم يردتأ :لاق ''”[مايقلا لوط نم كل

 كيلع درل هيلع تملس تنك ول كنإ امأ ؛هثرويس هنأ تندظ ىتح راجلاب ينيصوُي
 . ؟مالسلا

 .(81/5)دسألا )١(

 .("20/5)دسألا (؟)

 .(ب) نم ةدايز[ 1نيبام ()



 راصنألا نم هل رهص نع ةيفنحلا نب دمحم نب هللا دبع ["884] 000)

 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح 4

 نع ءاب م /؟] ةريغملا نب نامثع نع «ليئارسإ انث .يدهم نب نمحرلا دبع انث «يبأ

 انل رهص ىلع يبأ عم تلخد :لاق «ةيفنحلا نب دمحم ني هللا دبع نع «دعجلا يبأ نب ملاس

 انآرف «حيرتسأف يلصأ يلعل ءوضوب ينيتثا ةيراج اي :لاقف ةالصلا ترضحف راصنألا نم

 . «ةالصلاب انحرأف لالب اي مق» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لاقف «هيلع كاذ انركنأ

 (”[لاق] «ةيفنحلا نب دمحم نع .دعجلا يبأ نب ملاس نع «ةيفص يبأ نب تباث هاور *

 . ملسأ نم انل رهص ينثدح

 .ةعازخ نم لجر نع .دعجلا يبأ نب ملاس نع «ةرم نب ورمع نع ء«رعسم هاورو #

 2 د

 "””ةعازخ نم لجر نع ناوكذ ["ه58]

 نب سابعلا ىنثدح « هذنم نب ىيحي نب دمحم انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح

 ينب بيبط هل اوعدا»:لاقف ًالجر هلع يبنلا داع» :لاق راصنألا نم لجر نع «ناوكذ

 يف ءاد هللا لزنأ لهو» : هَ هللا لوسر لاقف ؟عفني لهو «هللا لوسر اي :ليقف .«نالف

 .«ءافش هعم لزن وأ .ءافش هل لعج الإ ضرألا

 دع د د

 ”راصنألا نم لجر نع ةكيلم يبأ نبا 1]

 .فيس نب ناميلس انث «دامح نب دمحم نب نسحلا انث « يلع نب دمحم انثدح

 .(5/*780) دسألا )١(
 .(ب) نم طقس .(0)

 . «راصنألا نم# : (ب) يف تركذ (*)

 0787/50 دسألا (5)



 كراب مهللا» :لاق مسقي نأ دارأ اذإ ناك هّلْيَم يبنلا نأ معز ريبزلا نبا نمز يف راصنألا نم

 .(فلخلا انبقعو .هيف انل

 . لكأي نأ دارأ اذإ :لاقو « جيرج نبا نع هريغو «جاجحلا هاور *

 ني يي

 ©”راصنألا نم لجر نع ةبالق وبأ ["ه17/]

 ٠ . رماع نب ماشه هنإ : ليقو ل

 انث «ةرارز نب ورمع انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح -5

 هللَع يبنلا نع هلع يبنلا باحصأ نم لجر نع «ةبالق يبأ نع «بويأ نع «ليعامسإ
 . "'ةدوعجلا ىنعي - كبح كبح ,هئارو نم هسأر نإو ,.لضملا باذكلا مكئارو نم نإ» : لاق

 هيلإو انلكوت هيلع هللا انبر نكل ؛انبر تسل تبذك :لاق نمف ,مكبر انأ :لوقيس هنإو

 . هيلع هل ليبس الف «كنم هللاب ذوعن انبنأ

 نب هللا دبع انث .كلام نب ركب وبأ انثدح .هوحن «بويأ نع «ديز نب دامح هاور *#

 ذوعن» :لاقو .هب ديز نب دامح انث ,برح نب ناميلس انث « يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ

 .«ناطلس هيلع «؟”(هل) نكي مل كرش نم هللاب

 رماع نب ماشه نع :لاقو « ””[هل] هامسف «ةبالق يبأ نع .بويأ نع ءرمعم هاور

 . يراصنألا

 3 قازرلا دبعانت 01 2 يربدلا ميهأريإ نب قاجسإ انث .دمحأ نب ناميلس هانثدح

 .لصألاب اذكه )١(
 .(786/5)دسألا (؟)

 . «دوعجلا» :(ب) ىف (9)

 . ب نم ةدايز قي

 .ب نم طقس )0(

 .«انربخأ» : ب يف (5)



 .هوحن يراصنألا رماع نب ماشه نع «ةبالق يبأ نع «بويأ نع «ءرمعم انث

 ني اي

 "”راصنألا نم لجر نع ينابيشلا ورمع وبأ أ ”5]

 انث «يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 67

 ورمع يبأ نع «ةليمع نب عيبرلا نب نْيكرلا "'”[نع] «ةدئازانث ءورمع نب ةيواعم

 لجرلا هطبتري سرف : ةثالث لينخلا» : لاق هْنكَع يبنلا نع «راصنألا نم لجر نع « ينابيشلا

 ولعي سرفو رجأ هفلعو ءرجأ هتيراعو ءرجأ هبوكرو ,"”[رجأ] هنمشف هللا ليبس يف

 نأ ىسعف ةنطبلل سرفو ءرزو هبوكرو ءرزو هفلعو ءرزو هنمثف ,نهاريو هيلع لجرلا

 .[أ /" 7“ /؟] «هللا ءاش نإ رقفلا نم اًدادس نوكي

 2 د

 ىظرقلا بعك نب دمحم ["]

2 

 لئاو ينب نم راصنألا نم لجر نع

 انث «ىيحي نب ةلمرح انث «نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ انثدح -4

 نع « يظرقلا بعك نب دمحم نع «هللا دبع نب ةملس نع «ةعيهل نبا انث ءبهو نبا

 . «كولم وأ ءيبص وأ ,ةأرما :ةثالث الإ ملسم لك ىلع» : ُهّنِيَي هللا لوسر

 ني ني ع

 .("85/5)دسألا )١(

 . «انربخأ» :ب يف (؟)

 .(ب) نم طقس ()
 .(5//3810)دسألا (:)



 "”هيبأ نع راصنألا نم لجر نع ردكنملا نب دمحم ["ه4]

 نبا انث ,ميحد انث « "”[نايفس نب نسحلا انث] ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح 06

 .هيبأ نع ءراصنألا نم لجر نع ءردكنملا نب دمحم نع «ديمح يبأ نبا انث «كيدُق يبأ

 ىتح هءاغصإ "”[لاطأف] هيي هللا لوسر ىغصأو اًسلاج هي هللا لوسر عم تنك :لاق

 للا لوسر اي :اولاقف هنع يّرَس دقو انيلع لبقأ مث «هنول ريغتو ءانيلع قشو «هانركنأ

 هيلع ليربج ينءاج» :'*”[لاق] كنول ريغتو انيلع قش ىتح كؤاغصإ لاطف تيغصأ

 نمؤملا هدبع هاعد اذإ- لجو زع-هللا نإ :لاقف .كيبل :تلقف .دمحم اي :لاقف-مالسلا

 بحأ ينإف هتجاح رّْخآف .هتجاح تيضقو نمؤملا يدبعل تبجتسا دق ,ليربج اي :لاق
 .هنع يّرَس دقو انيلع لبقأ مث «هنول ريغت ىتح هؤاغصإ لاطف ةيناثلا ىغصأ مث .«هتوص

 :لاق ؟كنول ريغتو انيلع قشو كؤاغصإ لاطف ةيناثلا تيغصأو «هللا لوسر اي :انلقف
 اذإ لجو زع هللا نإ : لاق كيبل : تلق .دمحم اي : لاقف-مالسلا هيلع ٌليربج ينءاج»

 . «هتوص ضغبأ ينإف هتجاح ضقا ,ليربج اي :لاق رفاكلا هدبع هاعد

 بن ا ا

 .(7810/7)دسألا )١(

 .«لاطف» : ب يف فرفز

 .«لاقف» : ب يف (5)



 باسنألاو يماسألا نود نم لئابقلا ىلإ نيبوسنملا ركذ

 .نيينيهجلا ركذ

 ةنيهج نم ةخيشم نع ميكُع نب هللا دبع ["ه91]

 ةقدص انث «رامع نب ماشه انث «هيوجنز نب دمحأ انث «نالع نب نسحلا انثدح 71

 قل

 ءميكع نب هللا دبع نع «ةرميخم نب مساقلا نع « ميرم يبأ نب ديزي انث «دلاخ نبا

 . ءيشي

 . مساقلا نع «دلاخ نب ةقدص هينأبن :لاقو «ديزي نع «ملسم نب ديلولا هاور #

 دع دع

 ””ةنيهج نم لجر نع نمحرلا دبع نب ديسأ "84]
 .ذاعم نب لهس هنإ : ليق ص

 انث «ةريغملا وبأ انث «باهولا دبع نب دمحأ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 1

 . ح هيبأ نع ةنيهج نم لجر نع «نمحرلا دبع نب ديسأ ينثدح «يعازوألا

 انث ءورمع نب ةيواعم انث « '”[ةماسأ ىبأ نب] ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدحو

 نع ةئيهج نم لجر نع «نمحرلا دبع نب ديسأ نع «يعازوألا نع «يرازفلا قاحسإ وبأ

 اوعطقف سانلا قيضف «قيض هيف ًالزنم انلزنف هلي هللا لوسر عم انوزغ :لاق لجر

 ؛هل داهج الف اًقيرط عطق وأ ًالزنم قيض نم» :لوقي هَ هللا لوسر يدانم اذإف «قيرطلا

 .[ب /607 ]١/

 د6 د د

 )١( الأسد)9١/5؟(.

 .ب نم طقس «لاق# قفز

 ) )7.("88/5)دسألا

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)



 فيقث نم لجر نع فاسي نب لاله["84*]

2020 

 ةنيهج نم لجر نع
 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 5-4

 نم لجر نع «فاسي نب لاله نع ءروصنم نع «ةبعش انث «رفعج نب دمحم انث «يبأ
 مكلعل هنإ» :لاق ُهّلْيَع يبنلا نأ هّلْيَع يبنلا باحصأ نم  ةنيهج نم  لجر نع «فيقث

 ,مهئانبأو مهسفنأ نود مهلاومأب مكنودفيف ,.مهيلع نورهظتو اًموق نولتاقت
 . (مكل حلصي ال هنإف .كلذ قوف مهنم اوبيصت الف ,حلص ىلع مكنوحلاصيف

 .هوحن . . روصنم نع .«نامهط نب ميهاربإو «ةدئازو يروثلا هاور *

 "ةديزم وأ ةنيهج نم لجر نع ةيطع نب رمش 51

 «نايفس انث «ريثك نب دمحم انث «ىنثملا نب ذاعم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -8

 بائذلا دوفو تتأ :لاق  ةنيزم وأ  ةنيهج نم لجر نع «ةيطع نب رمش نع «شمعألا انث
 : هلي هللا لوسر لاقف «نيعقأف "”[رجفلا] هي هللا لوسر ىلص نيح بئذ ةئام نم بيرق

 ام ىلع اونمأتو مكماعط توق نم مهل اوضرفتل مكدلئسي مكنتج بائذلا دوفو هذه»
 . ءاوع نهلو نجرخو نربدأف «ةجاحلا هيلإ اوكشف (كلذ ىوس

 ني تي 53 ع دم عب

 (*ةئيهج نم لجر نع راسي نب ديعس ["5946]

 نب ميهاريإ انث ءمصاع يبأ نب "”[دمحأ] انث «دمحم نب هللا دبع انثدح -..6

 ةنيهج نم ًالجر تيأر : لاق «راسي نب ديعس نع « ىيحي نب ورمع نع «دامح انث .جاجحلا

 .("901/5)دسألا )١(

 .(390/5)دسألا (؟)

 .(ب) نم طقس (5)

 .("894/5)دسألا (:)



 ةيزأ وأ ةمزأ يف هني هللا لوسر ت تيتأ 11م :لاق «مظعأ الو طق هنم لوطأ الجررأ مل

 ديب ذخأي لجرلا ناكف ,.«مهوعزوت» : هباحصأل هن ع هللا لوسر لاقف «ءسانلا تباصأ

 . يلوطو يمظع نم نوري امل ينوماحتي اوناكف «نيلجرلا ديب ذخأي لجرلاو «لجرلا

 ةنيهج نم لجر نع راسي نب ءاطع ] (0

 «ريكب نب ىيحي انث «ناحلم نب ميهاربإ نب دمحأ انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح 50

 «ةماسأ نب لاله نع لاله يبأ نب ديعس نع «ديزي نب دلاخ نع «دعس نب ثيللا انث

 نأ هربحخأ هلي يبنلا باحصأ نم ةنيهج نم ًالجر نأ هربسخأ «راسي نب ءاطع نأ

 اًسمش رت مل اذإ ىتح اًسلُم اًنالث رس :هل لاقف نجلا ىلإ الجر ثعب هلي هللا لوسر

 ,ًاريعب فلعاف اًسمش رت مل اذإ ىتح اسلم اًنالث رس مث اًسفن عبشأو ,اريعب فلعاف

 ينب اي عفضأ : لقف اًسدخ ءاسنو اًسلط ًالاجرو اًسعُت تايتف يتأت ىتح ءاسفن عبشأو

 ٠ . «اسأب هل نوفاخت الو اسمخ مكيلإ تلسرأ ينإ اًسوش

7 
 ذل

 "7 ةديزم وأ ةنيهج نم لجر نع يعيبسلا قاحسإ وبأ "17]

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 5

 ايزفإ 2 2 00 .

 نب ديزي انث ءروصنم نب دمحأ انث «نادعم نبا انث «نايح نب دمحم وبأ ثدحو

 عمساا : ةنيزم وأ ةنيهج نم لجر نع «قاحسإ يبأ نع «نايفس انث :الاق «ميكح يبأ

 .(ب) نم ةدايز[ ]نيبام )١(

 .(0/5١389)دسألا (؟)

 .( "849 /5) دنمألا (7)



 : هلع هللا لوسر لاقف ”"'[مارح اي مارح اي :"”باعشلا يف يداني ًالجر هيَ هللا لوسر
 .«لالح اي لالح ايو

 ف

 "”ةنيهج نم رخآ لجر نع يعيبسلا قاحسإ وبأ ]
 انث ءنايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثئدح 77[ /05 /1]

 نم لجر نع «قاحسإ يبأ نع صوحألا وبأ انث ..ساوح نب دمحأ ينعي مصاع وبأ

 يطعأ ام رشو ءنسح قلخ ناسنإلا يطعأ ام ريخ" : هِي هللا لوسر لاق :لاق ؛ةنيهج

 . «ةنسح ةروص يف ءوس بلق لجرلا

 ع

 يقرزلا يندملا ةيواعم نب نمحرلا دبع ثريوحلا وبأ 1

 ٠ (*”ةنيهج نم لجر نع

 «هيوجنز نب ديمح انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نبورمع وبأ انثدح -15

 : هلي هللا لوسر لاق :لاق «ةنيهج نم لجر نع «ثريوحلا يبأ نع «نايفس انث «ةصييبق انث

 هليل مئاقلا هللا ليبس يف دهاجلاك ناك ,حلصأو هيف هللا ىقتاف هريغل وأ هل اًميتي مض نم»

 . ؛رطفي ال هراهن مئاصلاو دقري ال

 .«راعشلا يف»:(ب) يف )١(

 .(ب) نم ةدايزآ ]نيبام (؟)

 .(289/5)دسألا (7)

 .(49/5)دسألا (5)



 ميلس ينب نمو

 '"ميلس ينب نم لجر نع يدهنلا ءيرج "0
 انث ءيضوحلا رمع وبأ انث ءيضاقلا فسوي انث «نسحلا نب بيبح انثدح -606

 نب رمع انثدح «لاهنم نب جاجح انث ءيشكلا ملسم وبأ انث «قوراف انثدحو . حةبعش

 . ح ةدئاز يبأ

 نع مهلك ءريرج انث «نابيش انث «نايفس نب ب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 «هديب ذخأ هلي هللا لوسر نأ « «ميلس ينب نم لجر نع ,يدهنلا ءيزج نع قاحسإ يبأ

 هلل دمحلاو «نازيملا فصن هللا ناحبس» : لاقف يملسلا ديب نهدقع امإو هديب نهدقع امإف

 ناميإلاو ,ناميإلا فصن ءوضولاو ,ءضرألاو ءامسلا نيب ام المت ربكأ هللاو ,نازيملا المت

 .ةبعش نع يضوحلا ظفل . «ربصلا فصن

 .هوحن هيبأ نع ةبعش نب دعس هاورو #

 . قاحسإ يبأ نع رطفو «ريهزو قاحسإ "”[يبأ] نب سنوي هاورو *

 ينب نم نيلجر نأ يدهنلا ءيزج نع ةلدهب نب مصاع نع ةملس نب دامح هاورو #

 ..لوقي ُهْللَي هللا لوسر تعمس :امهدحأ لاقف ءايقتلا ُهيَي يبنلا باحصأ نم ميلس

 . 9[ هلثم]

 انث «دلاخ نب ةبده انث ء.مصاع يبأ نب '”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح

 باحصأ نم ميلس ينب نم نيلجر نأ ؛”[يدهنلا] ءيزج نع «مصاع نع .دامح
 . "”[هلثم] ركذف ايقتلا ُهِيَم يبنلا

 د

 .("845/5)دسألا )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 . لصألا نم طقس (*)
 .(ب) نم ةدايزلاو لصألا نم طقس (*)

 .(ب) يف تسيل (5)
 .«هركذف» : (ب) يف (5)



 "”هيللس ينب نم لجر نع ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي ["<01]
 انث ءىيحي نب ايركز انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح -7

 دق هبسحأو ؛ميلس ينب نم لجر نع «ريخشلا نب للا دبع نب ديزي نع ؛ سنوي نع « مه
 نإف ؛هاطعأ اميف دبعلا يلتبيل لجو زع هللا نإ» : لاق هني هللا لوسر نأ : هي هلع يبنلا ىأر

 . «هيف هل كرابُي مل هل هللا مسق امب ضري مل نإو .هعسوو هيف هل كروب هل هللا مسق امب يضر

 دع دع 1 7 9

 "”ويلس ينب نم لجر نع ةمالس نب ميعن ["60"؟]

 انث «ريهز نب ضايف انث ءنايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح -17

 نب ميعن نع ؛ناميلس بحاص ديبع يبأ نع «يملسألا رماع نب هللا دبع نع «عيكو
 هماعط نم غرف اذإ ناك هبي هلع يبنلا نإ : ةبحص هل تناك «ميلس ينب نم لجر نع ؛ةمالس

 روفكم ريغ دمحلا كلف ,تيورأو تعبشأف ,تيقسو تمعطأ .دمحلا كل مهللا» :لاق

 .(كنع ىنغتسم الو عدوم الو

 "”هيلس ينب نم لجر نع ,يراصنألا ميهاربإ نب ليعامسإ ]5٠0"[

 [ب /8ث5٠١ /1]

 نب كلملا دبع انث «هباتك يف ''”[يلإ بتك اميف] ناميلس نب ةمثيخ انربخأ -4

 نع «يزارلا بيعش يخأ نب ب ءالعلا نع ةبعش انث «ربحملا نب لدب انث ءيشاقرلا دمحم

 )١( /5)دسألا 8910 (.

 .(2990/5)دسألا (؟)

 )"( .(845/5)دسألا

  0.(ب)نم ةدايزلاو « لصألا نم طقس



٠ 

 هلع هللا لوسر ىلإ تبطخا» :لاق «ميلس ينب نم لجر نع «ميهاربإ نب ليعامسإ نع «لجر

 . «دهشي ملو ينجوزف

 ع ا

 "''ملسأ نم لجر نع نامسلا حلاص وبأ ["504]

 «يوغبلا دمحم نب هللا دبع انث :الاق يلع نب دمحمو دمحأ نب دمحم انثدح -8

 نب هللا دبع انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم ''”[انثو] ")[ةبعش أبنأ] «دعجلا نب يلع انث

 «حلاص يبأ نب ليهس نع «ةبعش انث ءرفعج نب دمحم انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ

 كنأ ول١ : هلع يبنلا لاقف هلي يبنلل كلذ ركذف غدُل هنأ ءملسأ نم لجر نع «هيبأ نع

 .«كرضي مل ,قلخ ام رش نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ : تيسمأ نيح تلق

 .- ملسأ نم لجر نع «هلثم «ليهس نع «ريهز هاور] *

 «ةعافر نب دمحم (؟![و] ريرجو ءمساقلا '”[و] حورو «يروثلاو .كلام هاورو *

 . هركذف هّلكَع يبنلا ىتأ ملسأ نم ًالجر نأ «ةريره يبأ نع «هيبأ نع «ليهس نع

 انث .يعناقملا سابعلا نب يلع انث « "”[يضاقلا] حانج نب ديزي انثدحو 5

 حلاصو «ليهس نع «ةبعشانث ؛مالس نب "”[ميلس] انث ,يطساولا قاحسإ نب "”ليهس
 . ””[هركذف . . . غدُل هنأ ء.ملسأ نم لجر نع ءامهيبأ نع «حلاص يبأ ينبا

 د6 د

 .(70/84/16)دسألا )١(
 .(ب) نم ةدايزاأ 1نيبام (؟)

 .(ب) يف سيل (0)

 .(ب) نم تبثأ امو «نب» : لصألا يف (5)
 .(ب)نم طقس (60)

 . «قاحسإ نب مهس# :(ب) يف تركذ فقز

 .؟ملس» :(ب) يف (0

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف غ0



 هلع يبنلا نع ىور " نم] ركذ

 همسا ركذي ملو رافغ ينب نم

 رافغ ينب نم لجر نع يرهزلا ميهاربإ نب دعس 75]

 ""[ ةبحص هل ]

 ١ يحي انث «نيصح وبأ انث 2 ©[ ورمع نب] دمحم نب رفعج انثلدح ”(

 ذإ .نمحرلا دبع نب ديمُح عم اًسلاج تنك :لاق «هيبأ نع «دعس نب ميهاربإ انثدح :الاق

 ءرافغ ينب نم وهو فغضلا ضعب هرصب يف ُهّْنهَع يبنلا دجسم يف ليلج خيش انل ضرع

 دق هنإف ؛كنيبو ينيب يخأ نبا ايهل عسوأ : يل لاق لبقأ املف .هوعدي ديمح هيلإ ثعبف

 هتعمس يذلا ثيدحلا ىنثدح :لاق سلج املف هرافسأ ضعب ىف هك ىبنلا بحص

 ئشني هللا نإ» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :لاق ءباحسلا يف لِي هللا لوسر نم

 . «كحضلا نسحأ كحضيو قطنم نسحأ قطنيف باحسلا

 : ا ني ِ ذل 1

 '”رافغ ينب نم نيلجر نع راسي نب ءاطع ”60]
 :بهو نبا لاق :لاقو «بهو نبا ثيدح نم رخأتملا هركذ ح

 نم نيلجر نع ءراسي نب ءاطع نع «هثدح اريكب نأ «.ثراحلا نب ورمع انث , 7

 .«ام» : لصألا يف )١(

 .(2949/5)دسألا (؟)

 .(ب)نم طقس (9)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(509/5)دسألا (0)



 م 114 1 ةباحصلا ةفرعم

 ىتأ مث .ةعاس ثكمف ىلو مث «؟امتنأ امك» :لاقف هنالأسي هيَ يبنلا ايتأ امهنأ ءرافغ ينب

 ذنم امكل يسفن تدهج دقف امكنود» :لاقف «هئادر ىف دادمأ ةثالث نم بيرقب

 .«امكتقراف

 535 592 دم ع 0

 "هلع يبنلا باحصأ نم لجر نع بجاح وبأ [*5]

 . يرافغلا ورمع نب مكحلا هنإ : ليق ل

 .«بوقعي نب فسوي انث ,.ماصع نب دمحأ انث «دبعم نب رفعج نب دمحأ انثدح 711

 لضف نع ىهن ُهْفَع يبنلا نأ ءهرافغ ينب نم لجر نع «بجاح يبأ نع «يميتلا ناميلس انث
 .ةأرملا ءوضو

 انث]] رماع نب ديعس انث «يمدقملا انث «ىلعي وبأ انث ءنايح نب دمحم وبأ انثدح -8

 باحصأ نم لجر نع «بجاح يبأ نع "'[ةبعش انث] «''![يميتلا ناميلس نع ديعس

 هركف "”[هنم] تأضوت ةأرما نأ : هل ليقف ءانإ نم ًاضوتي نأ دارأ : هع يبنلا نأ هْنَِع يبنلا

 ' . كلذ

 .هوحن ناميلس نع ةملس نب دامح هاور

 [أ /ثعم /]

4 
 تو

 (”ةنانك ىنب نم لجر نع ءافعشل 2 | ىبأ نب ثعش . نأ[ "5.048]

 رفعج انث ,«يبأ انث ءنوراه نب ىسوم انث «فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح -00

 .(7919/5)دسألا )١(

 .(ب) نم طقس (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 ):( الأسد)5/5١0١(.



 : لاق «ةنانك ينب نم لجر نع «ءاثعشلا يبأ نب ثعشأ نع «رعسم 7[ نع] «نوع نبا

 . «اوحلفت هللا الإ هلإ ال :اولوق سانلا اهيأ اي» : لوقي هلي هللا لوسر تعمس

 الإ راد "”[تيطخ ام] :لاق ردب ةعقو اهاتأ نيح ةكم تدهش :لوقي هتعمسو :لاق

 .هوحن «ثعشأ نع «لوغم نب كلامو «نابيشو ةبعش هاور #

 «ةبيش ىبأ نب نامثع انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدح -7

 :لوقي «ةنانك ىنب نم ًالجر تعمس :لاق «ءاثعشلا ىبأ نب ثعشأ نع «صوحألا وبأ انث

 ديدش «ادعج ضيبأ «نارمحأ نادرب هيلع زاجملا يذ قوس يف يشهي هني هللا لوسر تيأر

 .اهجو لاجرلا نسحأك اعوفرم «ةيحللاو سأرلا داوس

 .هوحن ثعشأ نع « كيرش هاور #

 معثخ نم لجر نع ينابعشلا مامه وبأ ] 060 مدخل ٠ . ذاعش أ

 انث «ىبأ ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدخح /١1-

 ينثدح «'![لاق] «ينابعشلا مامه يبأ نع «ريثك يبأ نب ىبحي نع ءرمعم أبنأ قازرلا دبع

 هيلإ عمتجاو ةليل تاذ فقوف كوبت ةوزغ يف ُهّنيَع يبنلا عم انك :لاق «معشخ نم لجر

 .مورلاو سراف زنك ؟ نيزنكلا ةليللا يناطعأ ””[ لجو رع] هللا نإ» :لاقف هباحصأ

 . (هللا ليبس ىف نولتاقيو هللا لام نم نوذخأيف '”[نوتأي] ءريمح كولم ؛ كولملاب يندمأو

 . «انث» :(ب) يف )0

 .«تيطحو» : لصألا يف (؟)
 , (91* /5) دسألا (5)

 .(ب) نم طقس (5)

 .(ب) نم ةدايزأ ]نيبام (6)



 رك ١١ ْ ةباحصلا ةفرعم
 ل

 .هوحن «مامه يبأ نع مالس يبأ نع «مالس نب ديز نع «مالس نب ةيواعم هاور

 '"'معثفخ نم خيش نع ديبع نبا :ليقو ,دبع نب رامع 5_7

 انث «دلاخ نب ةبده انث «.نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح -,-

 نم] خيش انيفو ةرم انبردأ :لاق هنأ «رامع نع ءدنه يبأ نب دواد نع "”[ةملس نب] دامح

 ريمأ ةعاط يف لتاقي وهو همتشت مل : تلقف ؛همتشو هيف عقوف جاجحلا ركذف '؟[معشمخ

 سمخ ةمألا هذه يف» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :2'لاق «مهرفكأ هنإ :لاقف نينمؤملا

 نإف ,ماشلا لهأب مكيف يهو .مريصلا يهو ,ةدحاو تيقبو عبرأ تضم '' ”دق] نتف

 ذختاف الإو نيقيرفلا نم دحأ عم ننوكت '''[الو] ءاًرجح نوكت نأ تعطتسا نإف اهتكردأ

 ٠ .«ضرألا يف املس

 تو و 1 اء
0 
 اذ

 "”دسأ ىنب نم لجر نع راسي نب ءاطع ["511]

 . ح يبنعقلا انث « ("7[برح نب] بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -4

 وي

 انثدح :الاق «ريكب نب ىيحي انث « سابع نب لضفلا انث «نايح نب دمحم وبأ انثدحو

 انأ تلزنا :لاق 00 ل

٠١ 
00 

 هلأسي الجر هدنع تدجوف هي ل لا لوسر ىلإ تبحف «مهتجاح نم نوركذي اواعجو

 )١( ةرامع هامسو .(797 /5)دسألا .

 ) )0.(ب) نم ةدايزلا

 .(ب) نم طقس ()

 .«لاق مث»:(ب) يف (5)
 .(ب) نم ةدايزآ ]نيبام (0)

 .«الف» :(ب) ىف (5)
 . (097/5"8) دسألا 00



 :لوقي وهو ربدم وهو هنع لجرلا ىلوتف .«كيطعأ ام دجأ ال» :لوقي هَ هللا هلوسرو

 ؛ هيطعأ ام دجأ الو َيلَع بضغيل هنإ» : هَ هللا لوسر لاقف «تئش نم يطعمل يرمعل كنإ

 .« ''”[افاحلإ] لأس دقف اهلدع وأ ةيقوأ هلو مكنم لأس نم

 .هوحن ملسأ نب ديز نع «ينيدملا رفعج نب هللا دبع هاورو «ريكب نب ''”[ىيحي] ظفل *#

 نيف يي ع

 . «احاحلإ» : (ب) يف 000(

 .(ب) نم ةدايزلا ()
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 20[ فلألا باب ]

 اب /1] م يبنلا باحصأ نم لجر نع كلام نب سنأ 1]

 نبا انث « يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح

 هلع يبنلا نأ هلي يبنلا باحصأ ضعب نع «سنأ نع «يميتلا ناميلس نع , يدع يبأ

 . «هربق يف يلصي وهو  مالسلا هيلع ىسوم ىلع تررم يب يرسأ ةليل» :لاق

 . ةريره يبأ نع «سنأ نع «يميتلا ناميلس نع «بيبح نب رمع هاور *

 انث .ديعس نب نوراه انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 0١-,-

 نب] سنأ نع ؛يلع نب لاله نع «يعازخلا ناميلس نب ىيحي وبأ انث «بهو نبا
 هلي هللا لوسر امنيب :لاق هلي هللا لوسر باحصأ ضعب ''![ينربخأ :لاق] ."”[كلام

 : لاق (؟ عمسأ ام عمست له :'””[.لالب اي] :٠ هلع هللا لوسر لاقف ٠ عيقبلاب نايشمي لالبو

 .«؟نآلا نوبذعي روبقلا لهأ عمست الأ» :لاق ؟عمست ام .هللا لوسر ايهللاو ال

 ني عي ع

 ©ةباحصلا نم لجر نع فينح نب لهس نب دعسأ ةمامأ وبأ ["51]

 انث «ريثك نب دمحم انث ءدوعسم نب دمحأ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 5

 باحصأ ضعب نأ .«فينح نب لهس نب .ةمامأ ىبأ نع .«يرهزلا ينثدح .ىعازوألا

 )١( لصألا يف تسيل (ب) نم ةدايز .

 (؟) الأسد)1١05/5(.

 .(ب) نم طقس ()

 .2«نع»:(ب) يف ()

 .(ب) نم ةدايز[ ]نيبام (4)
 .(105/5)دسألا (5)
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 مهزئانج عبتيو مهئافعضو نيملسملا ىضرم دوعي ناك هّْْيَي هللا لوسر نأ هربخأ هني يبنلا

 هلع هللا لوسر ناكف اهمقس لاط يلاوعلا لهأ نم ةأرما نأو «هريغ دحأ اهيلع يلصي الو

 هونذؤي ىتح ثدح اهب ثدح نإ اهونفدي الأ مهرمأيو اهناريج نم هرضح نم اهنع لأسي

 دنع زئانجلا عضوم اهب اوتأف اهولمتحاف ء«ًاليل ةأرملا كلت تيفوتف ءاهيلع يلصيف "اهب

 اوهركف ءءاشعلا ةالص دعب مان دق هلي هللا لوسر اودجوف مهرمأ امك كَم هللا لوسر دجسم

 ىلإ اوقلطنا !؟متلعف ّملو» : ُهْنيَع هللا لوسر لاقف ههّنِفَع هللا لوسر ””اودهجُي] نأ

 اهيلع ىلصف] ُهّتلَع يبنلا ءارو اوفصف اهربق ىلع اوماق ىتح هتف يبنلا عم اوقلطناف .«اهربق

 . "”[زئانجلا ىلع ربكي امك رّبكو

 "[يلاوعلا لهأ نم] ةنيكسم نأ هربخأ "”[ةمامأ ابأ نأ يرهزلا نع كلام هاور] *

 ؛«يرهزلا نع ءنيسح نب نايفسو .ديزي نب سنوي هاورو ؛هوحن ثيدحلا . . .تضرم

 .هوحن ُهيَف يبنلا نع «هيبأ نع « '9[ةمامأ يبأ نع]

 ةبلعث ينب نم لجر نع لاله نب دوسألا["514]

 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 17

 ل1 2 6 ني .7

 وهو '”'[هيلإ اوهتناف] ُهَلَي يبنلا اوتأ «عوبري نب ةبلعث ينب نم سان نأ «ةبلعث ينب نم لجر

 )١( «اهيف» :(ب) يف .

 . «اودجهيل :(ب) يف تركذ[ ]نيبام (؟)

 .(ب) نم ةدايزاأ ]نيبام (”)

 . «هيبأ نعل :(ب) يف 20

 .(ب) نم ةدايز[ ]1نيبام (6)



 0 *116 د ارعم 4 ةباحصلا ةف
: 

 0ك

 لجر لاقف ««كاندأ ,كاندأ مث ,كاخأو ,كتخأو ,كابأو .كمأ ؛ايلعلا لجرلا دي» :لوقي

 ينحت ال الأ» : هلل هللا لوسر لاقف ءاّنالف تلتق «عوبري نب ةبلعث ونب ءالؤه : هلع يبنلل

 . (ىرخأ ىلع سفن

 .دوسألا نود نم «لجر نع ؛هيبأ نع ,ثعشأ نع «ةناوع وبأ هاور *

 . عوبري ينب نم لجر نع «ثعشأ نع «ةسينأ يبأ نب ديز هاورو #

 «براحم نم خيش نع ءدوسألا نع «ثعشأ نع «كيرش نع ينامحلا ىورو *

 . اذه ريغ اًئيدح

 ل
2 

 ”ةثراح ينب نم لجر نع ةيمأ نب ليعامسإ 6]

 «بلاط يبأ نب ىبحي انث ,©"”[هباتك يف] يروباسينلا بوقعي نب دمحم انربخأ ١4"

 لجر نع '"”[ورمعو] ةيمأ نب ليعامسإ نع «ديز نب ةماسأ انث ءءاطع نب باهولا دبع انث

 نم هوكذف هرحنم ىلع اوردقي ملف نيع يف ىدرت اريعب نأ .هموق خايشأ نع «ةثراح ينب نم
 . هلكأب مهرمأف ءهلكأ نع هلي يبنلا اولأسف «هترصاخ

 3 37" انزك م

 ”ةباحصلا ضعب نع يراصنألا لاكأ نب ريشب نب بويأ 73

 يبأ نب] بيعش ابنأ «ناميلا وبأ انث «ةعرز وبأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -6

 .("9؟/5)دسألا )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 .(7/5١5)دسألا (9)



 نع [أ /07 /7] يراصنألا ريشب نب بويأ ينربخأ : "7[لاق] يرهزلا نع ''”[ةزمح

 ربنملا ىلع ىوتسا ةجرخلا كلت جرخ نيح هني هللا لوسر نأ هلي هللا لوسر باحصأ ضعب

 موي اولتق نيذلا ءادهشلل رفغتسا نأ هب ملكت مالك لوأ "ناك هدهشت ىضق املف ءدهشتف

 دنع ام راتخاف هبر ددع ام نيبو ايندلا نيب رّيُخ هللا دابع نم اًدبع نإ» :لاق مث ءدحأ

 ىكبف «هسفن هلع هللا لوسر ديري امنإ فرعو سانلا لوأ قيدصلا ركب وبأ اهل نطفف ««هبر

 الإ دجسملا يف عراوشلا باوبألا هذه اودس كِلْسر ىلع» : هَ هللا لوسر لاقف ءركب وبأ

 هللا يضر ركب يبأ نم ةبحصلا يف ادي يدنع لضفأ اًدحأ ملعأ ال ينإف ؛ركب يبأ باب

 . (هنع

 "'رماع ينب نم لجر نع ينايتخسلا بويأ 73

 نب ناميلس انث ءيضاقلا بوقعي نب فسوي انث «نسحلا نب بيبح انئدح -7

 الفأ يح وهو «رماع ينب نم لجر نع «ةبالق يبأ نع بويأ نع «ديز نب دامح انث «برح

 ىلع تراغأف ًاليخ ثعب ُهنِيَم هللا لوسر نأ ينثدحف هتيقلف : لاق «ثيدحلا هنم عمستف هاقلت

وذ '*'وأ همع لاق امإ كلذ يف بكرف اهب تبهذف ءانل راج لبإ
 «©0[تمدقف] : لاق «هل ةبارق 

 مله» :لاق «مئاص ينإ :تلق «ىدغت مله» :لاقف «لكأي وهو هْلِلَي هللا لوسر ىلع

 ىلبحلا نعو ةالصلا رطشو مايصلا رفاسملا نع عضو لجو زع هللا نإ ؟ كلذ نع كئدحأ

 ماعط نم تلكأ تنك الأ :لوقيو فهلتي ثيدحلا اذهب ْثّدَح اذإ ناكو :لاق «ععضرملاو

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام )١(

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««لاق» : لصألا يف (؟)

 .("98/5)دسألا (”)

 .«ةبارقذ وأ»:(ب) يف (5)

 . «تمدقل :(ب) يف 2(
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 هلي هللا لوسر

 . ارصتخم بويأ نع '''[ةبعش] هاور#

 . يبعكلا كلام نب سنأ نع ةبالق يبأ نع "”[بويأ نع] يروثلا هاورو *

 ىتأ هنأ .هموق نم لجر نع ؛«ءالعلا يبأ نع «يريرجلا نع «ةملس نب دامح هاورو *
 .هوحن ركذف ُهَع يبنلا

 عام هع 3
 يي مبان

 (ةباحصلا نم لجر نع مامح نب ردكأ [”"514]

 انث ,ىسيع نب دمحأ انث ,نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح -17

 هنأ . يرتجتلا '"يفوص نب جيد نع «ديعس نع «ثراحلا نب ورمع ينربخأ «بهو نبا
 يف موي انسلج : لاق هنأ هْليَع آَء يبنلا باحصأ نم لجر ينربخأ : لوقي «مامح نب ردكأ عمس

 للي هللا لوسر دجسم

 (20يذل» : هيلع هللا لوسر لاقف .هلسف هلي هللا لوسر ىلإ بهذا :انيف ىتفل انلقف

 :لاق نإف ثا هِي هللا لوسر نم اهنإ :انلق مث ؟اهلثم لاقف «ةيناثلا هولسرأ مث «؟ءيش

 مايصلا ةمادإو مالكلا بيط» :لاق «هللا لوسر اي هنم برقي امب :لقف ؟ءيش ”'يأل

 . دعب ءيش هنم برقي الو ,ماع لك جحلاو

0 2 0 

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««ديعس» : لصألا يف )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 .(505/50)دسألا (5

 .«يموص» :(ب) يفو «لصألاب اذكه (:)
 .«ىشالا :(ب) يف (5)



 "”ةباحصلا ضعب نع يفوكلا ماطسب ["*1]

 دح ('![ لبنح نب] ] دمحأ نب هللا دبع انث «نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح ل1848

 ل «مهفيضت يبارعأ نع « ماطسب نع ( خورف نب رمع ينثدح «دمصلا دبع انث « يبأ

0 
 يق

 ةباحصلا نم لجر نع رطقُب نب لالب [”5708]

 ءدلاخ نب ةبده انث ءمصاع يبأ نب "”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -8

 ؛باحصأ نم ًالجر نأ «رطقتب نب لالب نع «بئاسلا نب ءاطع نع ؛ «ةملس نب دامح انث

 ركذت :لاقف هلك هلع يبنلا باحصأ نم لجر هيقلف ناتسجس ىلع لمعتسا هي يبنلا

 نم لجرل لاقف «تَججأ دق ران هدنعو شيج ىلع ًالجر لمعتسا ثيح هَل هللا لوسر

 ولا :لاقف «[ب /05 /؟] هلي هللا لوسر كلذ غلبف ءاهلزني ماقف «اهزئاف مق» : هباحصأ

 . اذه كركذأ نأ تدرأ امنإو «لجو زع هللا ةيصعم يف ةعاط ال هنإ ؛رانلا لخدل اهيف عقو

 ه2

 0 2 ل 9 1

2 2 7 

 "'ةباحصلا نم لاجر نع راسي نب ريشب [”"":51]

 انث « '"'[يبأ] ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انئدح -

 يم يبنلا باحصأ نم لاجر نع «راسي نب ريشب نع «ديعس نب ىبحي انث « ليضُف نب دمحم

 هلع هللا لوسرل ربيخ تراصو ربيخ ىلع رهظ نيح هيي هللا لوسر نأ نوركذي مهكردأ

 . ثيدحلا ركذف . . .اهلمع نع فعض نيملسملاو

0 . . 
 ني عي دي

 .(508/5)دسألا )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 .(508/5)دسألا ("”)



 يجمل ةباحصلا ةفرعم

 2١ هيَع يبنلا ىتأ لجر نع دبعم نب تباثت “55]

 فيس نب ميكح انث ءنايفس نب نسحلا انث «نادمح نبورمع وبأ انثدح 0١

 نم  لجر نع «دبعم نب تباث نع «كلملا دبع نع «ىقرلا ورمع نب هللا ديبع انث «يقرلا
 اهمسيم ينبجعأ دق يموق نم ةأرما نإ هللا لوسر اي :لاقف هنو هللا لوسر ىتأ . بلح

 ,«ال») :لوقي كلذ لك اًرارم هيلإ ددرتف «ال» :لاق ؟'”اهجوزتأفأ دلت ال ةأرما يهو اهلامو

 ينأ تملع امأ ءاهنم ىلإ بحأ دلت ءادوس ةأرّمال» :لاق كلذ رخآ نم (9[ناك اذإ] ىتح

 مهدحأ ىرتل كنإف ؛طقسلا ىتح ةمايقلا موي ءيجت الإ سفن نم سيل هنإو رثاكم
 . (هاوبأ هعم اهجلي ىتح ةنجلا لخدي نأ اًنطنبحم

07 2 14 
 92 0 2 6 نيل 9

 3 ةباحصلا نم لجر نع طمسلا نب تباث |"57]

 .رخأتملا هركذ ه

 انث ءبلاط يبأ نب ىيحي انث «هباتك يف *[مصألا] بوقغي نب دمحم انربخأ 0

 زيريحم نب هللا دبع تعمس :لاق «صفح نب ركب يبأ نع ةبعش انث «ءاطع نب باهولا دبع

 يتمأ نم اًسان نإ» :لاق "[هنأ] هَ ع يبنلا نع هلق يبنلا باحصأ نم لجر نع ثدحي

 .(اهمسا ريغب اهنومسي رمخلا نوبرشي

 نع «زيريحم نبا نع .صفح نب ركب يبأ نع «ينابيشلا نع ؛نايفس هاور #

 )١( الأسد)5/5١01١(.

 .(ب) نم هانتبثأ امو .«اهجوزتفأ» : لصألا يف (؟)
 .«نوكي» :(ب) ىف (0)

 .(405/5)دسألا (:)
 .(ب) نم طقس (4)
 . (ب) نم ةدايزلا ()



 نبا نع « صفح نب ركب يبأ نع « ىيحي نب لالب نع سوأ نب دعس هاورو , هي يبنلا

 . هلع يبنلا نع «ةدابع نع تباث نع «زيريحم

 «حبصم نبا وأ ءحبصم يبأ نع « صفح نب ركب يبأ نع « ةبعش نع «نافع هاورو *

 نع هل زوجت امف ةحاور نب هللا دبع داع هِي يبنلا نأ «ةدابع نع «طمسلا نب 7تباث نع

 .هشارف

 انش لم

 نقف نق 2

 ("05ب ةباحصلا نم لجر نع يلجبلا هللا دبع نب بدنج ["574]

 نب جاجح انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 1

 : الاق «ةشئاع نبا انث « يكملا دواد نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدحو . ح"”[لاهنملا]

 تعياب ينإ :هللا دبع نب بدنجل تلق :لاق «ينوجلا نارمع يبأ نع «ةملس نب دامح انثدح

 2 ”يدتفأو بدنج يناتفأ :لوقت كلعل :لاق «ماشلا لهأ لتاقأ نأ ىلع «ريبزلا نبا

 لبقي ال : تلق .كلامب دتفا :لاق «ينتفتل كتيتفتسا ينكلو كلذ ديرأ ام :تلق :لاق

 نأ ينربخأ اّنالف نإو '*”روزح اًمالغ هلي هللا لوسر دهع ىلع تنك : بدنج لاق « ينم

 تلتق ميف : هللا لوقيف «هب قلعتم هلتاقب ةمايقلا موي لوعقملا ءيجي» : لاق هلي هللا لوسر

 . لجرلا كلذ نوكت ال ,2©”قّتاف (نالف كلم يف : لوقيف ؟اذه

 0 هع د د مع ماع ىف

 .(ب) ىف تسيل )١(

 )0( الأسد)5/41١(.
 . «لاهنم» :(ْبن) يف (9)

 . ءاتلاب «يدتقأو» : (ب) يفو «لصألا يفاذك (:)

 ؛ غولبلا براق يذلا وه :روزح ىنغمو «باوصلا وهو «(ب) نم تبثأ امو «ارورج : لصألا يف 2(

 . )1١/ 08٠ ةياهنلا رظنا

 يف يناربطلا دنع امل قفاوملا وهو «(ب) نم تبثأ امو «لجرلا كلذ نوكت ال نأ قتاف» : لصألا يف (7)

 0 . هنع فنصملا هجرخأ ثيح ١75( /) «ريبكلا مجعملا»



 عجم ةباحصلا ةفرعم
0 

 يلجبلا هللا دبع نب ريرج "87

 "'ةنجلا رامث نم معطأ هنأ هلي يبنلا هل دهش لجر نع

 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب رفعج نب دمحأ انثدح 86

 «هللا دبع نب ريرج نع :ناذاز نع «بانج وبأ انث ءفسوي نب قاحسإ انث «يبأ

 لاقف انوحن عضوي "'[بكار اذإ] ةنيدملا نم انزرب املف هلي هللا لوسر عم انجرحخ :لاق

 ؛انيلإ لجرلا ىهتناف :لاق «ديري مكاّيإ [أ /8017 /1] بكارلا اذه نأك" : هِي هللا لوسر

 ياوو يل نم :لاق «؟ تلصق نيإ نما : لي ينل ل لاقف هلع انددرف ملسف

 اي: لاق .(هعبصأ دقف» :لاق « هَنِلَع هللا لوسر ديرأ : لاق «؟ديرت ام» : :لاق «يتريشعو

 ميقتو هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ت١ :لاق ؟ناهيإلا ام هللا لوسر

 نإ مث :لاق «تررقأ دق :لاق ««تيبلا جحتو ,.ناضمر موصتو :ةاكزلا يتؤتو ,ةالصلا

 هتماه ىلع عقوف لجرلا ىوهو هريعب ىوهف ناذرج ةكبش يف هلجر تلد هريعب

 ةفيذحو '"'[رساي نب] راّمع هيلإ بثوف «لسجرلاب يلع" : هلي هللا لوسر لاقف ؛تامف

 امهنع ضرعأف 7[ :لاق] ؛لجرلا سف ؛هلا لوسرر اي :الاقف ءادعتأف نامييلا نبا

 ؟لجرلا نع يضارعإ امهيأر ام» : : هَ هللا لوسر امهل لاق "”[مث :] هيي هللا لوسر

 لات من «اعئاج تام هنأ تملعف ةنسجلا رامسث نم هيف يف ناسُدَي نيكلم تيأر ينإف

 كتلوأ ملظب مهنا اوُسِْلَي مو اوُمآَنيدْلا » : هللا لاق نيذلا نم هللاو اذه» : هلع يبنلا

 ءاملا ىلإ هانلمتحاف «مكاخأ مكنود» :لاقمث :لاق 24 نودستهم مهو نمألا مُهَل

 )١( /5)دسألا 5٠١(.

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 ) )90.(ب) نم طقس



 سلج ىنح ُهْنِكَي هللا لوسر ءاجف :لاق «ربقلا ىلإ هانلمحو فانفكو هانطتحو '')[هانلسغف]

 . «انريغل قشلاو ادل دحللا نإف ؛اوقشت الو اوُدِحْلأ» :لاق «ربقلا ''[ريفش] ىلع

 يبأ نب ديمحلا دبع هاورو .ناذاز نع «يلجبلا نامثع نع «ةأطرأ نب جاجحلا هاور

 ©ةباحصلا نم طهر نع نسحلا يبأ نب نسحلا ]

 انث «نسحلا نب دمحم نب ميهاربإ انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 0

 نع «ريثك نب دابع نع «ةعيبر نب ةرمض انث .يصمحلا ''””[ديعس نب] نامثع نب ىيحي
 باحصأ نم طهر ةعبس ينثدح :لاق «نسحلا يبأ نب ب نسحلا نع .جرعألا نامثع
 ىلإ "”[عامس] نعو ةحاينلا نع ىهن '”[هنأ]» هلع يبنلا نع ثدحي مهلك هلع يبنلا
 ىلإ عامتسالا نعو ةميمنلا نع ىهنو «ةبيغلا ىلإ عامتسالاو ةبيغلا نع ىهنو ةحاينلا

 دجيسم :لاقي نأ ىهنو «تحس وه» :لاقو «ملعلا نمثو ملعلا عيب نع ىهنو .ةميمنلا
 1 . «قازّبلاب هللا مسا لجرلا وحمي نأ ىهنو «فحّيصمو

0 7 0 
 ني دكت دنت

 ] ]"6717طيلس ينب نم لجر نع نسحلا .٠ ٠ ٠ . 620

  "7هللا ديبع انث « ىبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ انث «مئيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح

 ينب نم لجر ينثدح :لاق «نسحلا نع «ديز نب يلع نع «ةملس نب دامح انث «ةشئاع نبا

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««انلسغف» : لصألا يف )0(
 . (ب) نم هانتبثأ امو ««رفش" : لصألا يف )2(
 )41١/5(. دسألا (©
 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(ب) نم طقس (5)
 .«عامتسالا» :(ب) يف (7)
 .( "46 /5)دسألا (0



 ركو 5217 | ةباحصلا ةفرعم

 ,هلذخي الو هملظي ال ملسملا وخأ ملسملا» :لوقي هتعمسف هلي هنْيَع يبنلا تيتأ :لاق « طيلس

 .هردص ىلإ راشأو ام ىو

 . هلثم ءنسحلا نع «سنوي نع هللا دبع نب دلاخ هاور

 نب بهو انث «نايفس نب نسحلا انث : ''[لاق] «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 17

 :لاق «طيلس ينب نم لجر نع ؛نسحلا نع «سنوي نع هللا دبع نب دلاخخ انث «ةيقب

 . ثيدحلا . . .هباحصأ ظعي وهو هَللَم هللا لوسر تعمس

1 
 2 ه2 27 05 57

 "هنيَع يبنلا ىأر نمع نسحلا "4

 «ىيحي نب ايركز انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نبورمع وبأ انئدح نحلي

 "””[اًدعاق] لاب» هلل هَ يبنلا ىأر نم ينربخأ : :لاق « ءنسحا نع «روصنم نع ميشه انربخأ

92: 

26 1 

 'يبارعألا نع نمحرلا دبع نب ديَمُح ["578]

 .[ب /1017 /71"'[:لاق] «نمحرلا دبع نب ديمُح نع «ةريغملا نب ناميلس انث «ئرقملا

 عفرو عوكرلا نم هسأر عفرف يلصي هني هللا لوسر تيأر :لاق يبارعألا عمس نم انثدح

 .(ب) نم طقس )١(

 .(١8؟/5)دسألا (؟)
 :رظنا . ثيدحلا ةياورل قفاوم وهو (ب) نم هانتبثأ ام باوصلاو ««اًمئاق» ىلإ لصألا يف تفحص 49

 . ميعن يبأ ىلإ هازعو ء«(51 )١5/ ديناسملاو ننسلا عماج

 )4( /5)دسألا 8١5(.



 هلي هللا لوسر تيأرو :لاق ؛ناتحورم ''”[امهنأك] هينذأ عورف اتذاحوأ اتغلب ىتح هيفك

 . هلعنب لفت ثيح كح مث هراسي نع لفتو ءرقب نم نالعن هيلعو يلصي
 يزل د د 1 1 1

 "”ةباحصلا نم لجر نع فوع نب نمحرلا دبع نب ديمح ["6]
 (9[يربدلا] "”[ميهاربإ نب قاحسإ] انث "'[دمحأ نب] ناميلس انثدح ٠-.

 نم لجر نع ؛نمحرلا دبع نب ديمُح نع .يرهزلا نع ءرمعم نع «قازرلا دبع '”[نع]
 لاق .«بضغت ال» :لاق ءهللا لوسر اي ينصوأ :لجر لاق :لاق ُهّتفَت يبنلا باحصأ
 . هلك رشلا '''[عمجي] بضغلا اذإف لاق ام هع هلع هللا لوسر لاق نيح تركذف : لجرلا

 "ةباحصلا نم لجر نع يريمحلا نمحرلا دبع نب ديَمح 5]

 ١ ح يدهم نب ىلعم انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح .

 وبأ انث :الاق ءدايعس نب ةينق انل « « يفقثلا قاحسإ نب دمحم انث هللا دبع نب ميهاربإ انثدحو

 ”بحص ًالجر تيقل : لاق يريمحلا نمحرلا دبع نب ديمح نع ؛يدوألا دواد نع «ةناوع
 ؛ موي لك اندحأ طشتي نأ هل يبنلااناهنا :لاق نينس عبرأ ةريره وبأ هبحص امك هّلْلَع يبنلا

 نافرتغيلو «لجرلا لضفب ةأرملا وأ «ةأرملا لضفب لجرلا لستغي وأ ,هلستغم يف لوبي وأ

 ءاوس امهظفل «ًاعيمج .

 .«اهنأك» :(ب) ىف )١(

 .(415 /5)دسألا (9)
 .(ب) نم ةدايزلا. (9)

 .(ب) نم طقس ()

 . «ابنأ) :(ب) يف (0)

 .(ب) نم هانتبثأ امو :«عيمجي» : لصألا يف (5)
 .(1517/5)دسألا (0



 رك ةباحصلا ةفرعم

احصلا ضعب نع نايبظ وبأ بدنج نب نيصح [#579]
 "'ةب

 ءراكب نب ركب انث «نادعس نب ميهاربإ انث «بويأ نب قاحسإ نب دمحم انثدح

 هللا لوسر اي :لاقف هلَم يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق «نايبظ يبأ نع «ناسح نب بيبح انث

يش كسفن نم كبيري لهف بطلاب ملاع ينإ
 ؛2؟ةيآ كيرأ الأرز : ُهنِلَ هللا لوسر لاقف ؟ء

جست ؛هيلإ تلبقأف اهلصأ نم تجرخف اًقذع اعدف
 لاقف هيلإ تهتنا ىتح «ةرم عفرتو ةرم د

 . اهناكم يف تناك ىتح تعجرف «ىعجرا» : اهل

 ةباحصلا نم لجر نع يملسألا يلع نب ةلظنح ["57]

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انئدح 7٠

 يبأ نب نارمع انثدح : ![لاق] «قاحسإ نبا نع « يبأ "”[انث] دعس نب ميهاربإ نب بوقعي

 مث يتيب يف رهظلا تيلص :لاق «ليدلا ينب نم لجر نع 2[ يلع نب] ةلظنح نع «سنأ

 ام» : يل لاقف ؛لصأ ملو تيضمف «سانلاب يلصي وهو هني هللا لوسرب تررمف تجرخ

يب يف تيلص «؛”دق تنك ينإ هللا لوسر اي : تلق «؟انعم يلصت نأ نالف اي كعنم
 : لاق يت

 .(تإو»

. 9 3 : 0 

 .(417/5)دسألا )١(

 .«ينثدحا :(ب) يف (5)

 - .(ب) نم طقس (8)
 "تنك دق»:(ب) يف (؛4)



 207[ ءاخلا فرح]

 (”ِهَنِلَع ىبنلا باحصأ نم لجر نع كير نب دلاخ "5 ]

 ديزي انث لاله نب رشب انث ,نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدح 4
 لجر نع «كيرُد نب دلاخ نع «ريثك نب دلاخ نع «ديز نب غبصأ '" [انربخأ] نوراه نبا
 ىلإ ىعّدا وأ ,لقأ مل ام يلع لّوَقَت نم» : ُهكَي هللا لوسر لاق : لاق هِي يبنلا باحصأ نم

 اي :ليق .«ادعقم منهج ينيع نيب أوبتيلف-هيلاوم ريغ ىلإ ىمعنا وأ ؛هيبأ ريغ
 [أ /808 /؟] هللا لوق ىلإ اوعمست (*”[ملأ] ,معن» :لاق ؟نانيع اهل لهو هللا لوسر
 ثدحتت ال انثكمف : لاق ©[ اريَرو اًظُيَْ اهل اوُعمس ] ديعَب نام نَم مهتأر اَذِإ) : ىلاعت
 للا لوسر اي : "”[ليق] '؟نوثدحت مكارأ ال يلام» :انل لاقف ءاننأش نم كلذ ركنأ ىتح
 ؟صقدنو ديزنو رخؤنو مدقن ؛اًئيدح ميقن ال نحنو «تلقام تلق دقو ثدحتن فيكو
 .«مالسإلا نيشو يبيع دارأ ام '"”[ تيبع امنإ] .تينع كلذ سيل» :لاقف

 مع دج

 )١( باوبألا قيسنتل ققحملا نم ةدايز .
 .(416 /5)دسألا (؟)
 .«انثا :(ب) يف (9)

 .«الأ» :(ب) يف (5)

 . ؛اريفز هلوق ىلإو» :(ب) يفو «لصألا يفاذك (0)
 :انلق لاق :(ب) يفو . لصألا يفاذكه (5)
 .(ب) نم تسيل (9



 ا

 ةباحصلا ةفرعم 5 02
 السضلدفي

57 12 0 
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 "7 لادلا فرح ]

 ةباحصلا نم لجر نع مالس وبأ ورمع نب دواد [ "58

نب دمحأ نب هللا دبع انث كلام نب ركب وبأ انثدح 6م
 انث «يبأ ينثدح «لبنح 

003 

ع نب دواد انث ءميشه
[لان] «مالس وبأ ورم

نلا ىأر ْنَم ينثدح : ©"0
مث :'*”[لاب] هيف يب

 

 . ءام سمي نأ لبق نآرقلا نم اَيآ :ةرم ميشُه لاقو .نآرقلا نم اًئيش الت

 2 د

 .باوبألا قيسنتل ققحملا نم ةدايز )١(

 5١5(. /5)دسألا (0)

 .-(ب) نم طقس (')

 . (ب) نم هانتبثأ امو لاق" : لصألا يف قف



 ©”ةباحصلا نم لجر نع حلاص وبأ ناوكذ 1]

 (7[هباتك ىف] بوقعي نب دمحمو '''[هباتك يف] ناميلس نب ةمثيخ انربخأ 57
 ضعب نع «حلاص يبأ نع «شمعألا نع « عيكو انث « يسبعلا هللا دبع نب ميهاربإ انث :الاق
 الو هلل دمحلاو] هللا ناحبس ؛ مالكلا لضفأ» : هِي هللا لوسر لاق :لاق هِيَ يبنلا باحصأ
 . «ربكأ هللاو '؟”[ هللا الإ هلإ

 .(1415/5)دسألا )١(

 .(ب) نم طقس (؟)

 .دمحمو ةمثيخ ىلإ ةراشإ «يلإ ابتك اميف» : عضوملا اذه يف (ب) يف (؟)
 .ريخأتو ميدقت (ب) يف قه



 '"ةباحصلا نم لجر نع شارح نب يعبر 73
 «قازرلا دبع "”[نع] '"”[ميهاربإ نب] قاحسإ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 «نايفس '*”نع ةفيذح وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ”[دمحأ نب] ناميلس انثدحو

 اًمايص انحبصأ) :لاق '"”[ةباحصلا] نم لجر نع 0"2[شارح نب] يعبر نع « روصنم نع

 سمألاب هالهأ امهنأ هِيَ يبنلا دنع ادهشف نايبارعأ ءاجف «ناضمر رهش نم نيثالث مامتل

 .«اورطفأف هِيَ يبنلا مهرمأف «ةيشع

 انثدح : (0[لاق] نادمح نب "”[دمحأ نب دمحم] "”[ورمع وبأ انثدح] ---

 «يعبر نع ءروصنم نع «ةناوع وبأ انث «يلبنلا جاجحلا نب ميهاربإ انث «نايفس نب نسحلا

 : مداخلل هلع هللا لوسر لاقف ؟جلنأ :لاقف هلي يبنلا ىتأ هنأ ءرماع ينب نم لجر نع

 «؟ لخدآ ”[ كيلع] مالسلا : لقيل :هل يلوقف ,نذأتسي نسحُي مل هنإف اذه ىلإ يبهذا»

 اي :تلقف .«لخدا» :لاقف ؟لخدأ «مكيلع مالسلا :تلقف  مداخلا يصوي وهو هتعمسف

 ءهللا الإ هلإ ال نأ اودهشت نأ مكتنج ؛ ريخب الإ مكتآ مل ينإ» :لاق ؟تئج مب هللا لوسر

 ,«تاولص سمخ ةليلو موي لك اولصت نأو ,ىزعلاو تاللا ةدابع اوعدت نأو

 هودرتف مكئاينغأ لام نم اوذخأت نأو .تيبلا اوجحت نأو ,ًارهش ةنسلا نم اوموصتتو

 هللا ملع دق» :لاق ؟هملعت ال ءيش ملعلا نم له هللا لوسر اي :تلقف «مكئارقف ىلع

 .(9/5١1)دسألا )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)
 . «انث» :(ب) يف ()

 هلوقب «ةفيذح وبأ» دعب عضوملا اذه يف امهعمجو «قزارلا دبع دعب لوألا دانسإلا لوح (ب) يف )0(

 ْ .؟نع امهالك»

 .(ب) يف تسيل (0)

 . هع يبنلا باحصأ» :(ب) يف فز

 .«مكيلع» :(ب) يف (1)



 لّزتيو ةعاسلا مّلع هدسع هللا نإ سمخلا :هللا الإ هملعي ال ملع ملعلا نمو ,ارييخ
 . ةروسلا رخآ ىلإ 4 . . . ثيغلا

 "ل2 يبنلا عمس لجر نع ةيلاعلا وبأ عيفر 73

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح -84

 «ةيلاعلا يبأ نع مصاع انثدح :اولاق ءيومألا ديعس نب ىيحيو «ةدّبعو «ةيواعم وبأ

 عوكرلا نم اهظح ةروس لك اوطعأ» :لوقي هلي يبنلا عمس نم ينثدح :"''[لاق]

 .(دوجسلاو

 ركب يبأ نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح -5

 هلع يبنلا مدخي نمع «ةيلاعلا يبأ نع «رانيد نب دلاخ نع «بابحلا نب ديز انث. «يمدقملا

 .[بت /؟8١ /5؟] . «اًفيفخ اءوضو دجسملا يف هَ يبنلا ًاضوت» : لاق

07 7 

 انني دي د

 *ةبحص هل لجر نع "'[ يئارقملا ] دعس نب دشار ["519]

 ورمع نب ناوفص نأ «حلاص نب ةيواعم انث .حلاص نب هللا دبع نع تثدح ١

 لاب ام هللا لوسر اي: لاق ًالجر نأ ةباحصلا نم لجر نع .دعس نب دشار نع هثدح

 . "ةنتف هسأر ىلع فويسلا ةقرابب ىفك» :لاقف ؟ديهشلا الإ مهروبق يف نونتفي نينمؤملا
 تي تي دام عب .

 )١( الأسد)5//1١9(.

 .(ب)نم طقس (؟)
 ارقم ىمست قشمدب ةيرق ىلإ بوسنم ؛هانتبثأ ام حيحصلاو «يرقملا :(ب) يف تركذ [ ]نيبام ()

 ةروصقم فلأو ءارو نوكسلا مث مضلاب ىرْقم 20374 27917 )١7/ يناعمسلل باسنألا  ميملا حتفب

 حتفلاب ىرقمو 3١١(« /4) نادلبلا مجعم ةيرقم يهف يرْقُت ةقانلا ترْقأ نم ةعبار اهنأل ءاي بتكت
 .(8 /9) لامكلا بيذهت :رظناو 7١7(« /0) ءاعنص نم ةبيرق ةيرق مضلاب ىرقمو «ماشلاب ةيرق

 .(115/5)دسألا (:)



 ماا ْ ةباحصلا ةفرعم

 '""[يازلا فرح]
 "””ةباحصلا نم لجر نع "”[ ناذازز 3]

 انث ,يمدقملا انث .مصاع يبأ نب ''”[ركب وبأ] انث هدمحم نب هللا دبع انثئدح 01150

 (*![لاق] ناذاز نع «بئاسلا نب ءاطع نع «ةملس نب دامح انث ,يدهم نب نمحرلا دبع

 . «ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال توملا دنع َنّقْل ْنَم» : لوقي هلِلَع يبنلا عمس نم ينثدح

 نب رامع انث «نايفس نب نسحلا انثدح : ”7[لاق] «نادمح نب ورمع وبأ انثدح ال7 ١

 نمحرلا دبع وبأ ينثدح :لاق «كلملا دبع ''”[نب دمحم] نع قرزألا قاحسإ انث «دلاخ

 :لاقف بضغف ''"[ءيش] لجر نيبو هنيب ناكو ايلع تعمس :لاق «ناذاز نع «يدنكلا

 رشع ةثالث ماقف :لاق ماق امل ريدغ موي '”[لوقي] هيي هللا لوسر لوق عمس اءرما هللا دشنأ

 متسلأ سانلا اهيأي» :لاق هنأ ريدغ موي هلي هللا لوسر نم اوعمس مهنأ اودهشف ًالجر

 هالوم تنك نمف :لاق هللا لوسر اي ىلب :اولاق ,مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ينأ نوملعت

 . «هاداع نم داعو هالاو نم لاو مهللا .هالوم يلعف

 ةباحصلا نم لجر نع سابع نبا ىلوم دايز 0]

 .عيكو نب نايفس انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب "”[ورمع وبأ] انثدح .-6

 لجر نع « سابع نبا ىلوم دايز نع « ريثك نب ليعامسإ نع «يفئاطلا ميلس نب ريحي أنث

 )١( باوبألا قيسنتل ققحملا نم ةدايز .

 . (ب) نم هانتبثأ امو ««اذاذ» : لصألا يف (؟)

 .(5185)دسألا (”)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(ب) يف طقس (4)

 . باوصلا وهو (ب) نم تبثأ امو «اًئيش» : لصألا يف (7)
 . ؟دمحأ نب دمحملا : (ب) يف (10)



 : تلقف هسأر ىلع يدي تعضوف .كعّو دقو هّلَع يبنلا ىلع انلخد :لاق «ةباحصلا نم

 مث .ءايبنألا ًءالب سانلا دشأ نإ» ؛ لجأ :لاق ءاديدش اًكعو كعوتل كنإ هللا لوسراي

 يذلاوف ؟ كاذ نم نوبجعتأ» : لاقف ؟كلذ نم انبجعف : لاق «لفمألاف لثمألا مث ,نوحلاصلا

 :لاقف !هللا ناحبس :انلقف :لاق ««لمقلا هلتقيل ءايبنألا نم يبنلا ناك نإ هديب يسفن

 دجي ام '''[ ءابعلا] عرّديل مهنم لجرلا ناك نإ هديب يسفن يذلا وف ؟كلذ نم نوبجعتأ»

 اوناك دقل هديب يسفن يذلاوف ؟كاذ نم نوبجعتأ» :لاقف !هللا ناحبس :انلقف .«اهريغ

 .« '*”[ءاخرلاب] '”[ نوحرفي] امك '''[ ءالبلاب] نوحرفي

1 3 2 

9 3 3 

 «©ةباحصلا نم لجر نع هللا دبع نب ريهز ["54؟]

 ينثدح] '"[لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث ,كلام نب ركب وبأ انثدح -0

 نارمع يبأ نع ؛يئاوتسدلا "”[ينعي] ماشه انث «مساقلا نب رهزأ "”[انث] ."”[يبأ

 لجر ينثدح : ©[لاق] «هللا دبع نب ريهز هل لاقف ءريمأ انيلعو سرافب انك :لاق «ينوجلا

 تئرب دقف هلجر دري ءيش هلوح سيل تيب قوف وأ راجإ قوف تاب نم» :لاق ُهْتِيَع يبنلا نأ

 ..«ةمذلا هنم تئرب دقف ''''[ تري امدعب ] رحبلا بكر نمو .ةمذلا هنم

 لع ىلا

 .«ةايعلا» :(ب) ىف )١(

 . «ءالبلب» : لصألا يف مف

 . «نوحرفت# :(ب) ىف (6)
 .(ب) نم هانتبثأ امو ««ءاخرلبا# :لصألا ىف (4)
 .(418/5)دسألا (0)
 .(ب) يف ةدايزلا 25)

 . لصألا يف ترركت (0

 .2ينثدح» : (ب) يف (8)

 . «لاقف» :(ب) يف كف

 )٠١( لصألا يف ةرركم .



 بر ةللاشالا ةباحصلا ةفرعم

 '”ةءونش دزأ نم لجر نع رمقألا نب ريهز ["

 "7[نب] ناميلس] انث «يشكلا ملسم وبأ انث ."”[يباطخلا] قوراف انثدح 317

 نب هللا دبع تعمس :لاق «ةرم نب ورمع نع « ةيعش انث :الاق «؟[ديلولا وبأو «برح

 لجر ماق ذإ .بطخي يلع نب نسحلا امنيب :لاق «رمقألا نب ريهز نع ثدحي ثراحلا

 ,هبحيلف ينبحأ نم» :لوقي وهو هتوبح يف *”*هعضاو هني هللا لوسر تيأر ينإ :لاقف

 .[أ 7١9/ /؟] ""[تئثدح] ام هلل هللا لوسر ةمزع الولو ,.«بئاغلا دهاشلا غلبيلف

 ان دنت

 )١( دسألا )7//807(.
 .(ب) نم طقسو :لصألا يفاذكه (؟)
 .(ب) نم طقس (9)

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف (4)

 : (ب) يف ةرابعلاف اذه ىلعو ««حص» شماهلا ىلعو «نسحا : ؛هعضاو#» ةملك قوف (ب) يف بتك (5)

 1 .خلإ . . ."هتوبح نسح هعضاو»

 .«هتثدحل :(ب) يف (7)



 "”(نيسلا فرح]

 ةباحصلا نم لجر نع عوكألا نب ةملس ["5544]

 فوع نب نمحرلا دبعل ىلوم
 ديزي انث «ليبنلا مصاع وبأ انث ءيشكلا ملسم وبأ انث «نسحلا نب بيبح انثدح 7

 دبعل امالغ تعمسف «ةباغلا ديرأ تجرخ :لاق «عوكألا نب ةملس نع «ديبع يبأ نبا

 نافطغ :لاق اهذخأ نم :تلق :لاق ُهّنلَي هللا لوسر حاقل تّدخأ :“”فوع نب] نمحرلا

 . !ةاحابص اي] !هاحابص اي !هاحابص اي : تلقف تيدانف ةينثلا تدعصف :لاق «ةرازفو

 1 9[هلوطب] 27[ثيدحلا

 '””ةباحصلا نم لاجر نع ![ بيسملا نب ديعس ] ["548]
 انث «يبأ ينثدح "”«[كلام نب] دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح -4

 نب ديعس نع «بيعش نب ورمع نع ةأطرأ نب "”جاجح ''انربخأ «نوراه نب ديزي

 قتعأ نم» :لاق "[هنأ] هلل هللا لوسر باحصأ نم نيثالث نع انظفح :لاق «بيسملا

 . «هتيقب نِمَض هل كولمم ىف اصقش

 وبأ بويأ نب مثيهلا انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح .84

 نع «بيسم ا نب ديعس نع «زمره نب ملسم نب هللا دبع انث «سنوي نب ىسيع انث «نارمع
 نيميب اهجوز اهيلع فلح ةأرما اميأ» :لاق ُهّلَْع يبنلا نع هي يبنلا باحصأ نم لجر
 ,هنع ينغتست وأ اهجوزل ركشت مل ةأرما اميأو عةالص نوعبس اهل طبح هتثنحأف "'”[قح]

 اهل مقي مل .هريغ نم ادلو اهجوز لام تنّرو ةأرما اميأو ,ةمايقلا موي اهيلإ هللا رظدي مل

 )١( باوبألا قيسنتل ققحملا نم ةدايزلا .
 .(ب) نم طقس (؟)

 .(ب)نم ةدايزلا (9)

 . لصألا يف ةرركم (4)
 .(81/5 /5) «ةباغلا دسأ» (0)

 .«ابنأ»: (ب) يف ()
 0 .«جاجحلا» :(ب) يف 00
 . «لاق هني هللا لوسر نعا# :(ب) يف )00



 0 1م ةباحصلا ةفرعم

 . «لدرخ ةبح نزو ةمايقلا موي

 ("75ب ةباحصلا نم لجر نع ةلفغ نب ديوس ©5]

 انث ءىيحي نب ايركز انث ءنايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ انثدح .-5+

 اناتأ :لاق «ةلفغ نب ديوس ''”نع «حلاص يبأ ةرسيم نع ؛ بابخ نب لاله نع «ميشه

 عضار ذخآ الأ يدهع يف نإ :لوقي هتعمسف هيلإ تسلجف تينأف :لاق ُهْلَْع يبنلا قدصم

 :لاقف ءاموك ةقانب لجر هاتأف :لاق «عمتجم نيب قرفن الو « قرفتم نيب عمج الو «نبل

 ىبأف « ””[اهذخ]

 (“15ب ةباحصلا ضعب نع راسي نب ناميلس ["49]

 «ىيحي نب '”[دامح] انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح ١-

 نع «يبيجتلا ناليغ نب ملاس نع « حيرش نب ةويح ينربخأ : "1 لاق] ءبهو نباانث

 دلج هيي يبنلا نأ : هلي يبنلا باحصأ ضعب نع ءراسي نب ناميلس نع «ديعس نب ىيحي
 . نونجملا نباي رخآ اعد نأ الجر

 ني تق 3 : ب 8

 "”ةباحصلا نم لجر نع يرتخبلا وبأ ديعس [ "؟548]

 (”انربخأ دعجلا نب ىلع انث ءدمحم نب هللا دبع انث «ىلع نب دمحم انثدح

 )١( ةباغلا دسأ )577/5(.
 .«انث) :(ب) ىف (0)

 . هذه لخ» : (ب) ىف (9)
 .(57؟/5) «ةباغلا دسأ» (:)
 . (ىيحي نب ةلمرح» :(ب) ىف ركذو « لصألا يف اذكه نيسوقلا نبام )0(

 ١ 00 .(ب)نمطقس (9)
 0( »الأسد«)5/57١(.



 دلباإص
 هلع يبنلا عمس نم ينربخأ :لوقي يرتخبلا ابأ تعمس :لاق «ةرم نب ورمع نع «ةبعش

 . 'مهسفنأ نم اورذعي ىتح سائلا كلهي نل» : لوقي

 د

 '"”ةباحصلا نم لجر نع دعجلا يبأ نب ملاس “13

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 77

+ 
 كك

 لجر نع «دعجلا يبأ نب ملاس نع « "'[نمحرلا دبع نب] نيصح ينثدح «مصاع نب يلع
 اهب برضف ةديرج ذخأف «بهذ نم متاخ يلعو هليَي يبنلا ىلع تلخد :لاق هموق نم

 .(؟متاخلا لعف ام» :لاقف ءهيلإ تدعو هتحرطف تجرخف :لاق ء4«هحرطا» :لاقو ١ يفك

 . (هحرطت الو هب عتمتست نأ كترمأ امنإ» :لاق «هتحرط :تلق

6 6 

 ا"ةباحصلا نم لجر نع دوعسم نب دعس ] 586٠"[

 ركب انث «ديعس نب ةبيتق انث «قاحسإ نب دمحم انث هللا دبع نب ميهاربإ انثدح -4

 هللَع يبنلا باحصأ نم لجر نع ءدوعسم نب دعس نع ءرحز نب هللا ديبع نع «رضم نبا

 ''حزميو مهلاجر رتخبتي نيح يتمأ فيك .يرعش تيل» :لاق هيي هللا لوسر نع

 يف مهروحن نيبصان افنص .نيفنص نوريصي نيح يتمأ فيك ,يرعش تيلو ؟مهءاسن

 .[ب /09 /7]؛؟هللا ريغل 2" ًالامع اًفنصو هللا ليبس

 د

 )١( »الأسد«)5/157١(.

 .(ب) نم طقس (؟)

 .(519/5)«دسألا» (5)

 .«حرمت» : ةباغلا دسأ يفو «جرمت» :(ب) يف )2

 .هانتبثأ ام باوصلاو لامع لصألا يف (5)



5 
07 
4 

 0 ةباحصلا ةفرعم
10 95 0 7 0 
2 2 

 ""ةباحصلا نم لجر نع ورمع نب مالس [( "؟هؤز

 « ثايغ نب دحاولا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 6

 | نأ هلع يبنلا باحصأ نم لجر نع «ورمع نب مالس نع ءرشب يبأ نع «ةناوع وبأ انث

 . «ةعفنم الو زع اهيف سيلو «منغ بلك الإ ء.سجر بالكلا» :لاق هِي هللا لوسر

 د

 .(1571/56)«دسألا» )١(



 00 ن ثلا فرح ]

 "'ةباحصلا نم لجر نع حيرش ["58؟]
 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح -7

 نع «لئاو يبأ نع «بدحألا لصاو نع «مزاح نب ريرج انث «عابطلا ىسيع نب قاحسإ

 هللا لاق» : ِهّتَِع هللا لوسر لاق :لوقي ُهِّْيَ# يبنلا باحصأ نم الجر تعمس :لاق «حيرش

 . «كيلإ لورهأ ىلإ شماو ,كيلإ '"شمأ ّيلإ مق ,مدآ نباي : لجو زع
 دع

 "”ةباحصلا نم لجر نع يماشلا حور وبأ بيبش ["58]
 انث «ئرقملا نبا انث «يزوجلا ىسوم نب ميهاربإ انث «نالع نب نسحلا انثدح

 «نايفس نب نسحلا انثدح 2[ :لاق] ؛نادمح نب ورمع وبأ انثدحو «ح ديلولا نب هللا دبع
 نب كلملا دبع نع نايفس انث : الاق «يدهم نب نمحرلا دبع انث «راشب نب دمحم انث

 نع هلي يبنلا باحصأ نم لجر نع «يماشلا حور وبأ بيبش ينثدح : ”[لاق] «ريمع
 ماوقأ لاب ام» :لاق ىلص املف «هيلع سبتلاف مورلاب أرقف حبصلا ةالص ىلص هنأ هِيَ يبنلا

 انيلع سبلُي امئِإف ,.روهطلا نسحيلف انعم ىلص نم ,روهطلا نونسحي ال ""[نولصي]
 . «كعلوأ نآرقلا

 . هوحن كلملا دبع نع ةبعش هاور

 تو 2 دنع دع د

  يباحص  ميجهلب نم لجر نع رفاسم نب ةبيش 56 5]
 انث ءيبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثئدح -4

 نب ةبيش انثدح «نيسح نب نايفس انث «يريمحلا نايفسوبأ انث «سنوي نب نمحرلا دبع
 تمقف «نيمصخ نيب يضقي وهو ُهللَع يبنلا تيتأ :لاق «ميجهلب نم لجر نع «رفاسم

 ١( باوبألا قيسنتل ققحملا نم ةدايزلا .
 ش .(151/5)(«دسألا» (؟)

 .اهفذح باوصلاو «ءايلا تابثإب (ب ءأ) يف (*)
 .(47؟/5) «دسألا» (:)
 .(ب) نم تطقس (0)



 ىلإ رزتا» :لاق «ئنصوأ :تلقف «ماق هعبتأ ىنآر املف '""[هتعبتاف] ىضمو غرف ىتح

 ءانإ يف كولد نم غرفت نأ ولو اًقورعم نرقحت الو ,نيبعكلا ىلإف تيبأ نإف ,قاسلا فصن

 .دعب اًئيش تنعل امف :لاق . ؛اًناعل ننوكت الو ,كسفنل بحت ام سانلل بحتو ,يقستسملا

 م عام ىف

 ةباحصلا نم لجر نع يبحرلا ةعفش نب ليبحرش 6 ] 000 هى. 5 0

 انث يبأ "![انث] «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح -848

 يبنلا باحصأ ضعب نع 9 ةعفش نب «ليبح رش(” نع «نامثع نب زيرح انث «ةريغملا وبأ

 اي :نولوقيف ةئجلا اولخدا ةمايقلا موي نادلولل :لاقي» :لوقي ُهّْلْكَع يبنلا عمس هنأ هلك

 يلام :'*”[ لجو زع] هللا لوقيف :لاق ,”نوبأيف : لاق ءانتاهمأو انؤابآ لخدي ىتح بر
 اولخدا لوقيف : لاق ءانؤابآ "بر اي :نولوقيف ,ةئجلا اولخدا «"”نيطبّتْحُم "”[مهارأ]

 . «مكؤابأو معنأ ةنجلا

 دبع نب ةبتع نع «ليبحرش نع «""ريرج نع « ”بيشأ نب نسحملا هاور #
 الإ دلولا نم ةثالث هل '''ىفوتُي ملسم نم ام» :لوقي هلي يبنلا تعمس :لاق «يملسلا

 . ""'هركذف (...ةنجلا باوبأ ىف هوقلت

 )١( (هتعبتف ١:(ب) ىف .
 ,(178 /5) «دسألا» )70

 . (ينثدحل :(ب) ىف (0)

 . .«انث» :(ب) ىف 2(

 .(ب) نم ثبثأ امو «نوتايق» لصألا يف (0)
 .(ب) نم هانتبثأ امو .«مهيرأ» : لصألا يف (7)
 . نيئطبنحم (477 /1) دسألاو (ب) يفو «لصألا يف اذك (0)
 .«انير»:(ب) يف (6)
 .«بيشألا» :(ب) يف 01(
 .«زيرحا : (ب) يف 20

 .«يفوت# :(ب) يف )١١(

 .«هوحن ركذف 7:(ب) يف (10)



 ىلهابلا نالجع نب يدص ةمامأ وبأ]["5655]

 2007 هلأس هلي ٍنلا ىتأ لجر نع

 انث «رامع نب ماشه انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح ٠-

 ءمساقلا نع "”'هربخأ هنأ «ديزي نب يلع نع ؛ةكتاعلا يبأ نب نامثع انث «بيعش نب دمحم

 ذحأ دق-الجر تيأر ينإ «ةمامأ ابأ اي :لاقف ةيدابلا لهأ نم لجر ءاج :لاق «ةمامأ يبأ نع

 «سمشلا نم هَلْ هللا لوسر هب لظي هل ءادر اهيلع لعجف «[أ 7٠١/ /7] لخن نم ةديرج

 نع اذكه نولوقي سانلا لعجف «هيدي نيب تمق ىتح تئجف  دوسأ لجر وه اذإو
 ««لسرأ» :لاقف ؛هتلحار '*”مامزب تذخأف توندف (ندأ .هوعد» :لاق , هلع هللا لوسر

 امهنع كلأسأ نيتملكب ينربخت ىتح كلسرم انأ ام «قحلاب كثعب يذلاو ال :تلقف

 : لاق «رانلا نم يندعابيو ةنجلا ينلخدي لمعب ينربخأ :تلق «؟امهام *”[و]1»:لاق

 ءامهل الإ تئكج امو «يناتلمعأ امهل قحلاب كثعب يذلاو يإ :تلق (؟كاتلمعأ امهأ»

 : لوقت ؛ ينع لقعاو .كل لرقأ امل هقفاف اًميظع تبلطو .ةلأسملا ترصقأ دقل»:لاق

 . «لضفلا يطعتو :لدعلا

 ا من

 . لصألا نم «يلهابلا» :تطقسو ريخأتو ميدقت (ب) يف 0(

 .(555/5)«دسألا» (؟)

 .«ربخأ» :(ب) يف (*)

 .«مامز» :(ب) يف (4)

 .(ب) نم ةدايزلا (6)



 00 ءاطلا فرح ]

 (05ب ةباحصلا نم لجر نع بيبح نب قلط [ "5 ه1/]

 ايركز نب فسوي انث ءدمحم نب قاحسإ انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح 7١.

 «بابخ نب سنوي نع «روصنم نع «نايفس نع « « ىسوم نب هللا ديبع انث « ةكم ةكمب يناجرجلا

 :لاق «ماشلا ىلإ ةنيدملا نم لحرف «"”رسيلا هيبأب ناك لجر نع «بيبح نب قلط نع

 . ."”رسيلا يبأ باصأ :تلق : "”[لاق] ؟كمدقأ ام : ىل لاقف خيش بناج ىلإ تيلصف

 03 ةباحصلا نم لجر نع ناسيك نب سواط ["56]]

 "”نع :2"”[يربدلا] ؟”[ميهاربإ نب قاحسإ] انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7

 لجر نع « سواط نع ءملسم نب نسحلا ينربخأ *”[:لاق] « جيرج نبا نع «قازرلا دبع

 . «مالكلا هيف اولقأف ,ةالص تيبلاب فاوطلا» :لاق هّتِيَق يبنلا نأ لَم يبنلا «كردأ

 انث «ينيدملا هللا دبع نب يلع انث «قاحسإ نب ليعامسإ انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح *

 نم لجر نع «سواط نع ؛ ءملسم نب نسحلا ”'انث «جيرج نبا انث ءديعس نب ىيحي

 . هلثم ُهنَْع يبنلا نع هِي يبنلا باحصأ

 . هلثم « جيرج نبا نع «ةدابع نب حورو «فسوي نب ماشه هأور *#

 .هعفري ملو « جيرج نبا نع ءملاس نب ديوس هاورو #

 دك داع دع

 . باوبألا نيب قيسنتلل ققحملا نم ةدايز )١(

 .(576/5)«دسألا» (؟)

 . [فرصتب /741  /6 ةياهنلا] . لوبلا سابتحا : رسيلا (

 .(575/5) «دسألا» (:)

 .(ب) نم ةدايزلا (6)

 .(ب) نم طقس (9)
 . «ابنأ» :(ب) يف (0

 . 6ينثدح# : (ب) يف )0



 (""[ نيعلا باب ]

 (”ةباحصلا نم لجر نع ريبزلا نب هللا دبع 73
 نب نوراه انث «'”[نايفس نب] نسحلا انث « "”[نادمح نب] ورمع وبأ انثدح

 نع] «ريبزلا نب ةورع نع «ثراحلا ينربخأ :"![لاق] «ضايع نب سنأ انث ؛يليألا ديعس
 نميلا حتفت» :لاق هلكَي هللا لوسر نأ هربخأ ةءونش نم لجر نع "[ريبزلا نب هللا دبع

 ,«ثكام ثكميو بهاذ بهذيف .اهيلإ ''”[نوعديو] هيف امب نوسبي '”[موق] هيف يتأيف
 .هلثم ركذف قارعلاو ماشلا ركذو ««نوملعي اوناك ول مهل ريخ ةنيدملاو

 تاي ةيزد 2 اع

 «ةباحصلا نم لجر نع كلام نب بعك نب هللا دبع ["50]
 انث «ىبأ ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث كلام نب ركب وبأ انثدح -4

 كلام نب بعك نب هللا دبع ينربخأ : "”[لاق] ءيرهزلا نع ءبيعش ''ابنأ ؛ناميلا وبأ
 امأ» : هتبطخ يف لاقف ءهسأر اًبصاع جرخ هَي يبنلا نأ هي يبنلا باحصأ ضعب هربخأ هنأ

 ىلع ديزت ال راصنألا تحبصأو ,نوديزت متحبصأ دق مكنإف ,نيرجاهملا رشعم اي : دعب

 ,مهميرك اومركأف ءاهيلإ تيوأ يتلا "”يتبيع راصنألا نإو ,مويلا اهيلع يتلا اهتئيه

 . «مهئيسم نع اوزواجتو

1 2 00 2 
 9و 1

 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 .(90007/5) «دسألا» (؟)
 .(ب) نم طقس (9)

 , (هعمل : (ب) يف )2

 .«اوعديو»:(ب) يف (4)

 .(5597/5) (دسألا» (0)
 . «انربخأ» :(ب) يف قفز

 . «يتبقعا : لصألا يف تفرحت (0)



 "”ةباحصلا نم لجر نع ليذهلا يبأ نب هللا دبع ]

 رفعج نب يلع نب نسحلا انث «زازخلا '''”[نسحلا نب] دمحم نب رفعج انثدح 80

 ضعب ينثدح .ليذهلا يبأ نب هللا دبع ينثدح «ةفيلخ نب رطف انث «ميعن وبأ انث ءءاشولا

 . دهجلا نم ريعبلا رعبي امك رعبيل اندحأ نإو نامز انيلع ىتأ دقل :لاق ُهّيَي يبنلا باحصأ

 .[ب 73 ٠١#,/
 ما أ

 2 001 9و 2 5

 "'ةباحصلا نم لجر نع قيقش نب هللا دبع ["551]

 انث ؛'"''[دلاخ نب] ةبده انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -5

 اي :تلق :لاق لجر نع «قيقش نب هللا دبع نع «ءاذحلا دلاخ انث .ةملس نب دامح

 .«دسجلاو حورلا نيب مدآو» : لاق ؟اًيبن تثعب ىتم هللا لوسر

1 
15 

 يملسلا نمحرلا دبع وبأ '”بيبح نب هللا دبع ["55]

 '”ةباحصلا نم لجر نع

 ؛«جاجحلا نب ميهاربإ انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح .7

 بيبح نب هللا دبع ''”نمحرلا دبع يبأ ىلع انلخد :لاق «بئاسلا نب ءاطع نع «دامح انث

 «كشارف ىلإ تلوحت ول هللا كمحري :انلقف ءصقي وهو هدجسم يف وهو "”يملسلا
 رظتني هالصم يف ماد ام ةالص يف دبعلا لازي ال» : لوقي ُهّْْكَع يبنلا عمس نم ينثدح :لاقف

 تومأ نأ بحأ انأف ؛(همحرا مهللا .هل رفغا مهللا :لوقت ةكئالملا نإف ؛ةالصلا

 2 00 م 2 عع

 )١( »الأسد«):/١"17(.
 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .(1758/50) «دسألا» (")

 .(477/7) دسألاو (ب) نم هانتبثأ امو . ةمجعملا ءاخلاب «بيبخ » : لصألا يف 05

 .(5755/50)«دسألا» (0)

 .(ب) يف تسيل (5)



 .هوحن ءاطع نع « ليضف نبا هاور #

 باحصأ نم لجر ديبع نع «نمحرلا دبع ىبأ نع «ءاطع نع ءريرج هاورو #

 .اعوفرم هوحن هي يبنلا

 دع دع د

 (”ةباحصلا نم لجر نع ةديرب نب هللا دبع "564]

 «جاجسحلا نب ميهاربإ انث ,نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح -

 باحصأ نم ًالجر نأ «ةديرب نب هللا دبع نع «يريرجلا ديعس نع «ةملس نب دامح انث

 الو] اًيفاح ىشمت سانلا ريمأ تنأ : كلذ ىف هل ليقف نهدي الو اًيفاح يشمي ناك ُهْيَي يبنلا

 ناكو «موي لك ناهدالا وهو «””ءافرإلا ريثك نع اناهني هِي يبنلا ناك : لاقف ؟'"[نهدت
 . «اًنايحأ ىفتحن نأ '*”رمأي ش اة

 . "2[هوحن] ةديرب نب هللا دبع نع « سمهك نع «كرابملا نبا هاور *

 د د

 ©0ةباحصلا نم لجر نع ريمع نب ديبع نب هللا دبع ["556]

 انث «ىبأ ىنثدح ؛2"”[لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح -

 تيأر :لاق لجر نع «ديبع نب هللا دبع نع ديمح انأبنأ : '”[لاق] «ناميلس نب رمتعم

 .(155/5)«دسألا» )١(

 . (ب) نم ةدايزلا ()

 . «ءافرإلا نم» :(ب) يف (؟9)

 ' .«انرمأي» :(ب) يف )0

 .(ب) ىف طقس (0)

 .(428/3) هدسألا» (3)



 ١> تش ْشْت1ساشسسسااااا لح

 .ًأضوتي ملو ىلصف ماق مث « خفن ىتح مان هي هللا يبن

 ا

 ةباحصلا نم لجر نع ةدرب يبأ نب ةريغملا نب هللا دبع 3
 ءركب يبأ نب دمحمو ددسم انث «يضاقلا فسوي انث « نسحلا نب بيبح انثدح .5

 نع «هيبأ نع «ةريغملا نب هللا دبع نع «ديعس نب ىيحي '''[انث] ءديز نب دامح انث : الاق

 وه» :لاقف ءرحبلا انركذف انثامرأ بكرن انإ :لاق هْنْفَع يبنلا لأس هنأ ءجلدم ينب نم لجر

 نع هللا دبع نع «ديعس نب ىيحي نع دحاو ريغ هاور .«هتتيم 'لالحلا هؤام روهطلا
 . هيبأ نود نم « يجلدملا

 ع

 «"ةبالق وبأ ؛ يمرجلا ديز نب هللا دبع 713

 "هلع يبنلا عمس نمع
 رمع وبأ انث «يعازخلا يلع نب دمحأ انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح 0١.-

 : هَ يبنلا هأرقأ نمع «ةبالق يبأ نع «ءاّذحلا دلاخ نع «ةبعش انث ءيضوحلا

 .[؟70-1 :رجفلا] 4 دَحأ ِهقاَثو قّقوُي إلو 62 دَحأ هباذع بدعي ال ذئمويف »

 د6 د

 .(ب) يف ترركت .(1)
 . «لحلا ءىؤاملا» : (ب) يف هه

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف (*)

 .(5//570)«دسألا» (5)



 "”ةباحصلا نم لجر نع .يحمجلا زيِرّْيحُم نب هللا دبع ]

 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث , "”فاوصلا نب يلعوبأ] انثدح -7

 لجر نع «زيريحُم نبا نع « صفح نب ركب يبأ نع «ةبعش انث «رفعج نب دمحم انث « بأ
 1 ١١”/ /1؟] رمخلا نوبرشي يتمأ نم اًسان نإ) : لاق هلع هلع يبنلا نع هع يبنلا باحصأ نم

 .«اهمسا ريغب اهنومسي

 نع «زيريحم نبأ نع « صفح نب ركب يبأ نع «ينابيشلا نع «يروثلا هاور *

 نب تباث نع «زيريحم نبا نع ء صفح نب ركب يبأ نع «سوأ نب دعس لاقو هتيم يبنلا
 نب لالب نع : ميلس يبأ نب ثيل لاقو «"””[هوحن] ُهّللَي يبنلا نع «ةدابع نع ءطمسلا

 .هوحن ةدابع نع «طمسلا نب ليبحرش نع « ىيحي
2 0 

5 1 _ 91 7-1 25 

 (*!5ب ةباحصلا نم لجر نع ثراحلا نب هللا دبع 3

 ءردنغ انث «رادنب انث .نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب رمع وبأ انثدح 7*

 هللا دبع نع «يدايزلا بحاص «*ني درك نب ديمحلا دبع نع «ةبعش انث :الاق «نمحرلا دبعو
 :لاقو رحستي وهو ُهّلْقَي يبنلا ىلع لخد هنأ هِيَ يبنلا باحصأ نم لجر نع «ثراحلا نبا

 . (هوعدت الف لجو زع هللا هومكاطعأ ةكرب هنإلا

 «ثراحلا نب هللا دبع نع « '"”[ءاذحلا دلاخ نع] «2"”ةبعش نع «ةدابع نب حور هاور *

 .هوحن هلع يبنلا باحصأ نم لجر نع
7 

 ني نو

 .(555/5)«دسألا» )١(

 . «نسحلا نب دمحأ نب دمحما :(ب) يف فز

 .(ب) نم طقس (0)
 .(575/5)«دسألا» (5)

 .(ديدرك» : (ب) ىف (5)

 . (ديعسا :(ب) يف 002

 .(ب) نم ةدايزلا (0



 هو 7 ةباحصلا ةفرعم

 "”ةباحصلا نم لجر نع «يحبانصلا نمحرلا دبع ]517١"[

 انث ,ةدابع نب حور انث « "”[ةماسأ يبأ نب] ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح .-4

 هلع يبنلا باحصأ نم لجر نع ."”يحبانصلا نع ءدعس نب هللا دبع نع ؛يعازوألا

 . تاطولغألا نع هِي هللا لوسر ىهن :لاق

 . اهباعصو لئاسملا ””دئادش تاطولغألاو : يعازوألا لاق

0 00 1 
 ني تري كنب

 ( يمرضحخلا ءالعلا نب '[ نمحرلا دبع ] [ "؟ا/ؤ 1

 هثيَع يبنلا عمس لجر نع (0 عبالص 1

 نب دمحم نب هللا دبع انث «دواد نب مادقملا انث '"”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -0

 عمس نم ينربخأ :لاق « يمرضحلا نب نمحرلا دبع نع «ءاطع نع «نايفس انث «ةريغملا

 ركنملا نوركني ؛ مهلوأل ام لثم رجألا نم نوطعي موق يتمأ رخآ نإ» :لوقي هلْ يبنلا

 . «نتفلا لهأ نولتاقيو

 «يمرضحلا ءالعلا نب نمحرلا دبع تعمس :لاق «ءءاطع نع «ةملس نب دامح هاور *

 . هوحن ُهّلَو يبنلا عمس نم ينربخأ : لوقي

4 5 6 71 

 .(431/5)«دسألا» 1١(
 .(ب) نم تبثأ امو (لصألا) نم طقس (؟)

 . (ىحبابصلا» :(ب) ىف فرز

 " .«دادش» :(ب) ىف (5)
 . املا دبع : (ب) ىف قيل

 .(189 /5) «دسألا» (5)



 '"”ةباحصلا نم لجر نع ىنامليبلا نب نمحرلا دبع [”51/1]

 نب نمحرلا دبع نب دمحم يلإ بتك : لاق «نايفس أبنأ «ريثك نب دمحم انث «يعازخلا يلع

 لاقف . ليت يبنلا باحصأ عم ةنيدملاب اًسلاج تنك : لاق «هثدح هابأ نأ معزو «ينامليبلا

 ؟ هلم هللا لوسر نم هتعمس تنأ : تلق «هيلع هللا بات مويب هتوم لبق بات نم١ : مهنم لجر

 .معن :لاق

 نم هتعمس تنأ :تلق .«هيلع هللا بات راهن فصبب هتوم لبق بات نم» :رخآ لاقو

 . هيلع هّللا بات ةرغرغلا لبق بات نم» :لوقي هلم هللا لوسر تعمس :رخآ لاقو

 .معن :لاق .؟ هلي هللا لوسر نم هتعمس تنأ :تلق

 انث ءراكي نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 717

 تيقل :لاق «ىنامليبلا نمحرلا دبع نع « ءملسأ نب ديز نع «حيجم نب رفعج نب للا دبع

 .هوحن ركلف «لوألا وأ مهدحأ ينثدحف ُهْنيَع ء يبنلا باحصأ نم ةعبرأ

 .[ب 51١/ /؟] .هوحن ملسأ نب ديز نع «دعس نب ماشهو يدرواردلا هاور *

 خام مام عملع
 تايب سيب 3

 ""ةباحصلا نم لاجر نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ["57]

 نوراه نب , ديزي انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدالخ نبركب وبأ انثدح 7

 نم لجر نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع « .مكحلا نع ةبعشانث :الاق ءرضنلا وبأو
 نمو ٍدابل رضاح عيبي الو ,بلجلا ىقلتُي ال» : لاق ُهْنِلَع لَِع يبنلا نع ُهّْلَِع يبنلا باحصأ

 . اعاص وأ رمت نم اًعاص اهعم در اهدر نإ ؛ بلح وه اذإ نيرظنلا دحأب وهف ةارصم ىرتشا

 . (ماعط نم

 )١( /5)«دسألا» ٠١":(.

 هيلع دزي ملو ««رفعج نب هللا دبع ١:(ب) ةخسن يف تبثو «لصألا يف درو اذكه [ 1نيبام (؟) .

 )*( «دسألا» )1/5"17(.



 28 18 ةباحصلا ةفرعم

 ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نعراسي نب هللا دبع ["51]

 005 ةباحصلا نم لاجر نع

 نبورمع انث ,'"”[يشكلا] ملسم وبأ انث :الاق «بيبحو قوراف انثدح -.48

 «ىليل يبأ نبا نع ءراسي نب هللا دبع نع «شمعألا نع «ةبعش "'انربخأ «قوزرم

 . (اًملسم عوري نأ ملسمل يغبني ال» :لاق هْتَِي هللا لوسر نأ انباحصأ انثدح : '"'[لاق]

 . هلثم ءراسي نب هللا دبع نع «رطف هاور #*

 يل 0502 75 050 25 0

 ,ىليل يبأ ن نبا ”[ نمحرلا دبع نع] سباع نب نمحرلا دبع ["517]

 "ةباحصلا نم لجر نع

 نع «قازرلا دبع نع « (*[ميهاربإ نب] قاحسإ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 5

 نم ''”لجر نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع « سباع نب نمحرلا دبع نع «يروثلا

 ملو '*”[ةلصاوملاو] «مئاصلل ةماجحلا نع هلي هللا لوسر ىهن :لاق هي يبنلا باحصأ

 ءرحسلا ىلإ لصاوت كنإ «هللا لوسر اي :اولاق «هباحصأ ىلع ءاقبا ىهن امنإ ءاهمرحي
 .«ينيقسيو ينمعطي يبرو رحسلا ىلإ لصاوأ انأ» :لاقف

 تك عي

 )١( »الأسد«)5/17١(.

 ) )0.(ب) نم طقس

 )”( «انأبنأ» : (ب) ىف .
  2«انث» :(ب) ىف .

  (6).(ب) نم ةدايزلا

 ) )1.(170/5)دسألا

 ) )0«نيلجرل لصألا يف .



 ,ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع ؛"”[ دايز يبأ نب ديزي] ”]

 '"'ةباحصلا نم لجر نع
 نب يلع '"”انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح 0١.

 ىدان :لاق «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع «دايز يبأ نب ديزي نع «كيرش انث «ميكح
 (*؟[هنم] ديرت امو ءمعن :انلق :لاق ؟سيوأ مكيفأ :'””نيفص موي ماشلا لهأ نم لجر

 فطعو ؛«ناسحإب نيعباتلا ريخ ينرقلا سيوأ» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس ينإ :لاق

 . هنع هللا يضر يلع باحصأ عم لخدف هتباد

 ©ةباحصلا نم لاجر نع باطنخلا نب ديز نب نمحرلا دبع "5 7]

 انث "”[يبأ] ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح -5

 بطخ :لاق « ىلدجلا ثراحلا نب نيسح نع « ةأطرأ نب ينعي  جاجح انث ءايركز نب ىيحي

 ينإ ءالأ :لاق -ناضمر نم هيف كشي يذلا مويلا يف باطخلا نب ديز نب نمحرلا دبع

 :لاق هِي يبنلا نأ ينوثدح مهنإو الأ .مهتلئاسو ُهّتِفَق يبنلا باحصأ تسلاج”"”[دق]

 .«اورطفأو اوموصف ناملسم نادهاش

 )١( دايز نب ديزيلا :(ب) ةخسن يفو لصألا يف اذكه .

 .(ع# /و) (دسألا) ةهفإ

 . 2؟ينثدج# : (ب) يف 2

 . (ب) نم هانتبثأ امو ««نيفصلا» : لصألا يف (4)

 . (مهنملا :(ب) يف (5)

 )( الأسد)5/1١":(.

 .(ب) نم طقس (0)
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 "92 يبدلا مدخ لجر نع « ريبج نب نمحرلا دبع <

 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث « '7[كلام نب] رفعج نب دمحأ انثدح 1/707

 «ةريبه نب هللا دبع نع «ورمع نب ركب ”'نع «بويأ يبأ نب ديعس انث «ئرقملا انث «يبأ

 ع هع يبنلا عمس هنأ نينس ينام هل ء يبنلا مدخ لجر هثدح هنأ «ريبج نب نمحرلا دبع نع

 تمعطأ مهللا»:لاق «هماعط نم غرف اذإف «(هللا مسب» :لاق ماعط هل ٍبرُق اذإ:لوقي

 /؟] .«تيطعأ ام ىلع دمحلا كلف تيبتجاو تيدهو تيئقأو تينغأو تيقسأو

 .[أ /”17

 تي تو -3 0 ع .

 '*ةباخصلا نم لجر نع ,يميتلا ذاعم نب نمحرلا دبع <7<7]

 «قازرلا دبع انث «يبأ ينثدح «دمحأ نب هللا دبع انث هرفعج نب دمحأ انئدح .-85

 .ذاعم نب نمحرلا دبع نع «يميمتلا ميهاربإ نب دمحم نع « جرعألا ديمح نع « رمعم ابنأ

 .مهلزانم مهلزنو ىنمب سانلا ُهْلَع يبنلا بطخ :لاق هلي يبنلا باحصأ نم لجر نع

 ىلإ راشأو «انهاه راصنألاو» «ةلبقلا ةنميم ىلإ راشأو (انهاه نورجاهملا لزنيل» :لاقف

 لهأ عامسأ *”تحتفو .مهكسانم مهملعو :لاق ءهلوح سانلا لزنيل مث «ةلبقلا ةرسيم

 . «فذخلا ىصح لثمب ةرمجلا ومرا »: لوقي هتعمسف :لاق «مهلزانم يف اوعمس ىتح ىنم

 تي ني ح3 0 مام

 00و ةباحصلا نم لجر نع يشرجلا فوع يبأ نب نمحرلا دبع ].٠

 : «يقشمدلا ةعرز وبأ انث «هباتك يف ملذح نب ناميلس نب دمحأ "”انربخ -1 ا

 )١( »الأسد«)7/571١(.

 . (نادمح نبا: (ب) ىف (0)

 . «انث» : (ب) ىف قفرف]

 .(8"4 /5) دسألا» (5)
 .«تحتفف١ :(ب) ىف (0)

 .(عاا /5) «دسألا» )3(

 . «انثدح : (ب) يف (0)



 ضعب ينثدح : "”[لاق] «يشرجلا فوع يبأ نبا "نع نامثع نب زيرح "'”ابنأ «ناميلا وبأ

 نم هيلإ رظني مل طوس حرط ولو رجفلا مهب ىلص هلي هللا لوسر نأ ُهّتَع يبنلا باحصأ
 مهل لاق مث «علطت نأ سمشلا تداكو مهب رفسأف يناثلا مويلا ىلص مث «سالغإلا

 . «نيتقولا نيذه نيب ام 7[ ةالصلا ١] : ُهْلَي هللا لوسر

 ”ةباحصلا نم نيلجر نع رايخلا نب يدع نب هللا ديبُع ["581]

 انث .ثايغ نب دحاولا دبع انث ء يضاقلا فسوي انث « نسحلا نب بيبح انثدح -5-7

 «رايخلا نب يدع نب هللا ديبع نع «ةورع نع «ةورع نب ماشه انث «ةملس ني دامح
 هيلع انمحازف :لاق ةقدصلا نم يطعي وهو ُهّنَي يبنلا ايتأ امهنأ نالجر ينثدح :2"”[لاق]

 نإ» :لاقف نيدلج نيلجر انآرف ءهضفخ مث فرطلا انيف عفرف «هيلإ انصلخ ىتح سانلا

 . .«بستكم يوقل الو ينغل ظحالو ,تلعف امتئش

 . (؛”هلثم ماشه نع «نامهط نب ميهاربإ هاور *#

 3 ف 2 0 ؟

 «©ةباحصلا نم لجر نع .ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع ["587]

 نب] ةلمرح انث «ةبيتق نب "”[سابعلا وبأ] انث ءيلع نب دمحم انثدح 01

 ناك اذإ» : "'[لاق] هلع هللا لوسر نأ هثدح ًالجر نأ ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع ينربخأ

 )١( يف )ب(:٠ثنا«.

 .(ب) ىف طقس (؟)
 ع /5) «دسألا» ةرفإ "1(.

 ) )5.؛هوحن 7:(ب) ىف
 «دسألا» )هر )5/ 4 4(.

 ) )7.«انث» :(ب) يف
 ) )0.(ب) نم ةدايزلا
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 . 'هرصب عمتلي نأ ءءامسلا ىلإ هرصب '''عفري الف ةالص يف مكدحأ

 .هلثم «ديزي نب سنوي نع « كرابملا نبا هاور #

 ن 2١ 5 3 7 3

 '""ةباحصلا نم لجر نعريمع نب ديبُع ["548]

 ىيحي نب ايركز انث «هباتك يف ناورم نب ميهاربإ نب دمحم هللا دبع وبأ انربخأ .-4

 نب جاجحلا نع «نامهط نب ميهاربإ انث «يبأ ينثدح «صفح نب دمحأ انث «يزجسلا

 ةقثلا ىنثدح : 2[لاق] «ريمع نب ديبع نع «حابر يبأ نب ءاطع نع «ةداتق نع .جاجحلا

 . تادجس عبرأو تاعكر تسب تايآلا ةالص يف ىلص هّنِكَي هللا لوسر نأ

 . ميهاربإ نع صفح ثيدح نم رخأتملا هاور اذك *

 انث ةدنم نب ىيحي نب دمحم انثدح : 9[لاق] «نايح نب دمحم وبأ هانثدحو -48

 «ةداتق نع «جاجحلا نع «نامهط نب ميهاربإ نع « صفح نب نيسحلا انث «ةيواعم نب دمحأ

 . .فوسكلا ةالص ىلص هني يبنلا نأ ةفيذح نع «ديبع نع ء[ب 7١7/ /7] ءاطع نع

 .هركذف

 نب ديبع نع ءءاطع نع «ةداتق نع «هيبأ نع ءماشه نب '”ذاعم ()[هاورو

 ىف تادجس عبرأو تاعكر تسب ىلص هَلِلَع هللا لوسر نأ «ةشئاع نع '[ريمع]

 1 .«فوسكلا
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 .(0/57"1) «دسألا» (؟)
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 .2«ىورو)» :(ب) يف 4ع

 . (ب) نم هانتبثأ امو ««داعيم» : لصألا يف (5)

 .؟رمعل :(ب) يف 00



 '"'ةباحصلا نم لجر نع ,ينالوخلا رابجلا دبع ”585]

 «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح -

 باحصأ نم لجو لخد :لاق « ينالوثلا رابجلا دبع ينئدح ؛ماوملا انربخأ ءدييزي اه

 تعمس :لاق صقي بعك : اولاق ؟اذه نم : لاف « صقي بعك اذإف دجسملا هلع ٍء يبنلا

 امف اًبعك كلذ غلبف : لاق . «لاتخم وأ ,رومأم وأ .ريمأ الإ صقي ال١ : لوقي ُهّلِلَع م هللا لوسر

 . صقي دعب يؤر

 0 َع يبنلا ىتأ لجر نع ,يرصملا كلملا دبع ]

 انث «نابأ نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح -0

 براحم نم ًالجر نأ هثدح «يرصملا كلملا دبع نع «ميلس نب نيصح نع «لاله وبأ

 يل هللا وعدتل اهلامج ينبجعأ ةأرما يف كتيتأ :لاقف هّنيَع يبنلا ىتأ ًالجر نأ هثدح ةفصح

 نأ وجرأ هيلإ تعجرف «ينبلغ اهلامج نإ مث «"”[يل] نذأي ملف  ارقاع تناكو  ةكربلاب
 نم ّيلإ بحأ اًدولو ءادوس ””اهجوزت نإ *”كنإ »:لاقف «ةكربلاب يل وعدي وأ «يل نذأي
 . (دلت ال ءانسح اهجوزت نأ
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 ل 2 ع 2 101
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 /5)«دسألا» (؟) "١ 5(.
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 هلوانت مهنع هللا يضر يلع نب نيسحلا سأرب ةيواعم نب ديزي ىتأ امل :لاق ءيشرقلا

 : لوقي أشنأ مث «هايانث نم ضيبأب دربلا ام هللاوف «هايانث نع فشكف بيضقب

 املظأو قعأ اوناك مهو انيلع ةزعأ لاجر نم اماه "'”نقّلفي

 هلع هللا لوسر يتفش تيأر امبر هللاوف «كبيضق عفرا ءاذه اي :هدنع لجر هل لاقف

 . بضغف هيلع ارمذتم عفرف «هلبقي هناكم

 دع دع د

 ©”9ةباحصل ١ نم لاجر نع «زيزعلا دبع نب رمع ["583/]

 « *”[ثعشألا نب] ناميلس نب هللا دبع انث «يرسلا نب دمحم نب رمع انثدح 1/7717

 «بلاط يبأ نب يلع نب رمع نب دمحم نب هللا دبع نب ىسيع انث «ةبش نب رمع انث

 يطعي زيزعلا دبع نب رمعو ماشلاب تنك :لاق «قروم نب رمع نب ديزي ينثدح :'*”[لاق]

 ؟شيرق يأ نم :لاق «شيرق نم : ""”تلقف ؟تنأ نمم :يل لاقف هيلإ تمدقتف «سانلا

 2( ٠ . ا ألكذلا |. 8 8 . اا . هالي ماس

 /””[هللاو] انأ :لاقو هردص ىلع هدي عضوف :لاق تكسف يلع نم :لاق ؟يلع ىلوم :تلق

 تنك نم» :لوقي هّلْيَع يبنلا اوعمس مهنأ ةدع ينثدح :لاق مث ,بلاط يبأ نب يلع ىلوم

 : لاق . مهرد يتئام وأ ةثام :لاق ؟هلاثمأ يطعت مك محازُم اي :لاق مث ,«هالوم يلعف هالوم

 يتأي ام لثم كيتأيسف كدلبب قحلا :لاق مث ,بلاط يبأ نب يلعل هتيالول ًرانيد نيتس هطعأ

 . كءارظن
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 .«رازخلا» :(ب) يف )١(

 .«قلفن» :(ب) ىف (؟)

 .(8/5"1) «دسألا» (7)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(ب) نم تطقس (0)

 .«تلق ١:(ب) يف (5)



 ©”ةباحصلا ضعب نع ؛يراصنألا تباث نب رمع ©2]

 «قازرلا دبع نع « "”[ميهاربإ نب] قاحسإ انث « "”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -84

 هنأ [أ /ىثر»# /؟1 يراصنألا تباث نب رمع ينربخأ : "”[لاق] يرهزلا نع ءرمعم نع

 : لاجدلا ةنتف مهرذحي وهو ذئموي لاق هيي هللا لوسر نأ هيَ يبنلا باحصأ ضعب هربخأ

 هرك نم هؤرقي ,رفاك هينيع نيب بوتكم هنإو تومي ىتح هبر مكنم ٌدحأ ىري نل هنإا
 .(هلمع

 و 7 ص 2

 «©ةباحصلا نم لاجر نع هللا ديبع نب نامثع ]

 نب باهولا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح -.606

 باحصأ نم الاجر تعمس :لاق هللا ديبع نب نامثع انث ءشايع نبا انث .كاحضلا .

 ةلزنمب ريخلا ىف هللا دنع تناك ايندلا نأ ول» : هلم هللا لوسر لاق :نولوقي هلي هللا لوسر

 ظ .«اًنيش اًكرشم الو ارفاك ىطعأ ام ةضوعب حانج

 أ 4 :5

 «”ةباحصلا نم لجر نع .ىبلاولا ةعيبر نب ىلع ]

 نسب هللا دبع انث ءىبضلا رمع نب نامثع انث « '"[رثوك نب رحب وبأ] انثدح -7

 نم لجر نع ؛'"”[يدسألا] ةعيبر نب يلع نع « عيفر نب زيزعلا دبع نع «ةدئاز انث «ءاجر
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 .«نسحلا نب دمحم رحب وبأ" ب يفو «لصألا يفاذكه (7)
 .(ب) نم ةدايزلا [ ]نيبام 00
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 هتكئالمو هللا نإ :لاقف «فرصنا مث هني هللا لوسر ىلص :لاق ُهْفَ# يبنلا باحصأ

 ش .(مدقملا فصلا ىلع نولصي

 تا 2 تي تو و م ماع مع

 ''""ةباحصلا نم ةعامج نع ,ىغيللا لالب نب ىلع ”54]

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح -1

 8 8 5 5 .٠ . ع 59

 عم يلصن انك :اولاق «راصنالا نم سان نع «لالب نب يلع نع «رشب يبأ نع «ميشه

 عقاوم انيلع ىفخي امف انرايد يتأن ىتح ىمارتتف ,""فرصنن مث برغلملا هلي هللا لوسر

 .انماهس

 ""رخأتملا هركذ ةباحصلا نم لجر نع ؛ بئاسلا نب ىلع ["”54]

 ءجاجحلا نب ميهاربإ انث ءنايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح -

 نأ هَ يبنلا باحصأ نم لجر نع «هيخأ نع «بئاسلا نب ىلع «)انث «ةملس نب دامح انث

 . نهرابدأ يف ءاسنلا ىَتْوي نأ ىهن : هلكَي يبنلا

 7 9و 00
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 «نايفس انث «ميعُت وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .-.8

 َدِلاإَم 2 03 5 ع

 . «هشاشم ىلإ اناميإ رامع ْئلُم دقل» : لاق هْيلَي ىبنلا نأ

 .(3585/5)«دسألا» )١(
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 .(407/5) «دسألا» (5)
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 «شمعألا نع '''[ميعن يبأ نع] «زيزعلا دبع نب يلع ثيدح نم رخآتملا هاور #

 .نايفس طقسأو

 شمعأللا نع 3 ("9[نايفس] نع .'”[نيرخآ يف] مدآ نب ىيحيو 2. يذهم نبأ هاورو #*

 . هلثم

 7» . انزل 0 نيإ 00

 «ةباحصلا نم لجر نع ,.سوأ نب ورمع ["594]

 : لاق «ةبعش انث «رضنلا وبأ انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث .''””ىبيصنلا انثدح
 نذؤم نع هثدح لجر نع ء[ب هرفي /؟] سوأ نب ورمع انث :رانيد نب ورمع لاق

 . «لاحرلا ىف اولص نأ» هك هللا لوسر يدانم ىدانف رطم مهباصأ هنأ هيَ يبنلا

 .ورمع نع «رعسم هأآور #*

 انث «ىيرحلا نسحلا نب قاحسإ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدح 0١

 نم ينربخأ : لوقي سوأ نب ورمع تعمس :لاق «رانيد نب ورمع نع «رعسم انث .ميعن وبأ

 .ناك رطمل مكلاحر يف اولص نأ ةالصلا تناح وأ تماق نيح هع هللا لوسر يدانم عمس

1 - 2 

 '"”ةنيهج نم لجر نع :يعيبسلا قاحسإوبأ هللا دبع نب ورمع "4
 . (")[هفيدحو] هركذ مدقت 5
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 .(ب) نم ةدايزلا )00(

 .«يروثلا» : (ب) يف (6)

 .(م9/5)«دسألا» ()
 .دالخ نب ركب وبأ (ب) ةخسن يف دروو «لصألا يف اذكه[ 1نيبام (5)
 :("8م8/5) «دسألا» (6)



 003 ةباحصلا نم دسأ ينب نم لجر نع راسي نب ءاطع ["595]

 ةملسم نبدهللا دبع] انث ءبلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح .-7

 لجر نع ءراسي نب ءاطع نع «ملسأ نب ديز نع « ”7[سنأ نب] كلام نع ؛ "”[يبنعقلا

 ىلإ بهذا : يلهأ يل لاقف «دقرغلا عيقبب يلهأو 2"”[انأ] تلزن : لاق "”[هنأ] دسأ ينب نم

سر ىلإ تبهذف «مهتجاح نم نوركذي اولعجو «هلكأن ايش انل هلسف هَ يبنلا
 هيَ هللا لو

 وهو لجرلا ىلوتف وقي وسرو «هلأسي الجر وف و | «كيطعأ ام دجأ ال : لوقي هلي هللا ل «هلأسي الجر هدنع تدج

 بضخغيل هنإ)» : هْللَع هللا لوسر لاقف «تئش . نم '*”ىطعت كنإ يرمعل :لوقي وهو بضغم

 لاق .هافاحلإ لأس دقف اهلدع وأ ةيقوأ هلو مكنم لأس نم :هيطعأ ام دجأ الأ يلع

 رف رد لوعبر و ةيفوا نم ريح 5 تعجرف :لاق ءاّمهرد نوعبرأ ةيقولاو ةيقوأ نم ريخ "””[انل] ةحقلل :تلقف :ىدسألا

 «بيبزو ريعش ''”[كلذ دعب] هلي هللا لوسر ىلع مدقف «هلأسأ ملو
 ىتح هنم انل مسقف

 . هللا انانغأ

 .هوحن «ملسأ نب ديز نع « حيجن نب رفعج نب هللا دبعو «يروثلا هاور #*

 "”ةباحصلا ضعب نع ىثيللا ديزي نب ءاطع [ "5891/]

 «يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 777107

 «نايح نب دمحم وبأ انثدحو ح ءرضخألا يبأ نب حلاص انث «ةدابع نب حور انث

 نع 2[ :الاق] «ةلبع يبأ نب نمحرلا دبع نب ئىناه انك «بيصخلا يبأ نب ىيحي

 .("ا/ا//7) «دسألا» )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .(ب) نم طقس (0)

 . «ىطعتلا :(ب) يف (4)

 .(ب) نم ةدايزلا (6)

 .(ب) نم طقس (7)
 .(ة5//0) «دبسألا» (90



 : ليق, : لاق هلي هللا لوسر باحصأ ضعب هثدح هنأ «ديزي نب ءاطع ينثدح :لاق «يرهزلا

 مث :اولاق .«هللا ليبس يف هلامو هسفنب دهاج نم» :لاق ؟لضفأ سانلا يأ !هللا لوسراي

 . «هرش نم سانلا عديو هللا يقتي باَعِشلا نم بْعش يف نمؤم» :لاق ؟هللا لوسر اي نم
00 

 003 ةباحصلا نم لجر نع «حابر يبأ نب ءاطع ["598]

 نب نيسحلا انث «قاحسإ نب يلع انث ءرفعج نب دمحم نيب هللا دبع انثدح 4

 ينثدح : "”[لاق] ريبزلا نب هللا دبع نب تباث نب بعصم انث «كرابملا نبا انث ءنسحلا
 علطا : لاق هلع يبنلا باحصأ نم لجر نع « حابر يبأ نب ءاطع نع هللا ديبع نب مصاع

 مكارأ الأ ,نوكحضتتأ» :لاقف ةبيش ونب هنم لخدي يذلا بابلا نم هيَ هللا لوسر انيلع

 رجحلا دنع ناك اذإ ىتح «مخرلا انسوؤر ىلع نأكو ربدأ مث .«نوكحضتأ ,نوكحضت
 !دمحم اي :لاقف مالسلا هيلع - ليربج ينءاسج» :لاقف ىرقهق انيلإ "[عجر مث] ءاج

 ميحرلا روفغلا اَنأ يّنَأ يدابع بن اف ؟يتمحر نم يدابع طنقت مل : لوقي لجو زع هللا نإ

 .[أ ١5# 1. , « ميلألا ِباَدَعْلا وه يباذع ْنَأو 9

 دج د

 'ةباحصلا نم لجر نع دثرم نب ضايع ]
 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نبدمحم انثدح -0

 نب دئرم وأ دثرم نب ضايع نع «بيلك "”[نب] مصاع نع «ةبعش انث « '””[ردنغ] انث «يبأ
 لمعب ينربخأ ؛هللا لوسرااي :لاقف هلي هللا لوسر لأس هنأ مهنم لجر نع «ضايع

 .(:52/70دسألا» )١(
 .(ب) نم طقس ()

 .(ب) ىف ةرركم (9)

 .(489/7) دسألا» (4)
 . . «رفعج نب دمحم» : (ب) ةخسن يفو «لصألا يف اذكه (4)
 .2نع١ :(ب) يفو ءلصألا يف اذكه (7)



 1*8 ةباحصلا ةفرعم

 «ءاملا قساف» :لاقءال :لاق . تآرم هلاق ؟ يح دحأ كيدلاو نم له» :لاق .ةنجلا ينلخدي

 . (هنع اوباغ اذإ مهيلإ هلمحاو اورضح اذإ مهفكا» :لاق ؟هيقسأ فيك :لاق

 كا

 «”ةباحصلا نم لجر نع ,ينزملا هللا دبع نب ةمقلع

 ورمع انث «يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح -7

 انث ءذاعم نب هللا ديبع انثدح «يبايرفلا رفعج انث ءرفعج نب دلخم انثدحو ح «قوزرم نبا

 لجر نع «ينزملا "”[هللا دبع نب ةمقلع] تعمس :لاق «ةداتق نع «ةبعش انث :الاق ''”[يبأ]

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :لوقي هََّ# يبنلا عمس هنأ *7[ةباحصلا] نم هموق نم

 . «هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم "7[و] .هراج مركيلف
 وأ اريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمو» :هثيدح يفذاعم داز##

 ظ .«تكسيل

 .روصنم نب قاحسإ انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح 77777

 هيف سلجم يف تنك :لاق «لجر ينثدح :لاق «ينزملا ةمقلع نع «فوعانث «حورانت

 هلع هللا لوسر تعمس فيك «نالف اي :هئاسلج نم لجرل رمع لاقف «باطخلا نب رمع

 ءاسيدس مث ءاّينث مث ءاعذج أدب مالسإلا نإ» :لوقي هّكَي هللا لوسر تعمس :لاق ؟لوقي

 . .ناصقتلا الإ لوزبلا دعب امف : رمع لاق . «ًالزاب مث

 دنع دع +

 )١( بسألا» )10/5(.

 .(ب) نم طقس (؟)
 . «ةمقلع نب هللا دبع 3 :(ب) يفو «لصألا يف اذك قفرفز

 .«هللق يبنلا باحصأ نم :(ب) يفو «لصألا يف اذكه [ ]نيبام (1)



 "”ةباحصلا نم لجر نع ,يملسلا ةجفرغ ]

 «صوحألا.وبأ انث «دانه انث ,نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدح 8

 نع انثدحي أشنأف «هتيب يف دقرف نب ةبتع دنع انك :لاق «يملسلا ةجفرع نع «ءاطع نع

 .ناضمر يف لوقي هني هللا لوسر نم تعمس ام انثدح «نالف اي :ةبتع هل لاقف ء.ناضمر

 تقلغو .ةئجلا باوبأ تحتف ناضمر ناك اذإ» :لوقي هْلِلَي هللا لوسر تعمس : "”[لاق]

 ايو .مله رينخلا يغاب اي :ةليل لك "”[دانم] ىدانو ؛نيطايشلا تدفصو .رانلا باوبأ

 . «ناضمر يضقني ىتح- رصقأ رشلا يغاب

 نعت ع

 نيقلب نم لجر نع ,.يدعسلا ةيطع نب دمحم نب ةورع [ ] 7٠١1"

 انث .يوغبلا دمحم نب هللا دبع انث ءفسوي '*”[نب دمحم] نب دمحأ انثدح -89

 دمحم نب ةورع نع ١ لضفلا نب كامس نع «رمعم نع «قازرلا دبع انث ءدمحم نب ريهز

 جرخف :يتودع ينيفكي نم :لاقف هلع يبنلا بست ةأرما تناك : لاق نيقلب نم لجر نع

 . «اهلتقف ديلولا نب دلاخ

 ني جي نت

 ,(:75/5)«دسألا» )١(

 .«لاقف» :(ب) يف (؟)
 .اهفذح باوضلاو «ءايلا تابثإب «يدانم» :(ب) يفو لصألا يف (*)

 .(ب) نم ةدايزلا )5( 



 00 فاقلا باب]

 0 ةباحصلا نم لجر نع .( "”[ ةرميخم ] نب ب مساقلا 7” ]

 يبأ نب دمحم انث «ةبيتق نب ''”[ نسحلا نب دمحم] انث «يلع نب دمحم انثدح 6

 تقو نع ةرميخم نب مساقلا تلأس :لاق «يعازوألا انث ء.ملسم نب ديلولا انث ءيرسلا

 ةعمجلا انب يلصي نفع يبنلا ناك :لاق هي هللا لوسر باحصأ ضعب ينثدح :لاقف ةعمجلا
 . نميألا هبجاح ىلع سمشلاو

 انث ءيبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث كلام نب ركب وبأ انثدح 0١-
 نب مساقلا نع ؛فاسي نب لاله نع [ب ١5"/ 31 ءروصنم نع يبأ انث ءعيكو
 نم ًالجر لتق نم» : هلي هللا لوسر لاق :لاق ُهْلْفَع يبنلا باحصأ نم لجر نع « ةرميخم

 . «اًماع نيعبس ةريسم نم دجوتل اهحير نإو .ةنجلا حير '”دجي مل ةمذلا لهأ

 .هلثم « روصنم نع «ةبعش هاور #

 دع داع

 (”لجر نع . مزاح يبأ نب سيق ] 5 7١"[

 نب دمحم انث ,مصاع يبأ نب '”[ركب وبأ] انث ٠ ©)[دمحم] نب هللا دبع انثدح -
 هلْلَع يبنلا نع لجر ينثدح دح (0[لان] « سيق نع «نايب نع «نايفس انث «باهولا دبع

 .«ةرخآلا يف هعفني ايندلا يف قفرلا "'[ طعي] نم» :لاق

 دع دع

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .«رميخم»:(ب) يف (؟)

 )9( دسألا» )5/15١(,
 .(ب) نم طقس قحز

 .(ب) نم هائتبثأ امو ؛بجي لصألا يف 2(

 )5( »الأسد«)5/151١(.

 . اهفذح باوصلاو ءايلا تابثإب «ىطعي »:(ب)لصألا يف (0)



 '"'ةباحصلا نم لجر نع ,ىيحي نب ةعزق ["706]
 انث ,ديزم نب ديلولا نب سابعلا نب هللا دبع انث «''”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 7١7

 مدق :لاق «ىيحي نب ةعزق' "”نع «ةيطع نب ناسح نع «ىعازوألا انث «ىبأ ىنثدح «ىبأ

  ةرصبلا لهأ نم سان هعيش جورخلا دارأ املف هتف يبنلا باحصأ نم لجر ةرصبلا انيلع

 هللا كمحر ينثدح :تلقف «يريغ هعم قبي مل ىتح نوفرصني اولعجف «مهعم تجرخو

 [هتمذ] نم ءيشب كبلطي نأ لل قتاف هللا مذ يف وهف 4242

 د

 )١( »الأسده)5/551١(.

 ) )9.(ب) نم ةدايزلا

 .2«ينثدحا :(ب) يف (9

 . (ب) نم هانتبثأ امو .««هتمأ» : لصألا يف (5)



 (7فاكلا فرح ]

 (”ةباحصلا نم لجر نع .سودرك ["06]

 .لبنح نب دمحأ نب هللا دبعانث "0[نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدح .-814

 ء«سودرك نع «ةرسيم نب كلملا دبع نع «ةبعش انث ءهرفعج نب دمحم انث «يبأ ينثدح

 يف سلجأ نأل» :لاق هنأ هَّْع يبنلا نع ردب لهأ نم لجر ينثدح :لاقف صقي ناكو :لاق

 . صصقلا ينعي . «باقر عبرأ قتعأ نأ نم ْيلإ بحأ سلجملا اذه لثم

 د د د

 «”ةباحصلا نم لجر نع ,مصاع وبأ يمرجلا بيلُك 773

 «ةيقب نب بهو انث .نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورم ع وبأ انثدح 6

 عم انوزغ :لاق راصنألا نم لجر نع ءهيبأ نع «بيلك نب مصاع نع ؛دلاخ انث

 هللَع هللا لوسر اناتأف نيتاش نسملا ةاشلا نم يرتشن انلعجف ناسملا تلغف هلي هللا لوسر

 .«ينثلا نم ئزجي عذجلا نإ ! سانلا "”اهيأ» :لاقف

 6 د

 .باوبألا قيسنتل ققحملا نم ةدايز )000

 )151١/5(. «دسألا» (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (

 .(86/5)«دسألا» (:)

 .«اهيأاي»:(ب) يف (0)



 '"”[ميملا فرح]

 ركب وبأ ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب دمحم <77

 '"”[ هيَي يبنلا باحصأ ضعب نع]

 . ”[ادمحم ركب ابأ ىمسو رخأتملا هركذ] ن

 نع «ىبنعقلا انث 20[برح نب] بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح --7

 ضعب نع «'*![ثراحلا نب] نمحرلا دبع نب ركب يبأ نع ءركب يبأ ىلوم يمس نع «كلام
 . رطفلاب  حتفلا ماع هرفس يف هعم ناك نم سانلا رمأ هَِع يبنلا نأ هلِلَع يبنلا باحصأ

 20000 ظ

 1 ”ةباحصلا نم لجر نع ,ةشئاع يبأ نب دمحم 2 ]

 انث «يبأ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انئدح 17

 نع .ةشئاع يبأ نب دمحم نع «ةبالق يبأ نع «ءاذحلا دلاخ نع «نايفساانث «مدآ نب ىبحي

 ءمعن :اولاق «أرقي مامإلاو نوؤرقت مكلعل» :لاق هلع يبنلا نأ « '"'[ةباحصلا] نم لجر

 .«باتكلا ةحتافب مكدحأ أرقي نأ الإ اولعفت الف» : لاق «لعفنل انإ

 . أ /186 /؟] © [هلثم] دلاخ نع «باهولا دبع هاور * 0

 نك ا د

 .باوبألا قيسنتل ققحملا نم ةدايز )غ0

 .(ب) ىف تسيل[ ]نيبامو :(508/5) «دتسألا» (؟)
 ١ .(ب) نم ةدايزلا (*")
 .(ب) ىف تسيل (4)
 .(447 /5) «دسألا» (5)
 . هَ يبنلا باحضأ» :(ب) يف (5)



 3 ضدي ةباحصلا ةفرعم

 "”ةباحصلا نم لجر نع «نيريس نب دمحم 5]

 انثع ("[يطساولا] يريسبابلا ىسوم نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ انثدح -

 كرابم انثدح «ةسانك نب دمحم انث ,يفوعلا دعس نب دمحم انث ءرصن نب هللا دبع نب دمحأ

 اذه : ليقف يلع لجرب يتأ :لاق «نيريس نب دمحم نع «ديبع نب سنوي نع «ةلاضف نبا

 تنأو ؛'”[معن] : لاق ؟ةنجلا يف نامثع نأ معزت تنأ :لاق «ةنجلا يف نامثع نأ معزي

 رمع تلأسو «يناطعأف ركب ابأ تلأسو .يناطعأف هّْْيَع يبنلا تلأس ينأ ركذت .معزت

 هيف يل كرابي نأ هللا عدا هللا لوسر اي :تلقف . "”[يناطعأف نامثع تلأسو] يناطعأف

 . «ناديهشو قيّدصو يبن كاطعأ امنإو كل كراَبُي ال فيك» :لاق

 .هوحن «نيريس نب ' [دمحم] نع «ةداتق هاور *#

 ذ 1
0 2 00 2 

 «”ةباحصلا نم لجر نع ,يميتلا ميهاربإ نب دمحم 3

 7[ لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -5

 ميهاربإ نب دمحم نع «دعس نب هبر دبع نع «ةبعش انث « رفعج نب دمحم انث «يبأ ينثدح

 . هيفكب وعدي : تيزلا راجحأ دنع ُهْليَع يبنلا ىأر نم ينربخأ : "”[لاق]

 1 ع

 )١( «دسألا» )157/5(.

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .(ب) نم طقس (*)

 8 .(557/5)هدسألا» (2)



 "هلع يبنلا باحصأ نم لجر نع « سيق نب دمحم 57]

 انث ,ديلولا انث ءميحّد انث .نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح -

 عمس هنأ] ُهَِع يبنلا باحصأ نم لجر '"'”[ىنثدح لاق] «سيق نب دمحم نع «رباج نبا

 ءريخ ةأرملاو . 2”[ةاجن] ةنيفسلا "7و] ,ةنجلا ةرضخلا» :لوقي '؟![هللَو هللا لوسر

 .؛لُغلا هركأو ,نيدلا يف تابث ديقلاو ,ةرطفلا نبللاو ءنزُح لمجلاو

 د +

 2””ةباحصلا نم لجر نع .نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم © ]

 انث ءهيومحز ايركز انث ,نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح 50١-

 باحصأ نم لجر نع «نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم نع «هيبأ نع دعس نب ميهاربإ
 نأو .ةعمجلا موي لستغي نأ ملسم لك ىلع قح» : هِي هللا :لوسر لاق :لاق هِّْيَع يبنلا

 .2[دجو نإ] بيطلا نم سميو ,كوستي

 د د

 "هيَ يبنلا ىأر نمع ,يفقثلا مصاع يبأ نب دمحم 71

 ميهاربإ انث «يبأ ينثدح : "7[لاق] هللا دبع نب صفح نب دمحأ نع تثدح -5-5

 ىأر نمع ء«مصاع يبأ نب دمحم نع «نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع «نامهط نبا

 هيف ذئموي دجسملاو «بارتلا نم هلعنب هقاس حسمف «نالعن هيلجر يفو يلصي هّْليَع يبنلا

 . بارت

 .(447/5)«دسألا» )١(

 .«نع2:(ب) يف )١(

 .(ب) نم طقس (9)

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 . ةاجنلا» :(ب) يف )0(

 .(147/5)«دسألا» (1)

 .(4439/5)دسألا» (70)



 . هوحن «سنأ نع «ةعيبر نع «يليألا دعس نب مكحلا هاور #

 دز 26

زيلا هللا دبع نب دثرم ريخلا وبأ ] 
 ©[ ين

 ("”ةباحصلا نم لجر نع

 نب دمحم انثدح] ؛"”[جارسلا] انث «هللا دبع نب ميهاربإ انثدح أ 777

 يبأ نع .بيبح يبأ نب ديزي نع .دعس نب ثيللا انث «ديعس نب ةبيتق انث «'”[قاحسإ
 نأ اونظف «.ىحضألا موي ةنيدملاب ةجر اوعمس اًسان نأ «هثدح راصنألا نم ًالجر نأ ءريخلا

 : هلع لاقف هل اوركذف هَ هللا لوسر ىلإ اولسرأف «مهاياحض اوحبذف ىلص دق هلع يبنلا

 .[ب 7١6/ /؟] .«اوحضيل مث اهريغ اورتشيل»

 نب سنوي انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب '””[ركب وبأ] انثدح ب //747

 يبأ نم عمس هنأ «ريخلا يبأ نع «بيبح يبأ نب ديزي نع «''”[دعس نب] ثيللا انث ءدمحم

 .«هلوسرو هّللاب نمؤت نأ ناميإلا» :لوقي هلي يبنلا عمس هنأ ثدح ًالجر نأ :لوقي عفار

 حيرص ام كربخأ نأ بحت »:لاقف «ةثلاثلا هلأس مث «ءكلذ لثم :لاقف «ةيناثلا هلأس مث

 تملظ وأ تأسأ اذإ ناميإلا حيرص نإ »:هل لاقف تدرأ يذلا كاذ :لاق .«؟ناهيإلا
 قف

 تنسحأ اذإو ,تقدصت وأ تمص سانلا نم ادحأ وأ كتمأ وأ كدبع (ادسسحخأ]

0 
 .«ترشبتسا

 :لاقو .عفار يبأ ركذ "”طقسأف «ةماسأ يبأ ننب ثراحلا ثيدح نم رخأتملا هاور *

 . هثدح ًالجر نإ : لوقي هعمس «ريفخملا يبأ نع

 دم د

 .(80/7"7)هدسألا» (؟)

 .(ب) يف تسيل (7)
 .(ب) نم ةدايزلا قد

 .«طقسأو» :(ب) يف (4)



 .ةرق نب ةيواعم ["ا/١1]

 (9 20[ ةرجشلا لهأ نم ةباحصلا نم ] لجر نع

 .يصيصملا دلاخ نب مثيهلا انث ءيصيصملا "”[يلع نب] دمحأ نب يلع انثدح .-4
 نسع .(؟[ةرق نب] ةيواعم نع «جبألا ىيحي نب دامح انث « عابطلا نب ىسيع نب دمحم انث

 (7[ةرجشلا تحت ناوضرلا ةعيب دهش نمم] '” [ةرجشلا لهأ نم] ''”[ةباحصلا نم] لجر

 دهع ىلع اهدعن انك رعشلا نم مكنيعأ يف قدأ يه ائبونذ نوبنذتل مكنإ»:لاق

 . «تاقبوملا نم هلي هللا لوسر
 تن ع

 /”ةباحصلا نم لجر نع ,ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم <21

 «نايفس ''”[نع] ,ةصيبق انث ءرمع نب صفح انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١06

 . ةفوصخم هلي هللا لوسر لعن تيأر : لاق يبارعألا نع .فرطم نع ءءاذحلا دلاخ نع

 .هوحن «فرطم نع «لاله نب ديمح نع «ةبعش هاور
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 ةباحصلا نم لجر نع ,ينهجلا دبعم 7

 ."7[ناورم انث] ميحد انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح --7

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف )١(

 .(:54/570)«دسألا» (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(ب) نم طقس (4)

 .«ةرجشلا باحصأ نم» :(ب) يف (4)

 .(5514/5)«دسألا» ١١(

 . «انث» :(ب) يف (0

 .(510/5) «دسألا» (8)



 باحصأ ضعب نع « ينهجلا دبعم نع «عيفر نب ديز نع «يرازفلا دلاخ يبأ نب مكحلا انث

 .اهطاسوأ رومألا ريخو ,لمعلا نم لضفأ ملعلا» : هِّيَي هللا لوسر لاق :لاق هِيَ يبنلا

 ريسلا رشو .هللاب الإ اهلاني ال نيتئيسلا نيب ةدسحلاو يلاغلاو ''”[نتافلا] نيب هللا نيدو
 .«ةقحقحلا
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 "”ةباحصلا نم لجر نع ,ىحضلا وبأ حيبص نب ملسم ["71]

 انث «دانه انث « "”[نايفس نب] نسحلا انث « "”[نادمح نب] ءورمع وبأ انثدح 7717

 ملسأ نم لجر نع «ىحّضلا يبأ نع ..قورسم نب "”[ينعي]- ديعس نع «صوحألا وبأ

 . ةنس نيعبرأو ثالث نبا وهو لَم يبنلا ثعُب : لاق
 ع

 (5) رَيلَص لا َة را نب 240[ ب ] ["”ا/اب 1

 نيسان معن بأ «زيزعا دبع نب يلع ا «دمحأ ني املس نح فلول

 نإ» + لوقي هلع نبع يبنلا عمس نم ينثدح : لاق «ةرفص يبأ نب بلهملا نع ؛قاحسإ يبأ نع

 . "![قاحسإ يبأ نع هريغو كيرش هاور] «نورصني ال مح :اولوقف مثيب

 نب مثيهلا انث «"”[نايفس نب] نسحلا انث «"”[نادمح نب] ورمع وبأ انثدح - ب 4

 نع «ةرفص يبأ نب ب, بلهملا نع «قاحسإ يبأ نع «ةأطرأ نب جاجحلا انث « يبراحملا انث «بويأ

 وأ لحرلا ةطساو لثم كيدي نيب تعضو اذإ» :لاق هلع يبنلا نع '"ةباحصلا نم لجر

 .«لّصف لحرلا ةرخؤم لثم

2 

 .؛رتافلا»:(ب) يف )١(
 .(1114/5)«دسألا» (؟)
 .(ب) نم ةدايز فرش)

 . [ب]1 نم هانتبثأ امو ««بلهم» : لصألا يف (4)
 .(140/5)«دسألا» (0)

 . ؛ هلع يبنلا باحصأ نم» :(ب) يف فز



 ةباحصلا نم لجر نع ؛ينادمهلا ليحارش نب ةرم إ]

 .ح ءرضنلا وبأ انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -4

 :الاق .برح نب ناميلس انث ء[أ 5١/ /5] ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدحو

 باحصأ نم لجر نع ثدحي ينادمهلا ةرم تعمس :لاق «ةرم نب ورمع نع «ةبعش انث

 ("7[ءارضخ] ةقان ىلع هني هللا لوسر انبطخ :لاق «يتيب قوف :لاق هبسحأو :لاق هّلَْع يبنلا

 اذه .معقدص»:لاق ءرحنلا موي :اولاق «؟ اذه مكموي موي يأ نوردتأ» :لاقف ةمرضخم

 :لاق .ةجحلا وذ :اولاق «؟ اذه مكر هش رههش يأ نوردتأ»:لاق مث «ربكألا جحلا موي

 رعشملا :اولاق «؟ اذه مكدلب دلب يأ نوردتأ» :لاق مث ."”[مصألا] هللا رهش متقدص»
 يف اذه مكموي ةمرحك مارح مكيلع مكلاومأو مكءامد نإف : لاق «متقدص : لاق «مارحلا

 مكب رثاكم انأو .مكرظنأ ضوحلا ىلع مكطرف ينإو الأ ءاذه مكدلب يف اذه مكر هش

 نولأستسو .ينم متعمسو ينومعيأر دقو يهجوب ''”اودوست الف "”[ساسنلا وأ] مثألا
 اًسانأ وأ ًالاجر ذقنتسم ينإو الأ رانلا نم هدعقم أوبتيلف اًدمعتم يلع بذك نمف . ينع

 . «كدعب اوثدحأ ام يردت ال كنإ : لاقيف ,.يباحصأ : لوقأف .نورخآ ينم ذقنتسمو

 ني ل ب

 (©ةباحصلا نم لجر نع ؛ةرضن وبأ كلام نب رذنملا #”1]

 انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدلخم نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح

 ةبطخ دهش نسم ينثدح :لاق «ةرضن يبأ نع «يريرجلا انث ؛ءاطع نب باهولا دبع
 9[ دحاو ] مكنيد ,سانلا اهيأي» : لاقف قيرشتلا مايأ يف وأ قيرشتلا مايأ طسو هّلِيَع يبنلا

 معن :اولاق ؟ تغلب له الأ ,ىوقتلاب الإ لضف يمجع ىلع يبرعل سيلو ,دحاو مكؤابآو

 )١( ؛ءارضخا# نم ًالدب «ءارمحا :(ب) ةخسن يف .
  (2)«مص» : لصألا يف .

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 . ةيطخلا خسنلاب اذكه (4)
 .(155/5)«دسألا» (60) :



 رهش :اولاق «؟اذه رهش يأ» :لاق مث «(بئاغلا دهاشلا غلبيلف»:لاق هللا لوسراي

 دلب :اولاق (؟اذه دلب '”يأو]»:لاق «مارح موي :اولاق (؟اذه موي يأف»:لاق مارح

 مكيلع  مكضارعأو : لاق هبسحأو ؛ يريرجلا لاق  مكلاومأو مكءامد نإف» :لاق «مارح

 ايمعن :اولاق «؟ تغلب له الأ ءاذه مكمويو اذه مكدلبو اذه مكر هش ةمرحك مارح

 .(بئاغلا دهاشلا غلبيلف :١ لاق هللا لوسر

 "732 يبنلا عمس نمع ؛عفار نب بيسملا ["77*]

 0"2[سلغملا نب] ةرابج انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح ١

 :لوقي هّليَع يبنلا عمس نم ينثدح :لاق «هيبأ نع «بيبسملا نب ءالعلا نع «سيق انث

 .«دوجسلاو عوكرلا نم اهظح ةروس لك اوطعأ»

 لَ هللا لوسر ىأر هموق نم لجر نع ءراثد نب براحم ["74]

 «صوحألا وبأ انث «دانه انث ءنسحلا انث «''”[نادمح نب] ورمع وبأ انثدح

 هلي يبنلا دهع ىلع انملسأ :لاق انم لجر ينربخأ :لاق «راثد نب براحم نع ؛ءاطع نع

 يف نحنو «هباحصأ نم سان هعمو هلي هللا لوسر انب رمف :لاق ءانديس ناك انل خيش الإ

 هتلحار ىلع مهنم لجر لك لبقأف «هباحصأ لزنو لزن مث ديعب ريغ زواجف ءانل ةيبخأ
 :لاقف هلجرب هتلحار ثعب مث ءاهنع عضوف هتلحار ىلع هني يبنلا لبقأو ءاهنع عضوف

 ءاهانربجف سمألاب هدي '*”[ رسكنا دق] ريسك مالغ انعمو . «لماحلا تنأو لمحا مهللا»

 ,20[هم]» : هلع هللا لوسر لاقف ءاهب لوانتي ىرسُنلا هدي مالغلا دم ماعطلا عضو املف

 .(ب) نم ةدايز )١(
 .(555 /5)«دسألا» (؟)
 .(ب) نم ةدايزلا ()
 .(ب) نم طقس (4)
 . (ب) نم تبثأ امو «رسكناف» : لصألا يف (5)
 .(ب) نم تبثأ امو «همزلا» : لصألا يف (7)
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 [ب ]١1/ 8١١/ :لاقف «'”اهانربجف سمأ رسكنا هدي نإ هللا لوسر اي :انلقف ءفكف

 هدي حسم مث .هنع رئابجلا هي هللا لوسر لحف ءهيلإ لوحتف .ّيلإ لوحت»: هَ هللا لوسر
 هلع هللا لوسر ذخأ موقلا معّط املف ءاهب لكأف «كنيميب لُك» :لاق مث :"[هدي] توتساف

 (""[لاق]. اهيلإ اوجاتحي نأ تيبلا لهأ لعل اهب بهذا :لاقف «مالغلا اهاطعأف رئابجلا

 امنالفاي :لاقف «ملسي نأ ىبأ يذلا خيشلا هآرف «ىنميلا هديب اهذخأ مالغلا ربدأف

 ىلإ خيشلا ماقف :لاق «ىرت امك '*”يهف "7[يدي] هلي هللا لوسر حسم "”لاقف] ؟كرمأ

 . ملسأف هَ هللا لوسر

 ني ع

 .«انربجف» : لصألا يف )١(
 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .«لاق» :(ب) يف (9)
 .«وهو# : لصألا يف )2



 "”نونلا فرح]

 "”ةباحصلا نم لجر نع ,يثيللا مصاع نب رصن ["7؟6]

 ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 3

 هنأ «مهنم لجر نع « مصاع نب رصن نع «ةداتق نع «ةبعش انث « رفعج نب دمحم انث ١ ىبأ

 لخد اذإف هنم لبقي نإ» :لاقف «كلذ لبقف «نيتالص الإ يلصي الأ ملسأف ُهّنَْع يبنلا ىتأ

 .«سمخلاب رمأ مالسإلا يف
 كي ع 7 0

 "'ةباحصلا نم لجر نع , دنه يبأ نب ميعن ©]

 انث «ميهاربإ نب ملسم انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 77 4

 بلاط يبأ نب يلع مدق امل :لاق «دنه يبأ نب ميعن نع .ءاكمدلا وبأ انث .ةحلط نب دمحم

 غلبف .هوبرض الإ ''”[ ريخب] نامثع اوركذ ادحأ نوعمسي ال هباحصأ ناكو ,(0[ةرصبلا]

 دهشأ :لوقي وهو اًيبارعأ اًخيش اوعمسف «هب اوتأف كلذ لعفي هومتيأر نم :لاقف اًيلع كلذ

 :يبارعألا لاقف ؟اديهش لتق نامثع نأ كملع امو : يلع هل لاقف ءاديهش لتق نامثع نأ

 . هنع ىطعأف ءيش نسح يبأل نكي ملو «ةيقوأ يل رمأف نامثع تلأسو «ةيقوب يل رمأف رمع

 كاطعأ دقو كل كرابي ال فيكو : لاق . يل كرابي نأ هللا عدا هللا لوسر اي :تلقف «نامثع

 .هنع اولخ : لاق . «ناديهشو قيدصو ىبن

 ان 3 4 3

 .باوبألا قيسنتل ققحملا نم ةدايز )١(

 .(555/5)«دسألا» (؟)

 .(555/5) «(دسألا» (*)

 .(ب) نم طقس (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (6)



 "”هيلس ينب نم لجر نع ,ةمالس نب ميعن [7717]

 . هثيدح مدقت

 "”ةباحصلا نم لجر نع ,معطم نب ريبج نب عفان 7]

 انث هراشب نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح 6

 لجر نع .معطم نب ريبج نب عفان نع «رانيد نب ورمع نع .ةبعش انث «رفعج نب دمحم

 ال هنأ ىداني نأ رمأف ءميحس نب رشب ثعب هنأ ُهلَي يبنلا نع , هللَي يبنلا باحصأ نم

 .«برشو لكأ مايأ اهنإو «ةنمؤم سفن الإ ةنجلا لخدي

 .(؟ةا//5)«دسألا» )١(

 .(4545/5)«دسألا» (؟)



 00 واولا فرح 1

 ("”ةباحصلا نم لجر نع , ىفعجلا ءاقو [ "0 "9]

 نب] نافع انث «قوزرم نب ميهاربإ انث «هباتك يف بوقعي نب دمحم "”انربخأ 7

 باحصأ نم لجر نع .يفعجلا اقو نع ءرباسج انث «سيق انث : [لاق]“*”[ملسم

 :لاق «تيقتساف «اًولد قتسا» :  نومرحم نحنو - هَ هللا لوسر لاق : لاق هلي دمحم

 قتسا»:؟؟[لاق] مث «لستغاف هسأر ىلع تببصو :لاق ءرتتساو هلحر ىلع هبوث عضوف

 :لاق «ترتتساف :لاق 1” [يبوث] تعضوف .«كبوث عض»:لاقف «تيقتساف لولد

 « ةنسح ةوسأ هّللا لوسر يف مكل ناك دقل إف :لاق مث يلع بصف

 .[أ /”11/ /؟] هوحن «رباج نع «نايفس نع .ماشه نب ةيواعم هاور #*

 0 ا

 "”[ءاهلا فرح ]

 ةباحصلا نم لجر نع ءريخشلا نب هللا دبع نب ئناه ["*]
 «ثايغ نب دحاولا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدح

 « شيرحلا ينب نم لجر نع «ريخشلا نب هللا دبع نب ئناه نع ءرشب يبأ نع «ةناوع وبأ انث
 «نابعش ينعي  ('*”[اًئيش ] رهشلا اذه ررس نم تمص له» : هلِلَع هللا لوسر لاق :لاق

 . موي مصف ترطفأ اذإف» : لاق ال :تلق :لاق

 تن عي

 )١( باوبألا قيسنتل ققحملا نم ةدايز .
 . ءافلاب . ءافو : ةدسألا» ىفو «لاقو :(ب) ىف تفحصتو .(7//547)«دسألا» (؟)

 ١ ١ .انثدح (ب) يف (0)
 .(ب) نم ةدايزلا )0

 .(ب) ىف طقس .(6)

 )١( «دسألا» )97/5(.



 20[ ءايلا فرح ]

 "”ةباحصلا نم لجر نع ,ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي ] 789١"[

 ءراكب نب ركب انث «نادعس نب ميهاربإ انث «بويأ نب ؛ قاحسإ نب دمحم انثدح

 سولج نحن امنيب :لاق « «ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي انث «يسودسلا دلاخ نب ةرق انث

 :لاقف .دلبلا لهأ نم سيل اذه نأكل هللاو : انلقف ءسأرلا ثعش يبارعأ انيلع ىتأ ذإ دبرملاب

 : هيف اذإو هانأر قف هني لوسر يل هبتك باتك اذه : لاقف «بارج مدأ ةعطق هعم اذإو «لجأ

 شيقألا نب ريهز ينبل هَ هللا لوسر دمحم نم باتتك اذه ميحرلا ن نمحرلا هللا مسبا»

 متمقأو ؛هلوسرو هدبع دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ تدهش نإ مكنإ ءلكع نم يح

 ام انثدح :هل انلقف .«هلوسر نامأو هللا نامأب نونمآ "”[متنأف] ةاكزلا متيتآو ؛ةالصلا

 ةثالثو ءربصلا رهش مص» : لوقي ُهَّلِلَع ع هللا لوسر تعمس : لاقف هِي هللا لوسر نم تعمس

 . «ردصلا رحو نم اًريثك بهذُي رهش لك نم مايأ

 نوفاخت '*”مكارأ الأ :لاق ؟اذه لوقي هلي هللا لوسر نم تعمس تنأ :موقلا هل لاقف

 ىلإ هديب ىوهأو ءائيدح مويلا مكثدحأ ال هللاو ال هلي هللا لوسر ىلع بذكلا بذكأ نأ

 .اربدم عاصنا مث « ””[اهعزتناو] ةفيحصلا

 . ةعامج يف «هيبأ نع «ةرق نب دالخ هاور #

 .دبرملاب هثدح لجر نع «ةرق نب ةيواعم نع .؛كامس نع «ةناوع وبأ هاورو *

 ءاجف دبرملاب لبإلا قوس يف فرطم عم انك :لاق «ءالعلا يبأ نع «يريرجلا هاورو #

 يبارعأ

 «نوراه نب ديزي انث ,2'"[ةماسأ يبأ نب] ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 4

 )١( باوبألا قيسنتل ققحملا نم ةدايز .

 .(558/5)«دسألا» (؟)

 .؟متنأو» :(ب) يف (*)

 .(ب) نم هانتبثأ امو «مكيرأ لصألا يف (4)

 .(ب) يف طقس (0)
 .(ب)نم ةدايزلا (5)



 يلعأب ليإلا قوس يف فرطم عمانك ؛ لاق «ريخشلا نب ءالعلا يبأ نع «يريرجلا أبنأ

 نإف هذه '"”[أرقا :لاقف] ءأرقأ انأ :تلقف ؟أرقي ''دحأ مكيفأ :لاقف يبارعأ ءاجف «دبرملا

 . ثيدحلا ركذف « . . . يل اهبتك لكي هللا لوسر
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 "””ةباحصلا نم لجر نع رمعي نب ىيحي |[ 17

 انث ,يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 7١

 نب ىيحي نع «سيق نب قرزألا نع «ةملس نب دامح انث ءبيشألا ىسوم نب نسحلا
 هب بساحي ام لوأ» : هلي هللا لوسر لاق :لاق هيَ يبنلا باحصأ نم لجر نع ءرمعي
 : لجو زرع هللا لاق اهمتأ نكي مل نإو ,ةمات هل تبتك اهمتأ ناك نإف هتالص دبعلا
 ,كلذك ةاكزلا مث ؟هتضيرف اهب اولمكتف عوطت نم يدبعل نودحت له ''”[اورظنا]

 . "كلذ بسح ىلع لامعألا (*لخؤتو

 , مزح نب ةرامع نب ىيحي [ "7 ]

 ةكمب هني يبنلا ىأر نميلا نم خيش نع
 انث ءيلع نب رصن انث ءنايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثئدح ١

 نع ءركب يبأ نبا '"ينث
 . مزح نب ةرامع نب ىبحي نع ؛ةرارز نب دعس نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ىبحي
 ذئموي اهب هلع هللا لوسرو [ب /717 /7] ةكم تمدق نميلا لهأ نم خيش انث : ''”[لاق]

 دح“؛[لاق] .قاحسإ نب دمحم نع «يبأ انث ءريرج نب بهو

 .؟نَم مكيفأ ”: (ب) يف قلد

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .(158/5)«دسألا» (6)
 .(ب) نم طقس (4)

 .«رخؤيو» : لصألا يف (5)
 . «انث» :(ب) يف (5)



ممش ام هللاو 20الف «هينتلوانف بعقب هتانب ىدحإ ىلإ تماقف « تيقستساف
 طق ةحئار ت

  «ادمحم رب نم رب مهللا»:لوقي «هتتباو هنم برشي ناك هنأل .هبعق ةحئار نم بيطأ

 هَ هللا لوسر ىلع تعباتتف «ريسيب بلاط يبأ دعب تتام نأ ةجيدخ ثبلت مل مث «-نيترم

 . نازحأ

 ل دع

 "'"ةباحصلا نم نيلجر نع ,.مصاع نب بوقعي [ "7 ]

 ينثدح هللا دبع نب دمحم انث «ةليلد يبأ نبربو انثدح «مصاع بأ ىور 5

 ال :دحأ لوقي ال» :لوقي ُهتَي هللا لوسر اعمس مهنأ نالجر ينثدح ,مصاع نب بوقعي

 الإ اًضلخم ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ

 . «ضرألا لهأ نم اهلئاق ىلإ لجو زع برلا رظني ىتح ءامسلا هل تحتف

 .هب مصاع وبأ انث «راسي نب قاحسإ انث «هباتك يف ةمثيخ هان ربخأ

 د6 د6

 .«الو»:(ب) يف )١(

 .(5594/5)«دسألا» (؟)



 20[ ىلا ]

 ©)ةباحصلا نم لجر نع ,نمحرلا دبع نب ةملس وبأ "76

 انث .يبأ ينثدح « "”[لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 177 ع
 نب] ةملس يبأ نع ثدحي «يعجشألا كلام ابأ تعمس :لاق «ةبعش انث ءرفعج نب دمحم

 . هيفرط نيب فلاخ دق دحاو بوث يف يلصي ُهَتيَي يبنلا ىأر نم ينربخأ :لاق "'[نمحرلا دبع

 ,ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأ 17

 "'ةباحصلا نم لجر نع
 يبأ نب روصنم انث ,نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 74

 نب] نمحرلا دبع نب ركب يبأ نب كلملا دبع نع «يرهزلا نع دعس نب ميهاربإ انث ءمحازم
 :لاق هلي يبنلا نأ هلق يبنلا باحصأ نم لجر نع «هيبأ نع «'''[ماشه نب ثراحلا

 .«نيتميرك نيب نمؤم سانلا لضفأو .عكل نب عكل ايندلا ىلع بلغي نأ كشويا

 «ةباحصلا نم لجر نع ؛ءامهدلا وبأو ةداتق وبأ 71]

 :ةدابغ نب حور انث ؛ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نبركب وبأ انثدح 0
 «ةداتق وبأ انث : '”[لاق] «لاله نب ديمح نع «ةريغملا نب ناميلس انث :الاق ءرضنلا وبأو
 «ةيدابلا لهأ نم لجر ىلع انيتأ :الاق تيبلا وحن رفسلا نارثكي اناكو :لاق ءءامهدلا وبأو

 نأ هظفح ام ناكف «هللا هملع امم ينملعي لعجف يديب هَ هللا لوسر ذخأ : يودبلا لاقف

 )١( »الأسد«)5/17١(.

 )( .(ب) نم ةدايزلا

 )5( «دسألا» )1١08/5(.

 )١( .(ب) ىف تسيل
 )0( هدسألا» )5/45١(.



٠ 
3-0 

 .«هنم اريخ كاطعأ الإ هللا ءاقتا اًئيش عدت ال» :لاق
 ع

 "!ةباحصلا نم لجر نع «يميجهلا ةميمت وبأ 71

 انث «ميرم يبأ نب ديعس نب دمحم نب هللا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5

 فيدر نع «يميجهلا ةميمت يبأ نع «مصاع نع «نايفس انث «يبايرفلا فسوي نب دمحم

 ترثعف ُهَنلَي هللا لوسر فيدر تنك :لاق هلي يبنلا فيدر نع هثدح نمع وأ هلي يبنلا

 مظاعتي هنإف ؛ ناطيشلا سعت :لقت ال» : هِي يبنلا لاقف .ناطيشلا سعت :تلقف يتباد

 ؛ هللا مسب : لق نكلو .هتعرص يتوقب : لوقي لبجلا لثم [ب ]1١/ 5١8/ نوكي ىتح

 .«بابذلا لثم“"”[ ريصيف] رغاصتي ىتح

 .هوحن مصاع نع ةبعش هاور #

  .ةميمت يبأ نع «ءاذحلا دلاخ هاورو *

 انث ءلماك وبأ انث ءنايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح 7

 : لاق «لجر نع «ةميمت يبأ نع «دلاخ انث :الاق ءعيرز نب ديزيو ءراتخملا نب زيزعلا دبع

 سعت :لقت ال» :لاقف .ناطيشلا سعت : تلقف يتباد ترئعف هيَ يبنلا فيدر تنك

 :لوقيو .تيبلا لثم نوكي ىتح مظاعتي ناطيشلا سعت : تلق اذإ كنإف ؛ناطيشلا

 ش . «بابذلا لثم نوكي ىتح بوذي هنإف ؛ هللا مسب :لق نكلو .يتوقب

 .دلاخ نع زيزعلا دبع ظفل *

 )١( «(دسألا» )5١5/5(.

 .(ب)نم ةدايزلا (؟)



 نب دمحم] انث دادغبب يروباسينلا هيولاب نب دمحأ نب دمحم يلع وبأ انثدح

 نع «ناميلس نب رمتعم انث «ىلعألا دبع نب دمحم انث «ةيزخ نب "'[ ركب وبأ "'[قاحسإ
 تيأر :لاق «هلاخ نع-راوسلا وبأ ثدحي راوسلا يبأ نع «طيمسلا نع '*”ينثدح هيبأ

 هللا لوسر يلع ىتأو «نوريسي موقلل ىحنف مهعم هتعبتاف هنوعبتي سانلاو هلك هللا لوسر
 ام هللاوف ,هعم ناك ءيش وأ ؛كاوس وأ ءبيضق وأ «بيسعب :لاق امإ «ةبرض ينبرضف

 :لاق «يل هللا هملع ءيشل الإ هلي هللا لوسر ينبرض ام :تلق «ةليلب تبف :لاق ينعجوأ

 هللَع يبنلا ىلع "”[ليربج] لزنو ءتحبصأ اذإ هل هللا لوسر ينآ نأ يسفن ينتثدحو

 لاق انحبصأ :لاق وأ ةادغلا انيلص املف ««كتيعر نورق رسكت الف عار كنإ» :لاقف

 هنإو ,يننوعبتي اًسان نإ مهللا ,فالخ الو ةيصعم يف مكبرضأ ام هللاو» : هَ هللا لوسر
 ةرفغم وأ .ارجأو ةرافك هل.اهلعجاف تببس وأ تبرض نمف مهللا ,ينوعبتي نأ ينبجعي ال

 .لاق امك وأ .«ةمحرو

 د دع د

 ©ةباحصلا نم ناكو ,«هدج نع ,يموزخملا لبش وبأ 74]

 نع «ميهاربإ نب ملسم انث «بابحلا نب لضفلا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 9

 نع «لبش ابأ ىنكي ؛موزخم ينب نم لجر ينثدح :لاق «يلهابلا '''[ناورم نب] لصاو
 كبر ركذت مك» : لبج نب ذاعمل لاق هيَ يبنلا نأ ليَ يبنلا باحصأ نم هدج ناكو  هدج
 ىلع كلدأ الفأ : لاق ءلعفأ كلذ لك :لاق .ةرم فالآ ةرشع موي لك هركذت ؟موي لك

 .(757/5)«دسألا» )١(

 .(ب) يف تسيل (0)
 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .«نعا: لصألا يف (5)
 .(7ها/ /5) «دسألا» (0)

 .«قوزرم نب :(ب) يفو ءلصألا يفاذكه (7)



 ةباحصلا ةفرعم 7518:

 ال :لوقت ؟ةرم فالآ ةرشعو فالآ ةرشع نم رثكأ نهو كيلع نوهأ نه تاملك

 هللا الإ هلإ ال .هقلخ ددع هللا الإ هلإ ال هتاملك ددع هللا الإ هلإ ال ءءاصح ددع هللا الإ هلإ

 ال كلذ لثم هللا الإ هلإ ال ,هضرأ ءلم هللا الإ هلإ ال ؛هتاوامس ءلم هللا الإ هلإ ال ءهشرع ةنز

 . (هريغ الو كلم : صحم '''هيصحي

 دع دع

 ةباحصلا نم لجر نع ,يخونتلا مكحلا وبأ 7]

 نع هثدح مكحلا ابأ نأ «حلاص نب ةيواعم نع «حلاص نب هللا دبع هثيدح ىور

 رانلا نإو ,هراكملاب تفح ةنزح ةنجلا نإ» :لاق هلي يبنلا نع « هلْيَع يبنلا باحصأ ضعب

 هل فشك نمو .ةنجلا ىلع ىفشأ هرك باب هل فشك نمو الأ .ىوهلاب تفح ") ةلهس]

 . (رانلا ىلع ىفشأ ىوه باب

 مجرتملا هباتك يف رخأتملا هجارخإب '”درفنا ام ىلع هانعبتت ام رخآ :""'ميعن وبأ لاق

 نم ال ةراكنلا نم وه ءهبسن '””فرعي الو همسا ىلع فقوي ال نم ثيدح داريإو «ةفرعملاب»

 ةلمج نم جراخ يدنع وهو «هباتكب ءاذتحالا يف مكتلأسمل ةباجا ينم ناك اذهو «ةفرعملا

 . "”مهب ةفرعم ديفي ال وه ثيدح ركذ نأ "”[مهوتم] مهوتي الف. «فراعملا

 , "هللا ءاش نإ تاينكملاو نهنم تايمسملا ءاسنلا ثيداحأ دنسم اذه ولتيو

 ن ا ايل

 . «ىصحي الا :(ب) يف )غ0(

 .«ةوهشا :(ب) يفو «(أ) يف درو اذكه [ ]نيب ام (؟)

 ١ .خيشلا لاق :(ب) يف ()
 . ؟درفت ام ىلعا»:(ب) ىف (4)

 .«ىعي الوا :(ب) يف تفحصت 2(

 .(ب) نم ةدايز (6)

 ". طقس هيف قايسلا نأ ودبيو ةيطخلا خسنلاب اذكه (0)

 . لصألا ةخسن نم نيرشعلاو عبارلا ءزجلا رخآ :(ب) شماه يف (4)
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 هللا ناوضر نهدعب تايباحصلا رئاس مث هجاوزأ مث هتادب ركذب انأدب

 اًملع هب انطحأو انيلإ ىهتنا ام بسح مجعملا فورح ىلع نهيلع

 قيفوتلا يلو هللاو

 "اهنع هللا يضر ةمطاف ركذب انأدب ["747]

 رغصأ تناك ءاهل هتبحمب هدالوأ نيب نم ةصوصخم تناكو «هئاضعأ نم وضع تناك ذإ

سو «نيملاعلا ءاسن ريخ نم تناكو ءهب اًقوحل هلهأ لوأ اهنأ هلي يبنلا اهرشب «اّنس هتانب
 ءاسن ةدي

 اهبضغل هللا بضغي 0 عدل ةرماطلا ةسصحللا تناك تا لما سنو ةمألا هذه

 . ناوارضخ ناتطير اهيلعو رمتف :ةميقلا ص ةصرع ء يف رمت ىتح راصبألا ضعب

 ةافو دعب ةكحاض تيؤرامف ءرهشأ ةثالث : ليقو « رهشأ ةتس هلي ء يبنلا دعب تش

 ال نأ امهنع هللا يضر اًيلع "”ترمأو تنفكتو ايقاف ناح يح للا: كلل هب

 عيقبب اليل هنع هللا يضر يلع اهنفدف «يه امك اهبايث يف اهجردي نأو تضبُت اذإ اهفشكي

 . ةرجهلا نم ةرشع ىدحإ ةنس «ليضفلاو «يلعو «سابعلا اهربق يف لزنو «دقرغلا

 تنب يهو تتام "”[و] ٠ ةبعكلا ينبت شيرقو تدلو «ءامسأ مأ ىنكت ليق اميف تناكو

 . هنع هللا يضر بلطملا دبع نب سابعلا اهيلع ىلصو «ةنس نيرشعو نامث

 (9[دوعسم نب هللا دبعو «سابعلا نب هللا دبعو] بلاط يبأ نب يلع اهنع ىور ©

 تنب ءامسأو ءةملس مأو «ةشئاعو «كلام نب سنأو ,عوكألا نب ةملسو «ةريره وبأو

 .ح وراه نب ىسومان «رمعم نب دمحم انثدح ١١

 انث :الاق *”[جارسلا] قاحسإ نب دمحم انث «قاحسإ نبا هللا دبع نب ميهاربإ انثدحو

 :لاق «ةمرخم نب روسملا نع «ةكيلم يبأ نبا نع ءدعس نب ثيللا انث «ديعس نب ةبيتق

 . (317//) ةباصإلا ؛(١5؟١ /9) دسألا ,(5//551) باعيتسالا )١(

 .«ترمأفا : (ب) يف 69

 .(ب) نم تطقس 2

 . (ب) يف ريخأتو ميدقت هيف [ ]نيب ام (5)

 .(ب)نم ةدايزا[ ]نيبام (6)



 اهبارأ ام ينبيري ينم ةعضب ةمطاف نإ» :لوقي ربنملا ىلع وهو هيَ هللا لوسر تعمس
 .(اهاذأ ام ىنيذؤيو

 هلثم روسملا نع ؛ةكيلم يبأ ''”[نبا] نع «ةعيهل نباو «رانيد نب ورمع هاور

 . ريبزلا نب هللا دبع نع «ةكيلم يبأ نبا نع «ينايتخسلا بويأ هاورو *

 .[أ /" 3١9 /5] هلثم ءاهيبأ نع روسملا تنب ركب مأ هتورو #

 «ميعن وبأ انث «نازولا مثيهلا نب دمحأ انث ٠ «دلخم نب دمحأ نب دمحم انثدح 7”

 نم١ :ةشئاعل تلق : تلاق «هتمع نع «ريمع نب عيمج نع ؛ «شمعألا نع «كيرش انث

 نع كتلأس امنإ :تلاق «ةمطاف :تلاق ؟ هيي هللا لوسر ىلإ سانلا بحأ ''”[ناك]
 .«اهجوز :تلاق «لاجرلا

 هلثم "”[ ريمع نب] عيمج نع «فاحجلا وبأ هاور #

 وبأ انث : "”[لاق] .مصاع يبأ نب '””[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 377
 ةماسأ ينربخأ : لاق ؛هيبأ نع ةملس يبأ نب رمع نع ؛ةناوع وبأ انث «ينارهزلاب سيلو «عيبرلا

 .(ةمطاف ىلإ يلهأ بحأو : لاق ؟كيلإ بحأ كتيب لهأ يأ : هلع هلع هللا لوسر لأس هنأ ءديز نب

 هللا دبع نب دمحم انث «ةزمح نب دمحم نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ انئثدح .-.4

 نع «يبعشلا نع «سارف نع ةناوع وبأ انث ءنيسحلا نب ليضفلا لماك وبأ انث «هتسر نبا
 .ةأرما (©9ههنم رداغي ملف هدنع هي يبنلا جاوزأ نك : (0تلاق ةشئ ةشئاع نبع «ءقورسم

 ءاهب بحر اهآر املف ءائيش هي هللا لوسر ةيشم نم اهتيشم ئطخت ام يشمت ةمطاف تلبقأف
 ءاكب تكبف اهراس مث «هلامش نع وأ نيم نع اهسلجأ مث : ,(يتنباب اًبحرم» :لاق مث
 هئاسن نيب نم هَ هِلَع هللا لوسر كصخ :انلقف «تكحيضف ةيناثلا اهراس اهعزج ىأر املف ءاديدش
 ؟ لَم هللا لوسر كل لاق ام اهتلأس تماق املف « "”تكحضو يكبت تنأ مث ”رئارسلاب

 .(ب) نم ةدايز[ ] نيبام )١(
 .(ب) نم تسيل (؟)
 .«لاق» :(ب) ىف (9)

 . (مهنملا :(ب) يف 60

 . (رارسلاب» :(ب) ىف تركذ (5)

 .«تكحضف# :(ب) يف ()
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 يل اه كيلع تمزع : 7 يفوت املف ( هرس هي ل هلا لوسر ىلع يشأل تنك امد تلاق

 رم ةنس لك نآرقلاب هضراعي ناك مالسلا هيلع ليربج نأ ينربخأت ىلوألا : ةرملا يف ينراس

 ينإف «يربصاو هللا يقتاف «برتقا دق الإ لجألا ىرأ ال ينإو «نيترم ماعلا هضراع هنإو

 ةيناثلا ينراس يعزج ىأر املف «تيأر يذلا يئاكب تيكبف «كل فلسلا معن '"”[انأ]

 تكحضف (؟ةمألا هذه ءاسن وأ نيدمؤملا ةديس ىنوكت نأ نيضرت امأ ؛ةمطاف ايد :لاقف

 يب اًقاحل يتيب لهأ لوأ كنإ» : لاقو هوحن سارف نع ةدئاز يبأ نب ب ايركز هأور ة#

 .(«كل انأ فلسلا معنو

 نع « ايفطل اوبأ هاورو .هوحن قورسم نع «يبعشل هلا نع «يفعجلا رباج هاورو

 . ةشئاع نع «ةملس يبأ نع ءورمع نب دمحم هاورو .هوحن ةشئاع

 ورمع نب هللا دبع نب دمحم هاورو . ةشئاع نع ةورع نع «ميهاربإ نب دعسم هأورو *

 . ةشئاع نع « ''”نسحلا تنب ةمطاف نع «نامثع نب

 . ةشئاع نع «هيبأ نع ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىيحي نع «قاحسإ نب دمحم هاورو *

 ةشئاع نع دمحم مأ نع] «ناعدج نب ديز نب يلع هاورو *

 ٠ را هع .ء0زر ثع (
 "![يدع نب ريبزلا هاورو .ةشئاع نع ةحلط تنب ةشئ ةشئاع نع ورمع نب لاهنملا هاورو *

 . ةشئاع نع «ديبل يبأ نب هللا دبع نع

 ؛«قازرلا دبع ابنأ «يربدلا "'[ميهاربإ نب قاحسإ] انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 06

 ميرم نيملاعلا ءاسن نم كبسح» : هع هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع ةداتق نع رمعم ابنأ

 تنب ةمطافو ,نوعرف ةأرما محازم تدب ةيسآو ,دليوخ تدب ةجيدخو ,نارمع تب

 . ؟”[مالسلا مهيلع] دمحم

 .(ب) نم ظقس [ ]1 نيبام )١(

 . لصألا نم تبثأ امو نيسحلا (ب) يف (؟)

 . (ب) نم هانتبثأ امو «لصألا نم طقس [ ] نيبام (")

 . «ملسو هيلع هللا ىلص دمحم تنب ةمطاف» :(ب) يفو «(لصألا) يف اذكه [ 1 نيب ام (5)



 .هوحن سنأ نع تباث نع «يزارلا رفعج وبأ هاور *

 نب ىيحي انث «يذمرتلا رصن نب دمحأ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 57

 نع سابع نبا نع «ةمؤتلا ىلوم حلاص نع «مزاح نب دمحأ نع «ةعيهل نبا انث «ريكب
 .(ةنجلا لهأ ءاسن ةديس ةمطاف» :لاق ُهْكَع يبنلا

 نسحللا انث «ماتمت نب برح نب بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 17

 نب رز نع ءورمع نب لاهنملا نع « بيبح نب ةرسيم نع ليئارسإ انث «رازبلا ةيطع نبا

 تيأر امأ ,ةفيذح ايو : لاقف برغملا يلصي وهو هني يبنلا تبتأ :لاق ةفيذح نع « شيبح

 ,ةعاسلا لبق ضرألا ىلإ طبهي مل كلم كاذ» :لاق «ىلب : تلق (؟ ضرع يذلا ضراعلا

 . (ةنجلا لهأ ءاسن ةديس ةمطاف نأ ينرّشبو ,يلع مالسلا يف هللا نذأتساف

 .هوحن « بيبح نب ةرسيم نع « عيبرلا نب سيق هاور

 نمحرلا دبعو « سابع نبا نع «ةمركعو «ةريره يبأ نع مزاح وبأ (©)[هاور]و

 ع و ع

 رفعج وبأ انث «لاقع نب نمحرلا دبع نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح .

 نبا نع « بيرك نع .ةبقع نب ميهاربإ نع «يدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع انث «يليفنلا

 :نارمع تب ميرم دعب ةنجلا لهأ ءاسن تاديس» : هليَع هللا لوسر لاق :لاق سابع
 .(نوعرف ةأرما ةيسآو ةجيدخو ةمطاف

 لضفلا نب دمحم انث ءالمإ ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ يضاقلا انثدح -4
 ءماشه نب ةيواعم انث :الاق «نايفوكلا رضنلا نب ىلعو «بيرك وبأ انث ءيناطسقلا ىسوم نب

 هللا لوسر لاق :لاق ءدوعسم نب هللا دبع نع «رز نع «مصاع نع « ثايغ نب رمع نع

 . «رانلا ىلع اهتيرذو هللا اهمرحف اهجرف تنصح ةمطاف نإ» : هيَ

 هللا دبع نب دمحم انث «ةفوكلاب يبهرملا ثراحلا نب يلع نب دمحأ انثدح
 رمع نب يلع نع « يلع نب ديز نب نيسح انث «ملاس نب دمحم نب هللا دبع انث « يمرضحلا

 .(ب) يف سيل ()



 نع] يلع نب نيسحلا نع « نيسحلا نب يلع نع « هيبأ نع «دمحم نب رقعج نع « يلع نبا

 بضغيل لجو زع هللا نإ» : ةمطافل هلي هللا لوسر لاق :لاق '"”[هنع هللا ىضر ىلع

 .(كاضرل ىضريو .كبضغل

 ملسم وبأ انث :اولاق ةعامج يف «يباطخلا "'7[ريبكلا دبع نب] قوراف انثدح

 نع «نايب نع « هللا دبع نب دلاخ انث «يفوكلا ينارهزلا رحب نب ديمحلا دبع انث «ىشكلا

 ناك اذإ» : هلم هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يلع نع «ةفيحج يبأ نع «يبعشلا

 رمتف ,دمحم تنب ةمطاف رمت ىتح مكراصبأ اوضغ ,عمجلا لهأ اي :ليق ةمايقلا موي

 .«ناوارضخ ناتطير "”اهيلعو

 نع «يمزرعلاو بويأ ىبأ نع «هتابن نب غبصألا نع « فيرظ نب ديعس هاور 77

 نع «ةورع نب ماشهو «ديعس يبأ نع «ةرضن يبأ نع «يريرح او «ةريره يبأ نع ىاطع

 نب ليعامسإ ان «يطافسألا لضفلا نب سابعلا انث ءدمحأ نب ناميلسانثدح _ 7#

 نع «قيتع يبأ نب هللا دبع نب دمحم نع «لالب نب ناميلس نع « ىخأ ىنثدح «سيوأ ىبأ
4 

 ةتس هني هللا لوسر دعب تشاع اهنع هللا يضر ةمطاف نأ ةشئاع نع ةورع نع «يرهزلا

 . رهشأ

 .هوحن يرهزلا نع ١2)[سانلاو] "”دعسو رمعم هاورو 7 5

 هيبأ نع ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىيحي نع «قاحسإ نب دمحم هاورو *
 نع

 . هوحن ةشئاع

 نع ''”[يربدلا] '”[ميهاربإ نب قاحسإ] انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح اه

 .(ب) نم ةدايزلا كلج

 . (ةيلع نبا»هلعل وأ . برقألا هنأل هانتبثأ ام باوصلاو ««هيلعو» : لصألا يف تركذ .(؟)

 .(بيعشواا :(ب) يف ةرفإ

 .(ب) نم طقس (5)



 دعب ةمطاف تثكم :لاق «رفعج يبأ نع «رانيد نب ورمع نع ؛ةنييع نبا نع « قازرلا دبع

 مهنإ الإ هلل ِهلِلَع هللا لوسر دعب ةكحاض 2')[ةمطاف] تيؤر امو :لاق ءرهشأ ةثالث ُهَّلكَي يبنلا

 ةتس :هريغ لاقو «رهشأ ةثالث «قازرلا دبع ةياور ''[يف] اذك .اهبان فرط يف اورتما دق

 انث "”[جارسلا] ''"[قاحسإ نب دمحم] انث : لاق ةلبج نب دماح وبأ انثدح -5

 تيؤرام :لاق ءرفعج يبأ نع «رانيد نب ورمع نع «نايفس انث ىالعلا نب رابجلا دبع

 ةتس هدعب تثكمو :لاق ءاهبان فرطب اورتما موي الإ هِي هللا لوسر دعب ةكحاض ةمطاف
 . رهشأ ةثالث : يرهزلا لاقو . . رهشأ

 زيزعلا دبع نب دمحم انث "”جارسلا سابعلا وبأ انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح -7
 ابأ نأ ءنارهم نب نوميم نع «- ميمت نبا ينعي -جاجحلا انث «ةيواعم وبأ انث «ةمزر يبأ نبا

 .اعبرأ ةمطاف ىلع ربك ركب

 ةبيتق انث "”[جارسلا] ''”[قاحسإ نب دمحم] انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح .
 تنب "”[ةمطاف] تنفد :لاق «يرهزلا ''”[باهش نبا] نع «ليقع نع ءدعس نب ثيللا انث
 .امهنع هللا يضر يلع اهيلع ىلصو لل هللا لوسر

 كلملا دبع انث «ميحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -.
 نامث تنب يهو ةمطاف تيفوت :لاق « قاحسإ نب دمحم نع « ياكبلا دايز انث ,.ماشه نبا

 هلع يبنلا ثعبم لبق ةبعكلا شيرق تنبو «ةبعكلا ينبت شيرقو اهدلوم ناكو «ةنس نيرشعو

 ماقأف رجاه مث «هثعبم دعب نينس رشع ةكمب هَ يبنلا ماقأو ءرهشأ ةتسو نينس عبسب
 ةرجهلا نم ةرشع ىدحإ ةنس تيفوتو رهشأ ةتس هدعب ةمطاف تشاع مث ءارشع

 .[ا/م

 .(ب) نم ةدايزلا )١(
 .(ب) نم طقس (؟)

 .«قاحسإ نب دمحم :(ب) يف (9)



 : اهنع امهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ةياور :اهثيدح ديناسم نمف ©

 نب ةبيتق انث ٠ "'"'يفقثلا سابعلا وبأ انث ءقاحسإ نب هللا دبع نب ميهاربإ انثدح ٠

 نع ءهيبأ نع «دمحم نب رفعج نع «يدرواردلا "دمحم نب] زيزعلا دبع انث .ديعس

 نميلا نم مدق امل ةكمب لكي هللا لوسر تنب ةمطاف ىلع بلاط يبأ نب يلع لخد :لاق «رباج

 ركنأف - هي يبنلا عم اهجح يف ينعي تلحتكاو ءاًغيِبص اًبايث تسبل دق ةمطاف ىأرف اًمرحم

 تبهذف : يلع لاق «يبأ هب ينرمأ :تلاق ؟اذهب كرمأ نم "![:لاقف] يلع اهيلع كلذ

 : رارم ثالث هلي هللا لوسر لاقف هلي هللا لوسر اًيتفتسم تعنص اميف ةمطاف ىلع اًشرحم

 .(«تقدصو

 (!7بيبح نب نيسحلا نب دمحم يدج انث «نيصح يبأ نب دمحأ نب ب ميهأربإ انثدح ١:7

 ةمطاف نع «ةريره يبأ نع هيبأ نع « هللا ديبع نب ىيحي نع «يبراحملا انث «شيعي نب ديبع انث
 كل ريخ وه ام ىلع كلدأ الأ» : لاقف اًمداخ هلأست هلم يبنلا ىلإ تقلطنا اهنأ هَِْي يبنلا تنب

 هيربكو ,نيثالثو اًنالث هيدمحاو ,نيثالثو اًنالث يحبسف كشارف ىلإ تيوأ اذإ ؟ كلذ نم

 . تيضر دق :تلاق (؟ةيئب اي تيضرأ .كلذ نم كل ريخ وهف ,نيثالثو اًعبرأ

 (*”يبراحملا نع هركذب درفت « هللا دبع نب ىيحي ثيدح نم بيرغ

 انث ءاهب يدادغبلا دقانلا تايزلا ىلع نب دمحم نب رمع صفح وبأ انثدح .

 نب دمحأ انثدح 1'2[ :لاق] "7[يزورملا] ةملس نب رضنلا انث «ناميلس نب دمحم نب دمحم

 نب دايز نع « يجنزلا دلاخ نب ملسم انث «نيعم نب ىيحي ىلعو يلع ىلمأ « يكملا ةزب يبأ

 ةشئاع ينتثدح : لاق سابع نبا نع «ةدعج نب ىيحي نع «رانيد نب ورمع نع «دعس

 ضرعي ليربج ناك» :اهل لاق ُهّلِكَع 2 يبنلا نأ هِي هللا لوسر تنب ةمطاف ينتث :ثدح :تلاق

 . «يفقثلا قاحسإ نب دمحم# :(ب) يفو «لصألا يفاذكه )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .«لاقو» :(ب) يف (*)

 . «نيصح وبأ نيسحلا نب دمحم» :(ب) يفو .لصألا يفاذكه (:)

 . «يبراحملا هنع هب درفت» :(ب) يف (5)

 .(ب) يف تسيل ()



 «يلجأل الإ وه امو ,نيترم ةنسلا هذه يلع ضرع هنإو ,ةرم ةنس لك يف نآرقلا يلع

 .(ىنقحلت نم لوأ كنإف 2'”نيكبت ال ,ةمطاف اي» :لاقف «تيكبف :ةمطاف تلاق

 . ةكم ليزن ةملس نب رضنلا هب درفت «رانيد نب ورمعو دعس نب دايز ثيدح نم بيرغ

 دابع نع ؛ناميلس نب ديعس انث « يناولحلا ىيحي ب نب دمحأ نب ناميلس انثدح 77837

 ءاج اذإ 8 :تلزن امل :لاق سابع نبا نع «ةمركع نع «بابخ نب لاله نع «ماوعلا نبا
 لاقف . تكبف «يسفن ىلإ تيعن دق هنإ» :لاقف ةمطاف لَ هللا لوسر اعد 4 حتفلاو هللا رصن
 تلاقف هلي يبنلا جاوزأ ضعب اهآرف ء تكحضف ««يب اًقحال يلهأ لوأ كنإف يكبت الد :اهل

 لاقف تيكبف يسفن يلإ تيعن دق : يل لاق هنإ :تلاق '"”[تكحضو] تيكب كتيأر :اهل

 .؟تكوضف يباذحال يلدأ لو كنإف نيكي الد 1
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 هلل لوس تب بنيز 0/481
 دبع نب سمش دبع نب ىزعلا دبع نب عيبرلا نب صاعلا يبأ اهتلاخ نبا تحت تناك

 تانب ربكأ بئيز تناكو ةجيدمخ تخأ دليوخ تنب ةلاه صاعلا يبأ مأ تناك .فانم

 دقو يلع يفوتف « صاعلا يبأ نب يلع همسا ابا صاعلا يبأل تدلوف ءاتس ُهنكَي هلل هللا لوسر

 اهمسا ةنئبا اًضيأ تدلوو .حتفلا م وي هتقان ىلع هَ هللا لوسر فيدر ناكو «مّلَحلا زهان

 دعب صاعلا وبأ ملسأو «هتالص يف اهلمحي ُهْقِلَ يبنلا ناك يتلا يهو صاعلا يبأ تنب ةمامأ

 تناك ءاهل ةدالقب] صاعلا يبأ ءادف يف لي للا لوسر تنب بنيز تنعبف هردب موي رسأ نأ

 هلع هللا لوسر اهآر املف « "”[اهيلع] ىنب نيح ''”[صاعلا يبأ ىلع اهيف اهتلخدأ ةجيدخ

 اهريسأ اهل اوقلطت نأ مح متيأر نإ» : ا . /[] 27 [هلع يبلا] لاقت ةديدش ةقر اهل قر

 .باوصلا وهو (ب) نم تبثأ امو «نيكبت ال» لصألا يف. )١(
 .(سب) نم ةدايزلا (؟)

 .(ب) نم تسيل (9)
 731١(. /5) ةباصإلا ١١(« /ال)دسألا )5١09/5(« باعيتسالا (5)
 . «اهبال :(ب) يف )2(



 نأ صاعلا يبأ ىلع هِي هللا لوسر ذخأو «معن :اولاقف «اولعفاف اهتدالق اهيلع اودرتو

 ةمالع همتاخب ةثراح نب ديز هَ هللا لوسر ثعبف .ةكم ىلإ عجر اذإ بنيز ليبس يلخي

 «نوزحم متهم وهو اهربق يف ُهّْنكَع يبنلا لزنو «ةنيدملاب تتامف «ةنيدملا ىلإ اهلمحف ءاهل

 . ""'[هنع] يرس جرخ املف

 قيض اهنع ففخي نأ هللا تلأسف اهفعضو بنئيز تركذ تنك» :لاقو 51

 اهدعب يفوت مث «ةرجهلا نم نيرهشو نينس عبسل كلذو (اهيلع نّوهو لعفف همغو ربقلا

 . ماوعلا نب ريبزلا ىلإ ىصوأو صاعلا وبأ

 نع « "”قازرلا دبع نع '"7[يربدلا] قاحسإ انث ,دمحأ نب ناميلس انئدح -.6

 . هلع هللا لوسر تانب ىربك بنيز تناك :دحاو ريغ يل لاق :لاق جيرج نبا

 ديزي انث « ''”رحب نب ىلع انث '”[رثوك نب] نسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح -17

 نأ «هدج نع هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «ةأطرأ نب جاجحلا انربخأ «نوراه نبا

 نع «نيصحخلا نب دواد نع «قاحسإ نب دمحمو «دمحم نب ميهاربإ ىورو - "17

 صاعلا يبأ ىلع 2'”نينس عبرأ دعب هتنبا در هلي هللا لوسر نأ « سابع نبا نع ةمركع

 .لوألا حاكنلاب

 هللا دبع نب ديزي '””انث "”[يبيجتلا] بويأ نب ىيحي انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 نأ ةشئاع نع «ريبزلا نب ةورع نع «ريبزلا نب ةورع نب هللا دبع نب رمع ىنثدح «داهلا نبا

 «ةنانك نبا وأ ةنانك عم ةكم نم بنيز ''”[هتتبا] هيلإ تجرخ ةنيدملا مدق امل هيي هللا لوسر

 ءاهعرص ىتح هحمرب اهريعب نعطي لزي ملف «دوسألا نب رابه اهكردأف اهرثأ يف اوجرخف

 : ةيمأ ونب تلاقف «ةيمأ ونبو مشاه ونب اهيف رجتشاو تلمحتف ءاّمد تقيرهو اهنطب ىفام تقلأو

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(ب) يف تسيل (0)

 . «قازرلا دبع نعا :(ب) يف ترركت (9)
 .«لضفلا نب» :(ب) يف (5)
 نسب هللا دبع نب ديزي انث « بويأ نب ىيحي انث « ميرم يبأ نب ديعس انث بويأ نب ىيحي انث» :(ب) يف )2(

 . «داهلا



 نب ةبتع تنب دنه دنع تناكف ''[صاعلا يبأ] مهمع نبا تحت تناكو ءاهب قحأ نحن

 نب ديزل هلع هَ هللا لوسر لاقف «كيبأ ببس يف اذه : 27[دنه] اهل لوقت "'”تناكو «ةعيبر

 يمتاخ ذخف» :لاق « هللا لوسر اي ىلب :لاقف (؟بئيزب ءيجتف قلطنت الأ»:ةثراح

 يبأل لاق ؟ىعرت نمل :لاقف اًيعار يقل ىتح فطلتي لزي ملف ديز قلطناف «هايإ اهطعأف

 له :لاق مث اًئيش هعم راسف دمحم تنب بنيزل :لاقف ؟منغلا هذه ''”[نمل :لاقف] صاعلا

 قلطناو متاخلا هاطعأف معن :لاق ؟دحأل هركذت الو هايإ اهيطعت اًئيش كيطعأ نأ يف كل

 «لجر :لاق ؟اذه كاطعأ نم "”[ :تلاقف] هتفرعف متاخلا اهاطعأو همنغ لخدأف يعارلا

 تجرخ ليللا ناك اذإ ىتح ءتتكسف ءاذكو اذك ناكمب :لاق ؟هتكرت نيأف "1 :تلاق]

 نيب تنأ بكرا نكلو ءال :تلاق «هريعب ىلع يدي نيب يبكرا :اهل لاق هتءاج املف «هيلإ

 ريخ يه» :لوقي هلي هللا لوسر ناكف «ةنيدملا تتأ ىتح هءارو '''[تبكرو بكرف] «يدي

 ينغلب ””[ثيدح] :لاقف ةورع ىلإ قلطناف نيسحلا نب يلع كلذ غلبف «يف تبيصأ ؛ يتادب
 نيب ام يل نأ بحأ ام هللاو : "[ةورع] لاقف «ةمطاف قح هب صقتنت هثدحت كنأ كنع

 . ادبأ هب ثدحأ ال ينأ كلذ دعب امأو ءاهل وه اًقمح ةمطاف '"'”صقتنأ برغملاو قرشملا

 .ةشئاع ركذي ملو ءارصتخم هيبأ نع ةورع نب ماشنه هاور "4

 دع دع د

 "” هن هلل هللا لوسر تسب ةّيقر ["44]
 هلع يبنلا لأس « بهل يبأ ادي تبت تبت 3 :تلزنا املف «بهل يبأ نب ةبتع دنع تناك د

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .2«تناكف» :(ب) يف ()

 .«لاقف» :(ب) يف (

 ..اذكه ةرركم «تبكرو تبكرف» :(ب) يف (5)

 .4ثيدح ام» :(ب) يف (6)

 .(ب) نم طقس (5)

 . 55*03 /5) ةباصإلا )١1١7/7(.« دسألا «(798/5) باعيتسالا (10)



 ضدك ةباحصلا ةفرعم

 هل اًناوهو اهل ةمارك اهب لخد نكي ملو ءاهقلطف كلذ ةيقر اضيأ هتلأسو ءاهقالط ةبتع
 ىلإ ''”[نافع نب] نامثع اهجوز عم ترجاهو [أ ]7١/7”7/ نافع نب نامثع اهيلع فلخف

 اهب تضرمف ةنيدملا تمدق مث «نامثع ىنكي ناك هبو هللا دبع هل تدلوف «ةشبحلا ضرأ

 نب ديز مدق موي تيفوتو ءاهعم ماقملاب نامثع هَل هللا لوسر رمأف ردب ىلإ هلم يبنلا جرخف

 لهأ عم نامشعل هِي يبنلا برضف ءردبب ةمينغلابو «هيبن ''[ هللا] رصنب رشم ةنيدملا ةثراح
 .«كرجأو» :لاق ؟ هللا لوسر اي يرجأو :نامثع لاقف مهنامهسب ردب

 «يباصوألا صفح نب دمحم نب دمحأ انث :لاق "”[ رفظملا نب دمحم] انثدح

 نع «يعازوألا نع «شايع نب ليعامسإ انث «راطعلا ديعس نب ىيحي انث '[يبأ]انث
 لإ ىحوأ لجو زع هللا نإ :٠ هلي هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا

 .(''”[مهنع هللا يضر] موفلك مأو ةيقر ,نامثع نم يتميرك جوزأ نأ

 يبأ انث ءاهب يقشمدلا ناوكذ نب هللا دبع نب دمحأ انث «يلع نب دمحم انثدح 0١

 نع هيبأ نع ءاطع نب نامثع نع «ديزي نب دلاخ نب كارع ينثدح «ناوكذ نب هللا دبع

 : لاق نافع نب نامثع ةأرما ةيقر هتنباب هلِيَم هللا لوسر يع امل :لاق سابع نبا نع «ةمركع

 . (تامركملا نم تائبلا نفد هلا دمحلاو

 انث ءميحرلا دبع نب دمحم انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -.7

 ةداتق تعمس :لاق «عساو نب دمحم دجسم مامأ «دايز نب نيسحلا انث ''”[ىسوم نب رشب]

 نامثع جرخ : كلام نب سنأ ''[ينعي] ةزمح وبأ لاق :لاق «سنأ نب رضنلا ينثدح :لوقي

 ناكف «مهربخ هيي يبنلا ىلع سبتحاف « ُهَّقَق يبنلا ةنبا هعمو ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاهم
 امهبحص»: هيي يبنلا لاقف ءاهتأر اهنأ تربخأف ةأرما تءاجف «ربخلا مهنع فكوتي جرخي

 ش .«طول دعب هلهأب رجاه نم لوأ نامثع نإ .هللا

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 . «رفظملا وبأ انثدح» :(ب) ةخسن يف (5)

 .(ب) يف تسيل 22

 . «ىسيع نب راسيإل :(ب) يف 2



 ع 0 و

 .هوحن ءامسأ نع «هيبأ نع ةورع نب ماشه و « سابع نبا نع ءءاطع نع ١ جيرج نبا هاور

 : امهنغ هللا ىضر ةريره وبأ اهنع دنسأ ©

 «يبايرفلا '''"[دمحم نب] رفعج انث ,يئاسنلا رفعج نب دمحأ جرفلا وبأ انثدح 70

 «ةسينأ يبأ نب ديز نع « ميحرلا دبع يبأ نع « ةملس نب دمحم انث ءورمع نب ليلخلا انث

 قفز
 تنب] ةيقر يلع تلخد :لاق ةريره يبأ نع « بلطملا نع هللا دبع نب دمحم نع ات

 تلجر دقو هلي هللا لوسر جرخ» :تلاقف طشم اهدي يفو نامشع ةأرما ُهَِلَي هللا لوسر

 :لاق ءهبأاي '"”ريخ :تلق (؟هللا دبع ابأ نيدحجت فيك» :لاقف ءطشملا اذهب هسأر

 .(اَقلُخ يب يباحصأ هبشأ نم هنإف .هيمركأ»

 مالسإو :' "[ردب نم] هّيَع هللا لوسر مدقم لبق تيفوت ةيقر نأل ؛ ؛مهو وهو «ةيقر :لاق اذك

 قر ىلع ١ علك( ىلع فوض نوكيا بشير «نيتسي ناو دعب ريش [اعةريرج يف

 0 ريع هلع هللا لوسر تنب موثلك مأ ["/4]

 : هللا لزنأ امل اهب لوخدلا لبق اهقرافو ةبتع وخأ بهل يبأ نب ةبيتع اهيلع دقع ناك

 مارح امكسوؤر نم يسأر : ةبيتعو ةبتع هينبال بهل وبأ لاق 4 بتو بهل يبأ ادي تب بت ١

 ءامهاقلط :''*”[بطحلا ةلامح] برح تنب ليمج مأ تلاقو ءدمحم يتتنبا اقلطت مل نإ

 ةيقر تتام امل ءنافع نب نامثع نيرونلا يذل هللا امهعمجف ءامهاقلطف « اتأبص دق امهنإف

 رهشو نينس نامث دعب هلي هللا لوسر ةايح يف تيفوتف «نامثع نم هلي يبنلا اهجوز
 . ةرجهلا نم مايأ ةرشعو

 .(نامثع اي اهكتجوزل ةفلاث يدنع تناك ول» : هْيْيَع لاقف 35

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .«ةنبا» ركذ (أ) يفو «(ب) نم[ ] نيبام (؟)

 . (ريخبلا :(ب) يف (9)

 .(5494 /4) ةباصإلا «(785 /ا)دسألا (505/5) باعيتسالا (5)

 .(ب) نم طقس (9)



 نب نسحلا انث «ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم '[يضاقلا دمحأ وبأ] انثدح -6

 .ح "'”[ديز] نب يلع

 يطافسألا [ب /7/١7٠]”[لضفلا نب] سابعلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 «ديعس نب ىيحي نع «لالب نب ناميلس نع ,يخأ (*” انث سيوأ يبأ نب ليعامسإ انث :الاق

 .اريس ريرح درب هُم هللا لوسر تنب موثلك مأ ىلع ىأر هنأ «سنأ نع « باهش نبا نع

 ا : ها :0) .
 : سنأ نع «يرهزلا نع رمعم لاقو .هلثم ةعامج يف '"[يريبزلاو جيرج نبا] هاور

 . ءاريس ريرح بوث بنيز ىلع تيأر

 وبأ انث "”[يركسلا] رقصلا نب هللا دبع انث «شيبح نب ىلع نب دمحم انثدح -.1

 «جرعألا نع «هيبأ نع «دانزلا ىبأ نب نمحرلا دبع نع  ىبأ انث «نامثع نب دمحم ناورم

 الأ» :لاقف «نامثع دنع تناك يتلا ةيناثلا هتنبا ربق ىلع فقو هَْكَو يبنلا نأ «ةريره يبأ نع

 يحوب الإ هتجوز امو ,.نامثع نهتجوز ارشع نك ولف ,نامثع اهجوزي ميأ وخأ الأ ميأ وبأ
 . (ءامسلا نم

 .هوحن شايع مأ هتدج نع ديعس نب هللا ديبع هاور #

 نامثع نب دمحم انث «ىسوم نب سنوي نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 017

 نأ ةريره يبأ نع «جرعألا نع «هيبأ نع دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع انث «يبأ انث «دلاخ نبا

 ليربج اذه ,نامثع اي» :لاقف «دجسملا باب دنع نافع نب نامثع ىقل هلم هللا لوسر
 نب سب ٠ فرفز 8 8 0 دا. 5 2. 32037 5 3 0

 ىلعو .ةيقر كتجوز ام 1 لثم ] ىلع موثلك مأ كتجوز دق ينأ : لجو زع هللا نع لوقي
 . (اهتبحص لثم

 هللا دبع انث «يشابكلا ةقدص نب سايلإ نب رفعج انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -.

 نامثع نع « بيسملا نب ديعس نع « باهش نبا نع « ليقع نع «ةعيهل نبا انث .حلاص نبا

 . دايز نب» :(ب) ةخسن يف (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (*)

 .«ينثدحا :(ب) يف (4)



 (؟اًمومهم ''”نافهل كارأ يل ام» :هل لاقف امومهم نافهل هآر هليَع يبنلا نأ ,نافع نبا

 يتلا هللا لوسر ةنبا تتام ؟يلع لخد ام دحأ ىلع لخد لهو « هللا لوسر اي :تلقف

 هلع يبنلا لاق ذإ هرواحي وه امنيبف «كنيبو ينيب رهصلا عطقناو «يرهظ عطقناو «يتحت تناك

 موثلك مأ اهتخأ كججوزأ نأ لجو زع هللا نع ينرمأي مالسلا هيلع ليربج اذه ,نامثع ايد

 . اهايإ هجوزف «اهترشع لثم ىلعو .اهقادص لثم ىلع

 . '"”[ليقع نع] ةعيهل نبا هب درفت *

 نب نابح انث ,نايفس نب نسحلا انث "”[ :لاق] نادمح نبورمع وبأ انثدح -.84

 نب يلع نع «رحز نب هللا ديبع نع «بويأ نب ىبحي انث «كرابملا نب هللا دبع انث ءىسوم

 ربقلا يف هي هللا لوسر تنب موثلك مأ تعضو الل : لاق «ةمامأ يبأ نع «مساقلا نع ديزي

 مثأ٠ 4 ئرخأ ةرات مكجرخن اهنمو مكديعت اهيفو مُكاَنقلَح اهنم إ» : هلع هللا لوسر لاق

 ىنباملف ال مأ هللا لوسر ةلم ىلعو « هللا ليبس يفو هللا مسب :لاقأ يردأ ال : ""[لاق

 اذه نإ امأ» :لاق مث «نبللا لالخ اودش :لوقيو بويجلا مهيلإ حرطي قفط اهدحل اهيلع

 .(«يحلا سفنب بيطي نكلو ءيشب سيل

. 4 
 ني م ل

 (*”لسأ نب دليوخ تدب ةجيدخ "7411

 يهو «دنه مأ ىنكت ءيؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب يصق نب ىزعلا دبع نبا ح

 . ةرهاطلا ةيلهاجلا ىف ىعدُت تناك , هلي هللا لوسر اهجوزت ةجوز لوأ

 . يؤل نب رماع نب صيعم دبع نب رخص نب مصألا وهو «بدنج نب ةدئاز تنب ةمطاف اهمأ

  يؤل نب رماع نب صيعم نب ورمع نب ذقنم نب ثراحما نب فانم دبع تنب ةلاه ةمطاف مأو

 «موزخم نب رمع نب هللا دبع نب قيتع تحت هَ هلع هللا لوسر ""”[اهحكتني نأ] لبق ةجيدخ تناكو

 نب ةرارز نب شابنلا نب كلام ةلاه وبأ قيتع دعب اهيلع فلخ مث « قيتع نب دنه هل تدلوف

 .باوصلا وهو (ب) نم تبثأ امو ««انافهل» : لصألا يف 000

 .ريخأتو مي دقبتب اذكه امش لاق": (ب) يف فرفز

 4 /5) ةباصإلا 008/3 دسألا ,(790/4/5) باعيتسالا (5)

 .(ب) نم ةدايز (0)



 م ١ ةباحصلا ةفرعم

 رادلا دبع ينب فيلح ميمت نب ورمع نب ديسأ ينب نم يدع نبا ةمالس نب بيبح نب نادقو
 انبا ةلاهو دنهو قيتع نب دنهف «ةلاه يبأ نب ةلاهو «ةلاه يبأ نب دنه هل تدلوف « يصق نبا

 ريبزلا هركذ كلذ لك « مهمأونب ةجيدخ نم هّنيَو هللا لوسر دالوأل ةوخأ مهنثالث ةلاه يبأ

 : """[اميف] راكب نبا

 هب راكب نب ريبزلا انث ءيلع نب نسحلا انث ءدمحم نبهللا دبع هانثدح

 . يموزخملا يفيص نب دمحم مأ يهف ةيراج قيتع نب دنهل تدلو :ليقو ء[أ /577”7

 «ةنس نيرشعو سمخ نبا وهو هيلع يحولا لوزن لبق ةجيدخ هَ هللا لوسر جوزت

 نأ ىلإ هدنع تثكمف «ةنس نوعبرأ اهلو «ةنس نيرشعو ىدحإ نباوهو اهجوزت :ليقو

 ثالثب ةرجهلا لبقو «ةالصلا "”[ضرف] لبق "7[تيفوتف] «نينس عبس ةوبنلا نم ىضم

 .تيفوت ىتح اهيلع الو اهريغ هّليَع هللا لوسر حكني ملو « مايأ ةثالثب بلاط يبأ دعب نينس

 تناكف «ةنس نوتسو سمخ] تتام موي اهلو ءاهربق يف ُهّلْيَي هللا لوسر لزن

 ءاسنلا نم هب تنمآ نم لوأ يهو «ةنس نيرشعو اًسمخ هِيَ هللا لوسر دنع اهثكم

 . "[هتقدصو

 نب] ميهاربإ انث « 0[ ليلخلا نب] دايز انث « (”[يباطخلا] قوراف انثدح 0١.

 : لاق يرهزلا باهش نبا نع *1[ةبقع نب] ىسوم نع (*””[حيلف نب] دمحم انث « "”[رذنملا
 . ةالصلا ضرفي نأ لبق هلوسر قدصو هللاب نمآ نم لوأ ةجيدخ تناك

 هارأ هللا نأ ىأر ام لوأ ىأر نميف ناك :لاق «بيسملا نبا ينثدحو :باهش نبا لاق

 دليوخ تنب ةجيدخ هتأرمال هلع هللا لوسر اهركذف هيلع تقشف «مانملا يف ايؤر

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .«يفوتوال :(ب) يف (؟)

 | . «ضرفت نأ» :(ب) يف (9)

 .(ب) نم ةدايزلا و «ءلصألا يف طشك [ ]1 نيبام (5)

 .(ب) يف تسيل (6)



 ةباحصلا ةفرعم 27 مج

 رك 5

 عنصي ال هللا نإف رشبأ :تلاقف «قيدصتلاب اهردص حرشو «بيذكتلا نم هللا اهمصعف

 . اري الإ كب

 دمحأ انث ) [١7 رذنملا نب ىيحي نب] دمحم انث 3 [2١7 نسحلا نب] بيبح انثدح ٠1

 ىضم :لاق قاحسإ نب دمحم نع '”[دعس نب] ميهاربإ انث 2 (3”[بويأ نب دمحم نبا]

 هب تنمآو «ىذألاو فالخلا "”نم هموق نم ىقلي ام ىلع « هللا رمأ ىلع هلي هللا لوسر

 هللاب '”تنمآ نم لوأ تناكف «هرمأ ىلع هترزاوو هللا نم هءاج امب دليوخ تنب ةجيدخ

 عمسي الأ هلوسر '”نع كلذب هللا ففخف «هللا دنع نم هب ءاج ")اب تقدصو هلوسرو

 هتبثت اهيلإ عجر اذإ اهب هنع هللا هجرف الإ كلذ هنزحيف هل بيذكتو هيلع در نم ههركي اًئيش

 . هللا اهمحري «سانلا رمأ هيلع نوهتو .هقدصتو هنع ففختو

 رفعج وبأ انث «ىنارحلا بيعش وبأ انث 7[ :لاق] نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 7

 ةوبنلاب هْلقَي هيبن هللا مركأ املف : لاق قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «يليفنلا

 . هنيدب ندو قحلا وه هب ءاج ام نأ ندهشو هنقدصو هتانبو ةجيدخ هب تنمآ

 نب] نامثع نب دمحم انث "”[ :لاق] ''[نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدح 64

 « قاحسإ نب دمحم نع «يئاكبلا هلل دبع نب دايز انث «يرعشألا لالب وبأ انث '"[ةبيش يبأ

 ام] عيمج ناك :لاق هيبأ نع «نيسحلا نب يلع نب دمحم نع «ميكح نب ميكح نع

 لوأ ناكو «ةشئاع ريغ ركب نهنم نكي مل «ةأرما ةرشع سمخ هني هللا لوسر "””[جوزت

 تنب ةشئاع مث «شيرق نم ةعمز ثنب ةدوسو «شيرق نم دليوخ تنب ةجيدخ اهجوزت ةأرما

 نم] شحج تنب بنيز مث «نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ مث ءرمع تنب ةصفح مث ءركب يبأ

 .(ب) يف تسيل )١(
 .2ولا :(ب) يف )١(

 . 2ا» :(ب) يف .(9)

 .«نمآو» :(ب) يف (4)
 .«ىلع» :(ب) يف (0)
 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 . (ب) يف تسيل (0)

 . ؟ءاسنال :(ب) يف (4)



 نم ةيمأ يبأ تنب ةملس مأ مث «لاله ينب نم ثراحلا تنب ةنوميم مث '''[ةميزخ نب دسأ ينب

 ةرمع مث «ليئارسإ ينب نم يح تنب ةيفص مث «لاله ينب نم ةميزخ تنب بنيز مث «شيرق
 تخأ سيق تنب ةليق مث «ةعازخ نم ثراحلا تنب '''[ةيريوج] مث «ةدنك نم ةيواعم تنب

 تنب ىليل مث « لِ يبنلل اهسفن تبهو ةيراصنألا كيرش مأ مث «يدنكلا سيق نب ثعشألا
 . [ب 7١/ /؟] اهلاقأف هتلاقتساف هيلع اهسفن تفاخف اًرويغ تناكو «ةيراصنألا ميطحلا

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -.60

 نب ديعس نع ؛باهش نبا نع «حلاص نب ةعمز انث ,ءيدسألا رماع وبأ انث "باجنم

 جوزتو ءركب يبأ تنب ةشئاعو ءهدلو مأ يهو ةكمب ةجيدخ ُهلْكَع يبنلا جوزت :لاق بيسملا

 يبأ تنب ةبيبح مأو «يؤل نب رماع نب سيق نب ةعمز تنب ةدوسو «رمع تنب ةصفح ةنيدملاب

 « شحج تنب بنيزو «يموزخملا ةريغملا نب ةيمأ يبأ تنب ةملس مأو ءبرح نب نايفس

 نايبظ تنب ةيلاعلاو « ةيلالهلا نزح نب ثراحلا تنب ةنوميمو «ةيلالهلا ةيزخخ تنب بنيزو

 نم نوجلا ينب نم ةأرماو «بالك نب ورمع ينب نم ةأرماو «بالك نب '*””ركب ينب نم

 ينب نم «ةعازخ نم رارض يبأ نب ثراحلا تنب ةيريوج هلع هللا لوسر ىبسو .ةدنك

 بطخأ نب ييح تنب ةيفص ىبسو « '”[عيسيرملا ةانم اهيف مده يتلا هتوزغ يف] قلطصملا
 00[ هلَط هللا لوسر اهبجحف هلوسر ىلع] هللا ءافأ امم تناكو ءريضنلا ينب نم

 مأ يهو «ةيطبقلا هتيراج رستساو '''[هجاوزأ نم] امهو امهل ''*[ هلل هللا لوسر]مسقو

 . ميهاربإ

 .(ب) نم سيل ١(
 . «ةريوج» : ىلإ لصألا يف تفحصت (؟)

 .«باجنملا» :(ب) يف ()
 . ركب يبأ ينب نم" :(ب) يف (4)

 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 . ؟هيلع) :(ب) يفو «(ب) نم طقس (1)



 سنوي نع ةسبنع هاورو «ديعس نع «يرهزلا نع « ""'ملاص نب] ةعمز هاور اذك
 . هيبأ نع ةمامأ ىبأ نع «يرهزلا نع

 انث ءيميمخألا يدهم نب هللا دبع نب مساقلا انث «دمحأ نب ناميلس هانثدح 7

 نع ديزي نب سنوي يمع ينثدح « ديزي نب دلاخ نب ةسبنع انث ")[بهو نب] دمحم يمع

 تنب ةجيدخ ةكمب هي هللا لوسر جوزت :لاق هيبأ نع لهس نب ةمامأ يبأ نع «باهش نبا

 جوزت مث «يمهسلا ةفاذح نب سينخ تحت هلبق تناكو «رمع تنب ةصفح جوزت مث ءاهريغ

 مأ جوزت مث «يؤل نب رماع ينب يخأ ورمع نب ناركسلا تحت هلبق تناكو ةعمز تنب ةدوس

 مث ؛ةيزخ دسأ يدسألا شحج نب هللا دبع "دنع هلبق تناكو نايفس يب أ تنب ةبيبح

 مث .دسألا دبع نب هللا دبع ةملس يب أ تحت هلبق تناكو دنه اهمسا تناكو ةملس مأ جوزت

 «ثراحلا تنب ةنوميم جوزت مث «ةثراح نب ديز تحت هلبق تناكو شحج تنب بنيز جوزت

 يتلا هتوزغ يف «ةعازخ نم قلطصملا ينب نم رارض يبأ نب ثراحلا تنب ةيريوج ىبسو

 ءافأ امن تناكو ريضتلا ينب نم بطخأ نب يبح تنب ةيفص ىبسو « عيسيرما ةانم اهيف مده

 نب ورمع تخأ قرافو نايبلظ تنب هيلاعلا[ هللا لوسر] ""قلطف ؛اهلهأ دنع يهو

 تنب بنيز تيفوتو «ءاهب ناك ضايب لجأ نم «ةيدنكلا نوجلا ىنب تخأ قرافو «بالك

 هللا مرحي نأ لبق تجوزت نايبظ تنب ةيلاعلا نأ انغلبو «يح لكَ هللا لوسرو ةيلالهلا ةميزخ
 . مهيف تدلوو اهموق نم اهل مع نبا تحكتف هءاسن

 . سنوي نع ثيللا هفلاخو «ةمامأ يبأ نع ''”[دلاخ نب] ةسبنع هاور اذك *

 ريكب نب ييحي انث « ناحلم نب ميهاربإ نب دمحأ اني «دالخ نب ركب وبأ هانثدح 1

 هلع هللا لوسر جوزت :لاق باهش نبا نع «ديزي نب سنوي نع . دعس نب ثيللا '”[انث]

 هيبأ نع ةمامأ ابأ ركذي ملو ءاوس هلثم ركذف ةكمب دليوخ تنب ةجيدخ

 .2(يدهم نبأ# : (ب) ةخسن يفو بهو نبا: لصألا يفك يام فز

 .2تحتل :(ب) يف (9)
 . «قلطف»نم ًالدب «قلطو» :(ب) ىف (5)

 .(ب) نم ةدايزلا 26(

 .«ينثدحا :(ب) يف (5)



 مثيهلا انث «مهجلا وبأ ىسوم نب ءالعلا انث «يوغبلا انث «يلع نب دمحم انثدح .-

 انثدحو :لاق «بيسملا نب ديعس نع ةداتق نع «ةبورع ىبأ نب ديعس انث « يئاطلا يدع نبا

 «ليسُعلا نب نمحرلا دبع هضعبب انثدحو . 27[لاق] يرهزلا نع قاحسإ نب دمحم هضعبب

 :اولاق بيسملا نب ديعس نع «ةداتق نع ثيدحلا بلصو «يبعشلا نع دلاجم هضعببو

 دنع هلبق تناكو يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نبا دليوخ تنب ةجيدخ هَ هللا لوسر جوزت

 | ينب فيلح ميت ينب نم ةلاهوبأ اهيلع فلخ مث «موزخم نب رمع نب ذئاع نب رمع نب هللا دبع

 نع «ةورع نب ماشه ينثدحف : مثيهلا لاق [أ /7 /1] هَ هللا لوسر اهجوزت مث «لفون

 ؟رهاطلاو بيطلا نيأف :ماشهل تلق .مساقلاو فانم دبعو ىزعلا دبع هل تدلوف : لاق هيبأ

 ىزعلا دبع "![تدلو] :اولاقف انخايشأ امأف «قارعلا لهأ اي متنأ متعضو ام اذه :لاق

 تكلهف «ةمطافو موثلك مأو "”[بنيزو] ةيقر ءاسنلا نم هل تدلوو «مساقلاو فانم دبعو

 ةأرما ةيملسلا صقوألا نب ميكح تدب ةلوخ تتأف «نينس ثالثب ةرجهلا لبق ةجيدخ

 دقفل ةلخ كتلخد دق كارأ ينإ « هللا لوسر اي : تلاقف هيَ يبنلا ىلإ نوعظم نب نامثع

 ,ىلب» :لاق ؟كيلع بطخأ الفأ :تلاقف ««تيبلا ةبرو لايعلا مأ ,لجأ» :لاق «ةجيدخ

 نبا رماع ينب نم ةعمز تنب ةدوس هيلع تيطخف «كلذب مهب قفرأ ءاسنلا رشعم نكنأ امأ

 تس تنب ذئموي ةشئاعو «ةدوسب ىنبف «ركب يبأ تنب ةشئاع '''[هيلع] تبطخو ء«يؤل

 نم تناكو «ةريغملا نبا ماشه تنب ةملس مأ جوزتو «ةئيدملا مدق املدعب اهب ىنب ىتح نينس

 دنع تناكو «موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ةيمأ يبأ تنب دنه يهو سانلا لمجأ

 تنب ةلمر ةبيبح مأ جوزتو « موزخم نب رمع نب هللا دبع نب لاله نب دسألا دبع نب ةملس يبأ

 ةشبحلا ىلإ هعم ترجاهف «يدسألا باير نب شحج نب هللا ديبع دنع هلبق تناكو نايفس يبأ

 عبرأ هنع قدصأو هني هللا لوسر نم يشاجنلا اهجوزف اهمالسإ ىلع تماقأو كانه ضبقف

 . "”ربيخ ىلإ هلي هريسم ةنيدملا هيلع تمدقف رانيد ةثام

 .(ب) نم ةدايزلا ١(

 .(ب)نم طقس (؟)

 .«ربيخب» : لصألا يف ()



 ةفاذح نب سينخ دنع تناكو نينس ثالكب ةرجهلا دعب رمع تنب ةصفح جوزتو

 امل بطخأ نب يح تنب ةيفص جوزتو «نئادملاب تامف ىرسك ىلإ هّفَع يبنلا هئعبف يمهسلا

 رارض نب ثراحلا تنب ةيريوج جوزتو «قيقحلا يبأ نب ةنانك دنع هلبق تناكو ربيخ حتتفا

 يبأ ءافلح اوناكو رفشلا يبأ نب ناوفص اهمع نبا دنع هلبق تناكو ؛ عيسيرملا موي يقلطصملا

 : تباث نب ناسح لوق كلذف ُهلفَع يبنلا ءافلح ةعازخ تناكو ه هيي هَنِلَع هللا لوسر ىلع نايفس

 ءاوسانيفةظيرق فلحو رارض ىبأ نب ثراحلا فلحو

 تنب بنيز جوزتو ءاهموق ةعامج قتع اهقادص لعجو هي هللا لوسر اهجوزتف
 هللا معنأ يذلا ةثراح نب ديز دنع تناكو «نينس ثالثب ةرجهلا دعب يدسألا باير نب شحج
 تلاقف مالسلا هيلع هسفن يف تعقو تناك اهنأل ةبآلا هذه تلزن اهيفو ؛هلوسرو هيلع

 هورهظي مل هللا باتك نم اًئيش مكدنع نإ :لاقف قارعلا لهأ نم سان اهل لاقو «ةشئاع
 معنَأ يدّلل لوقت ذِإو » [ةيآلا] هذه متكل "”يحولا نم اًنيش هني هللا لوسر متك ول : تلاقف
 نب نزح نب ثراحلا تنب ةنوميم جوزتو «ةيآلا [1/ : بازحألا] 4 هيلع تمَعْنأو هيلع هللا

 بلطملا دبع نب سابعلا هيلع اهبطخ «ىطسولا ةرمعلا يف ةكم مدق امل ةيلالهلا ىيحي
 .- لزنمب ينعي فرسب اهجوزتف

 يتئدح ءراكب نب ريبزلا انث «زيزعلا دبع نب يلع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح -4

 هلي هللا لوسر لخد :لاق داور يبأ نبا نع «ةريغملا نب "”ىلعي نع «نسحلا نب دمحم

 ىرأ يذلا ام ينم هركلاب» :اهل لاقف «هيف تيفوت يذلا '' 'اهضرم يف يهو ةجيدخ ىلع

 ينجوز لجو زع هللا نأ تملع امأ ؛اريثك اريخ هركلا يف هللا لعجي دقو ةجيدخ اي كم

 دقو :تلاق «نوعرف ةأرما ةيسآو .ىسوم تخأ مثلكو ,نارمع تدب ميرم ةنجلا يف كعم

 . (ب /77 /؟) .نينبلاو ءافرلاب : تلاق :««معن» : لاق ؟ هللا لوسر اي كلذ هللا لعف

 . نيش يحولا نم مالسلا هيلع دمحم متكول# :(ب) يف (1)

 .(ب) نم طقس (؟)
 .«ملعفا :(ب) يف (9)

 .«هضرملا :(ب) يف (4)



 انث «ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث « مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح

 : لاق هي هللا لوسر نأ «ىفوأ يبأ نبا نع «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ انث ءمساقلا نب ديلولا

 .«بصن الو هيف بخص ال بصق نم ةنجلا يف تيبب ةجيدخ رشب»

 قاحسإ وبأو «ليهك نب ةملس ىفوأ يبأ نبا نع هاورو «ليعامسإ نع سانلا هاور *

 . ءاقرولا وبأ دئافو «ينابيشلا

 .ةسانك نب دمحم انث «قرزألا جرفلا نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح ١

 هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع «رفعج نب هللا دبع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع

 ةمطاف اهئاسن ريخو ,دليوخ تدب ةجيدخ اهئاسن ريخ» : هِيَ هللا لوسر لاق :لاق هنع

 . ( هلي دمحم تعب

 . سانلاو قاحسإ نباو جيرج نباو رمعم ماشه نع هاور *

 «قازرلا دبع "'نع ميهاربإ نب قاحسإ انث ''”[دمحأ نب] ناميلس انثدح

 نيملاعلا ءاسن نم كبسح» :لاق هلع يبنلا نأ «سنأ نع «ةداتق نع رمعم انربخأ :لاق

 . "7[(ةمطافو ةيسآو] ةجيدخو مبرم

 «ناميلس نب ديعس انث «رصن نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 77

 هب اوبهذا» : لاق ءيشب يتأ اذإ ُهْْكَع يبنلا ناك : لاق سنأ نع تباث نع «ةلاضف نب كرابم انث

 بحت تناك («؛"اهنإف ةنالف ىلإ هب اوبهذا ,ةجيدخ ةقيدص تناك اهنإف ةنالف ىلإ

 .(ةجيدخ

 انث ,ةملس نب ميهاربإ نب قاحسإ انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح .4

 ثراحلا نب هللا دبع نع «سيق نب قرزألا انث «دايز نب لهس دايز وبأ انث « «يلايرلا صفح

 نيأ « هللا لوسر اي:تلاقف هلي يبنلا تلأس اهنأ دليوخ تنب ةجيدخ نع «لفون نبا

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .أابنأ :(ب) يف (0)
 . (ب) يف ريخأتو ميدقت هيف [ ]نيب ام (')

 . (هنإفا : (ب) يف (5)



 ةباحصلا ةفرعم نضر 1 22

 .«نيلماع اوناك ام هللا ملع دق» : لاق ؟لمع ريغب :تلاق «ةئجلا يف» :لاق ؟كنم يلافطأ

 تلأس اهنعغ هللا ىضر ةجيدخ نأ ىلع نع «ناذاز نع «ناطقيلا وبأ هاور -

 . "”هركذف
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 (”قيدصلا تدب ةقيدصلا ةشئاع <27

 تنب يهو اهب لخدو تس تنب اهجوزت ءاهريغ اركب جوزتي ملو ةنيدملاب اهب ىنبو ءركب

 ةرشع نامث تنب يهو "”[اهنع] هِي يفوت «ةنيدملا همدقم دعب رهشأ ةعبس سأر ىلع عست

 نفدت نأ تصوأو «عبس :ليقو «نيسمخو نامث ةنس ةيواعم مايأ يف تيفوتو «ةنس

 . و . ب لاَ 1 8
 نامهد نب عيبس تنب نامور مأ اهمأ « هللا دبع مأب ُهليَي يبنلا اهانك ءاهتابحاوص عم عيقبلاب

 . ةنانك نب كلام نب دبع نب ثراحلا نبا

 نب ىيحي أنت .ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث .دلخم نب دمحأ نب دمحم انثدح 06

 تسل هلو هللا لوسر ينجوزت :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع .ةورع نب ماشه انث مشاه

 نع «قازرلا دبع ''”نع ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -.571

 هلع هللا لوسر حكن :لاق ةورع نع .يرهزلا نع '[هيبأ نع] .ةورع نب ماشه نع رمعم

 تامو ءاهعم اهبعلو «عست تنب يهو هيلإ تيدهأو « تس تنب "”[ذئموي] يهو ةشئاع

 .ةرشع نامث تنب يهو اهنع

 نب دامح انث «دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي أنث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 7/1

 . «هوحنركذف» .:(ب) يف )١(

 . (709/5) ةباصإلا .( ١848 /9/) دسألا «(2"ه /5) باعيتسالا (؟)
 .(ب) نم ةدايزلا (9

 .«انث» :(ب) يف (5)

 .(ب) نم طقس (0)



 تنب انأو هني هللا لوسر ينجوزت : تلاق ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ةملس

 بعلأ ةممجم ةيراج انأو ةوسن ينتتأف «عست تنب انأو «ةنيدملاب يب ىنبو «ةكمب عبس وأ تس

 يبأنب "[بيهواو ديز نب دامحو ؛ةنيع نو يروشلاو رمعم اوز

 . مهريغو ' ””[ريمُت يبأ نب صفحو «ةماسأ وبأو «ةدبعو «دانزلا

 كيرشو فرطمو «يروثلاو ةشئاع نع ءدوسألا نع ميهاربإ نع «شمعألا هاورو #

 نع مساقلا نع ميهاربإ نب دعس نع يروثلاو ةشئاع نع ةديبع يبأ نع «قاحسإ يبأ نع

 . ةشئاع

 انث .ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث '''[مثيهلا نب] رفعج نب دمحم انثدح 8

 اذإ ناك هنأ ءقورسم نع « « حيبص نب ملسم نع « «شمعألا نع نايفس انث «باوجلا وبأ

 اهبذكأ ملف ةأربملا هللا بيبح ةبيبح قيدصلا تنب ةقيدصلا ينتئدح : لاق ةشئ ةشئاع نع ثدح

]. 

 نع «قازرلا دبع انربخأ «ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 ةينك اهل كتاسن لك : هَ يبنلل تلاق ةشئ ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «رمعم

 تتام ىتح هللا دبع مأ : اهل لاقي ناكف (هللا دبع مأ ينتكا» : هلع يبنلا اهل لاقف «يريغ
 0 . طق دلت ملو

 هلثم ماشه نع «دمحم نب فيسو يروثلا هاور *

 نع ءريبزلا نبل دبع نب دبع نع ةورع نب اشه نع ةماسأ وبأو ءبيهو هأورو #

 ني ركب نق «مالمإ ميهارإ نب دمحأ ني دمحم دمحأ و بأ يضاقلا اثاح 10 ظ

 نبا نع «يناعنصلا نمحرلا دبع نب ىسوم انث "”[:الاق ديعسو «ينغلا دبع] انث «لهس

 .(ب) يف تسيل )١(
 . ريغ نباو» :(ب) يف .(1)
 .«الاق» :ركذي ملو «ديعس نب ينغلا دبع» :(ب) يفو «لصألاب اذكه (*)



 لزن ةكمب ةجيدخ تيفوت امل» : لاق ُهْلْيَع ىبنلا ىلإ هعفري ١ سابع نبأ نع .ءاطع نع جيرج

 ةشئاع هذه ,دمحم اي :لاقف ,.ءارضخ ريرح نم ةقرس ىف ةشئاع ةروصب ليربج

 .«دليوخ تنب ةجيدخ نم اًضوع ةرخآلا يف كتجوزو ايندلا يف كتجوز

 دواد وبأ انث ''7[تارفلا نب دمحأ] دوعسم وبأ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 7

 نع ء«هيبأ نع «ةورع نب هللا دبع نع «ةيمأ نب ليعامسإ نع «يروثلا نايفس انث «يرفجلا

 هئاسن يأف «لاوش يف هيلع تلخدأو «لاوش يف هلي هللا لوسر ينجوزت :تلاق ةشئاع

 . ينم هدنع ىظحأ ناك

 نب نسحلا انث '''[ةكمب] يسدقملا دمحم نب دمحأ نب يلع نسحلا وبأ انئدح 87“

 نع «لضفلا يبأ نب نارمع انث « شايع نب ليعامسإ انث ءرامع نب ماشه انث «يزغلا جرفلا

 دق اًيداو تلزن ول تيأرأ « هللا لوسر اي :تلاق اهنأ «ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه

 مل يتلا ةرجشلا''' [ىلع]» :لاق ؟لزنت تنك نيأ ةدحاو ةرجش الإ هرجش عيمج يعر

 .ةرجشلا كلت انأف :تلاق «عرت

 .ةورع نب ماشه نع «لالب نب ناميلس هاور #

 انث ءرمع نب صفح انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -.-5

 ةمطاف تبهذ» : تلاق ةشئاع نع «دمحم مأ هتمع نع «ديز نب يلع نع ةلاضف نب كرابم

 .(كيبأ ةبيبح ,ةينب اي) :لاقف ُهَنِكَم هللا لوسر دنع ''”[امهنع هللا يضر] ةشئ ةشئاع ركذت

 ؛مشاه نب ىبحي انث""ةماسأ يل نبا ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -.-6

 ةشبحلاو هقتاع ىلع هلي هللا لوسر ينلمح : تلاق ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه انث

 .«نوبعلي فيك ةشبحلا ءالؤه يرظنا ,ةشئاع اي» :لاقف «ةلكردلا نوبعلي

ع «ةورع نب ماشه نع «هريغو يروثلا هاور *
 ("'[ةشئاع نع] هيبأ ن

 .(ب) نم ةدايزلا )١(



 ... هلا دبع هنباو باطخلا نب رمع (""[نينمؤملا ريمأ] اهنع ثدح تددسأ امو ©

 1 تس سمسا :مهنع هللا يضر

 نبا مكمان دعس ان« لا يع نب ليا سل ا «رفعج نيد دع ندع ا

 يايإو ءاوكوستو ءاولعتناو اولضتناو «ليخلا اوبدأ : . لاق باطخلا : ني رمع نأ ةمامأ ىبأ نع

 لخدي نأ نمؤمل لحيالو «رمخلا اهيلع برشي ةدئام ىلع اوسلجت نأو «مجاعألا قالخأو

 تعمس :تلاق ينتثدح اهنع هللا يضر ةشئ ةشئاع نإف ءمقس نم الإ ةنمؤملالو رزئمب الإ مامحلا

 اهتيب ريغ يف اهرامخ تعضو ةنمؤم اميأد ''”[:لوقي] يشارف ىلع وهو هي هللا لوسر
 .«لجو زع اهبر نيبو اهنيب اميف باجحلا تكته

 رمغلا يبأ نب ديز وبأ انث «جرفلا نب حور عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 17

 نبا نع «عفان نع «ةبقع نب ىسوم نع «يرهزلا نمحرلا دبع نب بوقعي انث «هيقفلا
 . ةديجلا ةيلاغلاب همارحإ دنع هلي هللا لوسر تبيط : تلاق «ةشئاع نع ءرمع

 . ىسوم نع بوقعي هب درفت #

 انث معن وبأ انث «ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 . منغ ةرم ىدهأ هني هللا لوسر نأ «ةشئاع نع دوسألا نع « ميهاربإ نع « شمعألا

 روصنم ل يوما

 ةشئاع نع «هيبأ نع 1000

 ء«يدلبلا مثيهلا نب ميهاربإ انث «دلخم نب ىلع نب دمحأ نب دمحم هانثدح

 نع هيبأ نع «مساقلا نب نمحرلا دبع "![نع] يعازوألا '”[نع] ريثك نبا دمحم انث

 . هكرتي الو اًنيش لزتعي ال مث هلي هللا لوسر يده دئالق لتفأ تنك :تلاق ةشئاع

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 .(ب) نم طقس (6)

 . «انث» :(ب) يف م



00 
 مساقلا نع] ديمح نب حلفأ هاور *

 وبأ انث «ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث «  مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح 990

 يده دئالق تلتف :تلاق ةشئاع نع ٍءمساقلا نع. ٍءديمُح نب حلفأ انث «يدقعلا رماع

 . الح هل ناك اًئيش مرحي ملف ءاهرعشأو اهدلق مث يديب هَل هني هللا لوسر

 وبأ انث .غئاصلا دمحم نب رفعج انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح .51

 لاق :تلاق ةشئاع نع ءدوسألا نع «ميهاربإ نع «شمعألا نع «ليئارسإ انث ءناسغ

 .(هغابد تيملا ةاكذ» : هلم هللا لوسر

 .دوسألا نع ريمع نب ةرامع هاورو *

 نب نيسح انث « غئاصلا دمحم ني رفعج انثدح «رفعج نب دمحم انثدح 7

 لس ا شاع نع وصملا نع ريدع ني امص نع ششمصألا نع يرش دمحم

 00 ل

 « بيسملا نب ديعس نع ,«ديلولا نب هللا دبع ينثدح «بويأ "”[يبأ] نب ديعس انث « ىئرقملا

 , كناحبس تنأ الإ هلإ ال» :لاق ليللا نم ظقيتسا اذإ ناك هِي هللا لوسر نأ ةشئاع نع

 ذإ دعب يبلق غزت الو ءاّملع يندز مهللا ,كتمحر كلأسأو ؛يبنذل كرفغتسأ ينإ مهللا

 .«باهولا تنأ كنإ ,ةمحر كندل نم ىل بهو ,ىئتيده

 «ةماسأ وبأو «ريف نب هللا دبع انث هدوعسم وبأ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 65

 منهج حيف نم ىمحلا) ع يبنل 2( هس نع «هيبا نع «ةورع نب م نع هج حيف اذ :لاق ُهلِلَع ىبنلا نأ «,ةشئاع ءرع «هيبأ دع «ةورع رب ماشه ٠

 .(«ءاملاب اهودربأف

 نب ىبحي انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث « دلخم نب دمحأ نب دمحم انثدح 5

 يف تنقي ُهْكيَع هلع هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع هيبأ نع «ةورع نب ماشه '””[نع] «

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 . «انث» :(ب) يف 20(«



 ةباحصلا ةفرعم

 .«(مكجئاوح هولأستو مكبر اوعدتل مكل تدقأ امنإ» :لاقو «ةعكرلا لبق رجفلا

 نب رمع انث « سنوي نب دمحم انث .دلخم نب ''”[دمحأ نب دمحم] انثدح -17

 ناك :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ديبع نب سنوي انث «يودعلا بيبح

 . هيف ىلع كاوسلا ىرجأ ليللا نم ماق اذإ هيي هللا لوسر

 انث « هللا ديبع نب متاح انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 8

 لاق : تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ثدحي ةورع نب ماشه تعمس :لاق «نوميم نب ىسيع

 هابشأ ندلي ءاسنلا نإف ءاهنوعضت نيأ اورظناو مكفطنل اوريخت» : هيَ هللا لوسر

 .«اهيلإ اوحكناو ,ءافكألا اوحكناو ,نهتاوخأو نهناوخإ

 دع دع

 (”باطخلا نب رمع تنب ةصفح 5771

 نمحرلا دبعو هللا دبعو يه تناكو «تارجاهملا نم تناك « ُهّْنِيَي يبنلا ةجوز د

 «حمج نب ةفاذح نب بهو نب بيبح نب نوعظم تنب بنيز مهمأ «مأو بأل ةوخإ ربكألا
 ”[يفوتو] اردب سينخ دهشو .يمهسلا ةفاذح نب سينخ تحت هِْلَع يبنلا لبق تناك

 هللا نإ :لاقف ليربج هاتأف هلي هللا لوسر اهقلط « هلي هللا لوسر اهيلع فلخو «ةئيدملاب

 ناورم ةيالو يف تتامو «ةيقيرفإ ماع تيفوت «ةماوق ةماوص اهنإف ةصفح عجارت نأ كرمأي
 ةنس ةيناثلاو «نيثالثو عبرأ ةنس ىلوألاف «تارم ثالث ةيقيرفإ ةوزغ تناكو «ةنيدملا ىلع

 تيفوت : ليقو «نيرشعو نامث وأ عبس ةنس تيفوت : ليقو «نيسمخ ةئس ةثلاثلاو «نيعبرأ

 .[أ /77 5 /7] نيعبرأو '"[تس وأ] سمخ ةئنس

 هللا ديبع انث :الاق «ميهاربإ نب دمحأ نب دمحمو ءدمحأ نب ناميلس انثدح .8

 نع «؟”[ىشعألا نب] ركب وبأ انثدح «يملاسلا دمحم نب دمحأ انث «يرمعلادمحم نبا

 .(ب) نم ةدايزلا )١(
 . (؟17/7/4) ةباصإلا «(56 /ا/) دسألا ,(7 0/7 /5) باعيتسالا (؟)
 .«يفوتف» :(ب) يف (9)

 .«ىشعألا ركب وبأ» :(ب) يف ركذ (4)



 نب ناميلس انثدحو :لاق « ح ةبقع نب ىسومو « قيتع يبأ نب دمحم نع «لالب نب ناميلس

 ىيحي نب سيردإ انث «ىيحي نب ةلمرح يدج انث «؛ةلمرح نب رهاط نب دمحأ انث ءدمحأ
 ملاس ينثدح ''[:لاق] «يرهزلا نع :اولاق «ليقع نع « حيرش نب ةويح نع «ينالوخلا
 نب سينخ نم ةصفح تهأت نيح "”[هنع هللا يضر] رمع نأ رمع نبا عمس هنأ هللا دبع نبا

 تيقلف :رمع لاق ةنيدملاب يفوتف اردب دهشو ُهْليَي يبنلا باحصأ نم ناكو «يمهسلا ةفاذح

 تكسف «ةصفح كتحكنأ تئش نإ :تلقف ركب ابأ تيقلو ةصفح هيلع تضرعف نامثع

 هللا يضر] رمعل ركب وبأ لاق هّنيَي يبنلا اهجوزت املف «ينلخد ام كلذ نم ينلخدف ينع

 ذأ تملع تنك دق ينأ الإ يلع تضرع اميف كيلع عجرأ نأ ينعني مل نإ .٠ مهنع

 هلع هللا لوسر رس يشفأل نكأ ملف « اهركذ هيي هني هللا لوسر

 . نيرخآ يف نيسح نب نايفسو «سنويو «بيعشو «رمعمو «حلاص هاور #

 ديلولا نب فلخ انث « "”[ةماسأ يبأ نب] ثراحلا انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح

 نأ رمأف ةصفح قلط هلك هلع هللا لوسر نأ سنأ نع «ديمح نع ءميشه انث «يرهوجلا

 .اهعجاري

 «ريمن نب هللا دبع نب دمحمانث ءمصاع يبأ نبا انث دمحم نب هللا دبع انثدح ١

 ىلع رمع لخد :لاق رمع نبا نع «حلاص يبأ نع «شمعألا انث «ريكب نب سنوي انث
 كقلط هلي يبنلا نإ .كقلط هلع هللا لوسر لعل ؟كيكبي ام :لاقف يكبت يهو ةصفح

 . ادبأ كملكأ ال كقلط ناك نئل هللاو «يلجأ نم كعجارو

 . هوحن رمع نع سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ليهك نب ةملس هأور #

 ديلولا نب رذنملا انث .دامح نب دمحم نب نيسحلا انث «يلع نب دمحم انثدحو -

 «شيبح نب ''”[ينعي] رز نع « مصاع نع «رفعج يبأ نب نسحلا انث « يبأ انث «يدوراجلا
 ال :لاقف ليربج هءاجف ةصفح قلطي نأ هيلي هللا لوسر دارأ :لاق «رسأاي نب رامع نع

 .(ب) نم ةدايزلا (0)



 . ةنجلا يف كتجوز اهنإو «ةماوق ةماوص اهنإف ءاهقلطت

 . سنا نع تباث نع « رفعج يبأ نب نسحلا نع «ميهاربإ نب ملسم هاور *

 هاورو «هوحن ديز نب سيق نع «ينوجلا نارمع يبأ نع .ةملس نب دامح هاورو

 .هوحن «رماع نب ةبقع نع «هيبأ نع « حابر نب يلع نب ىسوم

 : تدنسأ امو *“

 انث «يسينتلا فسوي نب هللا دبع انث «لهس نبركب انث «ردب نب دمحم انثدح 40
 ناك هلي هللا لوسر نأ هتربخأ نينمؤملا مأ ةصفح نأ رمع نبا نع « عفان نع «سنأ نب كلام
 . ةالصلل ماقي نأ لبق نيتفيفخ نيتعكر ىلص حبصلا ةالصل ناذألا نم نذؤملا تكس اذإ

 «ةبقع نب ىسومو ''”[رمع نب هللا دبعو] «رمع نب هللا ديبعو ءدعس نب ثيللا هاور *

 نب ءهللا دبعو ءقاحسإ نب دمحمو «كلام نب ميركلا دبعو ءديز نب دمحم نب رمعو

 يف «ءامسأ نب ةيريوجو «ينايتخسلا بويأو «ريثك يبأ نب ىيحيو «ليوطلا ناميلس
 . عفان نع نيرخآ

 .ةصفح نع «هيبأ نع «ملاس نع «يرهزلا نع «رانيد نب ورمعو ءرمعم هاورو *#

 ينثدح ءريكب نب ىبحي انث «عابنزلا وبأ انث « "”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 8

 نع .حبشألا نب هللا دبع نب ريكب نع «ينابتقلا سابع نب شايع نع «ةلاضف نب لضفم
 ةعمجلا موي حاورلا» : هي هللا لوسر لاق "'[ : تلاق] ''"”[ةصفح نع] رمع نبا نع « عفان
 .(ةبانجلا نم هلاستغاك لسغلاو .ملسم لك ىلع بجاو

 . لضفم هنعو '*”[ شايع : ريكب نع] هب درفت *

 جرفلا نب دمحمو «ةماسأ يبأ نب ثراح ا انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدح -065

 .(ب) نم طقس )1١(

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 .«لاق» : (ب) يف (9)

 .«شايع نب ريكب» : (ب) يف (4)



 نأ رمع نبا نع عفان انث :لاق ''”[ناقرب نب] رفعج انث «ماشه نب ريثك انث :الاق «قرزألا
 . جح يتلا هتجح يف لحأ نأ هِي هللا لوسر ينرمأ : تلاق هتربخأ ةصفح

 هللا ديبعو «ةبقع نب ىسومو «ثراحلا نب ورمعو ء[ب /؟5؟5 /؟] جيرج نبا هاور *#

 عفان نع نيرخآ يف « عفان نب هللا دبعو «قاحسإ نب دمحمو «سنأ نب كلامو «رمع نبأ

 تدلقو يسأر تدبل ينإ» 7[ : لاق] ؟كعنمي ام ''*[ هللا لوسر اي] :تلقف :اودازو . هلثم

 .(«ىيده

 نب ني ل

 "'نايفس يبأ تدب ةبيبح مأ ]
 نم] تناك «ةلمر اهمسا هّْنكَع يبنلا ةجوز « سمش دبع نب ةيمأ نب برح نب رخص ح

 ”اهنع هللا ديبع تامف شحج نبدهللا ديبع اهجوز عم ؟'[ةشبحلا تارجاهم

 «رانيد ةئامعبرأ هنع رهمأو «يشاجنلا اهيلع هل دقعو ةبيبح مأ هيي هللا لوسر جوزتو

 نأ كلذو «ةبيبح مأ هلي هللا لوسر حكنأ هنع هللا يضر "”[نافع نب] نامثع نإ :ليقو

 : ليقو «نافع نب نامثع ةمع صاعلا ىبأ نب '"”[نامثع] تخأ صاعلا ىبأ تنب ةيفص اهمأ

 نب ليبحرش عم يشاجنلا اهب ثعبو «ةحيحأ يبأ نب ديعس نب دلاخ اهحاكن ةدقع يلو

 .نيعبرأو عبرأ : ليقو نيتنث ةنس اهنع هللا يضر ةيواعم ةيالو يف تيفوتو « ةنسح
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 ةماسأ ''”[نب] دمحم نب هللا دبع ةماسأ وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدج 7

 جوزت :لاق يرهزلا نع دايز يبأ نب هللا ديبع ينثدح « عينم يبأ نب جاجحانث «يبلكلا

 نب فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نب برح نب نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ هَ هللا لوسر

 ةبيبح مأ نأ لجأ نم نامثع ةبيبح مأ هلي هللا لوسر حكنأو «ةلمر ةبيبح مأ مساو « يصق

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .«لاقف» :(ب) ىف (؟)

 )544١/5(. ةباصإلا «(316 /97) دسألا «(5 87 /5) باعيتسالا (*)
 . ؛ةشبحلا ىلإ ترجاه نمم» :(ب) يف (5)

 .«اهب» :(ب) يف (0)
 .(ب) ىف تسيل (5)
 .«نافع» :(ب) يف (0)



 ةبيبح مأب مدقف «همأو هيبأل نافع تخأ نامثع ةمع ةيفصو «صاعلا يبأ تنب ةيفص اهمأ
 . ةنسح نب ليبحرش ''7[ةشبحلا نم] هَ هللا لوسر ىلع

 وبأ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح --7

 نب يلع نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم نع « سنوي نب ىسيع انث ءيرعشألا لالب

 نم برقأ ناكو ؛ةشبحلاب اهجوز تامف اهجوز عم ةشبحلاب ةبيبح مأ تناك :لاق «نيسحلا

 ةشبحلا ةرجاهم يف املسم ناكو هِي هللا لوسر نم اهجوزف ديعس نب دلاخ اهنم.كلانه

 «يرعشألا رماع يبأ عم اهب ثعب مث «رانيد ةثام عبرأ هِيَ يبنلا نع يشاجنلا قدصأف

 . نيرجاهملا نم كانه نم خيش ناكو

 نب] ميهاربإ انث « '"”[ليلخلا] نب دايز انث « "”[يباطخلا] قوراف انثدح -

 نم ةيمست يف «باهش نبا نع ")[ةبقع نب] ىسوم انث "”[حيلف نب] دمحم انث ”[رذنملا

 اهتنباو «نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ :سمش دبع نب ةيمأ ينب نم ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه

 .اًينارصن ْمَنهّللا ديبع يفوتو « شحج نب هللا ديبع تنب ةبيبح

 «ةيقب ان «ىفصم نب دمحم ان ءمصاع يبأ نبا ان ءدمحم نب هللا دبع انثدح 4

 عم ةشبحلا ضرأ يف تناك ةبيبح مأ نأ «سيق نب ةيطع "7[نع] ميرم يبأ نب ركب يبأ نع

 .رانيد ةئام عبرأ يشاجنلا هنع قدصأو اهجوزت هِي يبنلا نأو بلاط يبأ نب رفعج

 : هلع يبنلا نع تدنسأ

 نب هللا دبعو «ةملس يبأ تنب بنيزو «كلام نب سنأو ةيواعم اهوخأ اهنع ىور *

 . [يلعو] نايفس يبأ نب ةسينعو «نايفس يبأ نب ةبتع

 ظ نب مشاه رضنلا وبأ انث «ةماسأ يبأ نب ثراح ا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح.-

 .(ب) نم طقس )١(
 .(ب) نم تسيل ةدايزلا ()

 . (ب) نم ةدايزلا (")

 .«مهريغو» :(ب) يف (5)



 ةيواعم نع « سيق نب ديوس نع «بيبح يبأ نب ديزي ''”[نع] .دعس نب ثيللا انث «مساقلا

 ناك له» : هَّلِلَع يبنلا جوز ةبيبح مأ هتخأ لأس هنأ ,نايفس يبأ نب ةيواعم نع « جيد نبا

 . «ىذأ هيف ري مل اذإ «معن : تلاقف ؟هيف اهعماجي يذلا بوثلا يف يلصي هع يبنلا .

 نب ديزي نع « رفعج نب دميحلا دبعو .ةغيبر نب رفعجو «ثراحلا نب ورمع هاور #*

 . هوحن بيبح يبأ

 انثدح [أ /7 777/77 « ي ىقشمدلا ةعرز وبأ انث ءدمحأ نب ٍناميلس انثدح 71١

 لاق : تلاق ةبيبح مأ نع كلام نب سنأ نع «يرهزلا نع « بيعش انث «ناميلا وبأ

 :لأسف ,ضعب ءامد مهضعب كفس نم يدعب نم يتمأ ىقلي ام تيرأ» : ُهلِيَع هللا لوسر

 .(لعفف ةمايقلا موي ةعافش مهيف ينيلوي نأ

0 
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 «”ةملس مأ["اله٠]

 موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ةفيذح يبأ نب ةيمأ يبأ تنب دنه اهمساو 0
 ءدسألا دبع نب ةملس يبأ تحت تناك «بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نب ةظقي نبا

 اهيلع فلخف ءدحأ ةعقو دعب ةئيدملاب اهنع "”[يفوتف] بنيزو رمعو «ةملس هل تدلوف

 جاوزأ رخآ يهو ءارهد ُهّْلَْي يبنلا دعب ترمع «تارجاهملا نم تناكو هلي هللا لوسر

 نب ديعس اهيلع ىلصو «نيتسو نيتنث ةنس ةيواعم نب ديزي مايأ يف تيفوت ءاتوم ُهَيَع يبنلا
 . ةريره وبأ : ليقو ديز

 نب هللا دبعو «ةيمأ يبأ نب هللا دبع نب هللا دبعو «ةملسو رمع اهؤانبأ اهربق يف لزن

 سنأو ءةملس يبأ نب رمعو «يردخلا ديعس وبأو .ةشئاعو 2« سابع نبا اهنع ىور *

 . انث» :(ب) يف )١(

 .(558/5) ةباصإلا «(" 5٠ /7) دسألا ,.(597 /54) باعيتسالا (؟)

 .«يفوتو» :(ب) يف (9)



 .مهريغو «ليفطلا وبأو «عفار وبأو «ةديربو

 ويأ]ان « '"”[رشعم نب دمحم نب نيسحلا انث] «يلع نب دمحم انثدح -7

 ("”[ةداتق نع] ةبورع يبأ نب ديعس انث «ءالعلا نب ريهز انث «مادقملا نب دمحأ انث "”[ةبورع

 تناكو «يموزخملا ةريغملا نب ةيمأ يبأ تنب ةملس مأ جوزت مث :تلاق «ةبيبح مأ ركذ دعب

 . هللا دبع همساو يموزخملا لاله نب دسألا دبع نب ةملس يبأ دنع هلبق

 «ريكب نب ىيحي انث «ناحلم نب ميهاربإ نب دمحأ انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 41

 بلطملا ىلوم «ورمع يبأ نب ورمع نع «داهلا نب هللا دبع نب ديزي نع «دعس نب ثيللا انث

 دنع نم (*![اًموي ةملس وبأ يناتأ] :تلاق «ةملس مأ نع « هللا دبع نب بلطملا نع هارأ

 اًدحأ بيصي ال» :لاق «هب تررّس ًالوق هلي هللا لوسر نم تعمس دقل :لاقف هلي هللا لوسر

 ةملس وبأ يفوت املف ,كلذ تظفحف :ةملس مأ تلاق «كلذ هللا لعف الإ] اهنم اريخ

 نيأ نم : تلق مث « (”'[اهنم اريخ يل فلخأو يتبيصم يف ينرجأ مهللا :تلقف تعج رتسا

 «يل اًباهإ غبدأ انأو هل هللا لوسر يلع نذأتسا يتدع تضقنا املف «ةملس يبأ نم ٌريخ يل

 ءاهيلع دعقف «فيل اهوشح مدأ ةداسو هل تعضوف هل تنذأو «ظرقلا نم يدي تلسغف

 الإ يب امو ءؤفكب كل انأ ام « هللا لوسر اي :تلق هتلاقم نم غرف املف «يسفن ىلإ ينبطخف

 ءهب هللا ينبذعي اًئيش ينم ىرت نأ فاخأو ةديدش ةريغ يف ةأرما ينكلو «ةبغرلا كب نوكي

 ةريغلا نم تركذ ام امأ» :لاق «لايع تاذ انأو «نسلا يف '"7[تلخد] دق ةأرما انأو

 امأو ء.كباصأ يذلا لثم يئباصأ دقف نسلا نم تركذ ام امأو «كنع هللا اهبهذي فوسف

 (”[هللا لوسر اي] تملس دقف :تلاق ««يلايع كلايع امنإف لايعلا نم تركذ يذلا

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(ب) يف ركذي مل[ 1 نيبام (؟)

 .(ب) نم طقس [ ] نيبام (”*)

 .(ب) يف ريخأتو ميدقت هيف [ ] نيبام (4)

 .(ب) نم ةدايز[ ] نيبام (6)

 .2(تلخ) :(ب) يف يفز



 .هنم اريخ ''”[ةملس يبأب] هللا ينلدبأ دقف : ةملس مأ تلاق « هّلفَي هللا لوسر اهجوزتف

 انث «ةدابع نب حور انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -4

 مساقلاو ورمع يبأ نب هللا دبع نب ديمحلا دبع نأ «تباث يبأ نب بيبح ينربخأ «جيرج نبا

 نمحرلا دبع نب ركب ابأ اعمس امهنأ هاربخأ «ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب دمحم نبا

 مهتربخأ ةنيدملا "7[تمدق] امل اهنأ هتربخأ هِيَ يبنلا جوز ةملس مأ نأ ربخي ثراحلا نبا

 (ًشنأ ىتح بيارغلا بذكأ ام :نولوقيو اهوبذكف «ةريغملا نب ةيمأ يبأ '"[تدب] اهنأ

 ةنيدملا ىلإ اوعجرف نهعم تبتكف «كلهأ ىلإ '*”[نيبتكت] :اولاقف «جحلا يف مهنم سان
 ينءاج [ب /777/7] بنيز تعضو املف :تلاق « ةمارك مهيلع تدادزاو ءاهوقدصف

 «لايع تاذ رويغ انأو يف دلو الف انأ امأ « '""[حكني] يلثم ام : تلقف ينبطخف ُهْنفَع يبنلا

 اهجوزتف .«هلوسرو هللا ىلإف لايعلا امأو .هللا اهبهذيف ةريغلا امأو .كنم ربكأ انأ» :لاق

 ءاهجلتخاف ءرساي نب رامع ءاج ىتح «بنيز نيأ» :لوقيف اهيتأي لعجف ٠ هيَ هللا لوسر
 «بسيز نيأ» :لاقف هلي يبنلا ءاجف ءاهعضرت تناكو هلكَي هللا لوسر عنمت هذه :لاقو

 مكيتآ ينإ» : هتيم يبنلا لاقف رامع اهذخأ :اهدنع اهقفاوف «ةيمأ يبأ تنب '" ةبيرق تلاقف

 تجرخأو «يترج يف تناك ريعش نم تابح تجرخأو يلافث تعضوف :تلاق «ةليللا

 مل ينإو] ةمارك كلهأ ىلع كل نإ» : حبصأ نيح لاق حبصأ مث تابف «هب هتدصعف اًمحش

 . "”[«يئاسدل عبسأ كل عبسأ انأ نإو يئاسن نم دحأل عبسأ

 نب ركب يبأ نب كلملا دبع نع «مزح نب ركب يبأ نب دمحم نع «يروثلا هاور *
 . ارصتخم ةملس مأ نع «هيبأ نع «نمحرلا دبع

 .(ب) نم ةدايز[ 1 نيبام )١(

 .«مدق» :(ب) يف (0)

 . «ةنبا» :(ب) يف ()

 .«نيبتكتأ» :(ب) يف (8) ٠

 .؟حكتن) :(ب) يف (6)

 .«ةحرق» : لصألا يف (5)

 . «ىئاسنل عبسأ كل عبسأ نإو كل تعبس تئش نإ» :(ن) يفو «لصألاب اذك (0)



 . ارصتخم ةملس مأ نع «نمحرلا دبع نب ركب يبأ نع « نميأ نب دحاولا دبع هاورو *

 نب بوقعي انث «مصاع يبأ نب "”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -06

 نب نمحرلا دبع نب ركب وبأ انثدح «نميأ نب دحاولا دبع انث «ةيواعم نب ناورم انث ءبساك

 ثالث] يف :هل تلق هلع هللا لوسر ينبطخ امل :ةملس مأ تلاق :لاق ماشه نب ثراحلا

 ««ءانس كنم ربكأ انأف نسلا امأ» : هيَم يبنلا لاق ءنسلا ةريبكف انأ امأ « ””[لالخ

 وهف لفطلا امأ» : ُهتكَع يبنلا لاقف «ةريغلا ةديدش ةأرما انأو «لفطم ةأرما انأو ''[تلاق]

 لاق هني يبنلا نإو ءاهجوزتف «كنع اهب بهذيف هللا وعدأف ةريغلا امأو ,هلوسرو هللا ىلإ

 نإو ,يئاسن نم دحأل عبسأ مل ينإو ,ةمارك يلع كلهأبو كب هنإ» :اهيلع لخد نيح اهل

 .(ىئاسنل عبسأ كل عبسأ انأ

 نب مكحلا انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انئدح -35

 هتميق ءيش ىلع ةملس مأ ُهَلهَي يبنلا هيلع جوزت يذلا ناك :لاق سنأ نع تباث نع « ةيطع

 ّْ .مهارد ةرشع

 :"”[ةملس مأ] تدنسأ امو

 نب رمعو ؛كلام نب سنأو «يردخلا ديعس وبأو «ةشئاع : ةباحصلا نم اهنع ىور #

 نب ةورعو نمحرلا دبع نب ةملس وبأ :نيعباتلا نمو . بيصخلا نب ةديربو «ةملس يبأ

 نب ناميلسو «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبعو «ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأو «ريبزلا

 «ةمركعو .دهاجمو «سواطو «ةكيلم يبأ نباو «ريمع نب ديبع :ةكم لهأ نمو ءراسي

 ةبضو «يبعشلاو «لئاو وبأو ءقورسم :نييقارعلا نمو . حابر يبأ نب ءاطعو «بيركو

 ٠ .بشوح نب رهشو «ةرق نب ةيواعمو «نصحم نبا

 «دلاخ نب ةبده انث . مصاع يبأ نب ''”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 7

 :تلاق ةملس مأ نأ ,ةشئاع نع «ناوكذ نع « سيق نب قرزألا نع «ةملس نب دامح انث

 .(ب) يف تسيل )١(
 .(ب) يف ريخأتو ميدقت هيف [ ] نيبام )١(

 .(ب) نم طقس (”)



 ام « هللا لوسراي :تلق :نيتعكر يتيب يف ىلصف "”[رصعلا دعب] هي هلا لوسر "يلع لخد
 امهنع ينلغشأف دفولا ينءاجف ءامهيلصأ تنك» :لاق ؟امهيلصت تنك ام ناتعكرلا ناتاه

 ش .(امهتيلصف

 حلاص نب هللا دبع انث «ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -4
 هتثدح ةملس مأ نأ "'[يردخلا] ديعس يبأ نع «ةيطع نع «قوزرم نب ليضف انث ؛ . يلجعلا
 مكَرهطُيو تلا لهأ سجرلا مُكَع بهذيل هللا ديري امن : اهتيب يف تلزن ةيآلا هذه نأ

 نم تسسلأ « هي هللا لوسرا اي : تلق :تلاق بابلا دنع ةسلاج انأو : تلاق «ةيآلا 4 اريهطت

 هلع هللا لوسرو 2'”تلاق هلع يبنلا جاوزأ نم كنإ ءريخ ىلإ“"' [كنإ]» :لاق ؟تيبلا لهأ
 . [أ /"71 /1]. مهنع هللا يضر نيسحو نسحو «ةمطافو يلعو تيبلا يف

 «ىسوم نبا هللا ديبع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ,دالخ نب ركب وبأ انثدح -65

 مأ نع ءكلام نب سنأ نع «نمحرلا دبع نب ديعس نع «يذبرلا ةديبع نب ىسوم نع
 يتعافش مهل ترخأف يدعب نم يتمأ ىقلي ام تيرأ» : هنِلَع هللا لوسر لاق : تلاق ةملس

 .(ةمايقلا موي ىلإ

 . ىسوم نب هللا ديبع نع «ةبيش يبأ انبا نامثعو ركب وبأ هاور *

 ان
١ 
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 ةهزخ نب دسأ نب باير نب شحج تنئب بنيز ] 0)

 «تارجاهملا نم تناك « هي يبنلا ةمع ءمشاه نب بلطملا دبع تنب ةميمأ اهمأ

 ةنس تيفوت ء ُهَّلَي هب اًقوحل هئاسن لوأ ىهو «ةرجهلا نم ثالث ةنس دعب ةنيدملاب اهجوزت

 مث ءاهيبن ةنسو اهبر باتك اهملعي ةثراح نب ديز تحت هلبق تناك .ةرجهلا نم نيرشع

 ريخلا ةريثك ةهاوأ تناك «ليربج ةداهشب تاومس عبس قوف نم هنم هللا "”[اهجوز]

 .(ب) نم ةدايز قلل

 .«تنأ» :(ب) يف (9)
 . باوصلا وهو (ب) نم تبثأ امو «لاق» : لصألا يف (4)
 . (*1 /5) ةباصإلا .(١؟6 /9) دسألا )5١5/15(« باعيتسالا (4)
 .«هجوزال :(ب) يف (5)



 جاوزأ ىلع رختفت «ةقدصلاب نيديلا ةليوط ءاهلامل ةلوذب ءاهمحرل ةلوصو «ةقدصلاو

 نيملسملا عبشأ ةميلو هلكَع هللا لوسر اهيلع ملوأ ءهايإ اهجوز لجو زع هللا نأب هلك يبنلا

 اهضرف يذلا اهؤاطع تناك «باجحلا ةيآ تلزن اهتميلوو اهنأش يفو ءامحلو زبخ اهيف

 يف] ''”اهتقرف رمعل ءاطع لوأ اهيلإ لمح املف ءاّفلأ رشع انثا هَ يبنلا جاوزأل رمع

 تتامف ءاذه دعب رمعل ءاطع ينكردي ال مهللا :تلاق "'[مث] ءاهماتيأو اهتبارق "'”[يوذ

 نبوهللا دبع نب دمحمو «ديز نب ةماسأ اهربق لخدو «باطخلا نب رمع اهيلع ىلصو

 اهل عنْص نم لوأو « هللا ديبع نب ةحلط نب دمحمو ءدمحأ يبأ نب هللا دبعو ءشحج

 . عيقبلاب تنفدو «ةزانجلا شعن

 انث « عينملا يبأ نب جاجحلا انث «يبلحلا ةماسأ وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انئدح -6

 تنب بديز هلي هللا لوسر جوزت : ''”[لاق] «ءيرهزلا نع دايز "”[يبأ] نب هللا ديبع

 « هلل هللا لوسر ةمع بلطملا دبع تنب ةميمأ اهمأو «ةيزخ نب دسأ نب باير نب شحج

 . تيفوت هَ هللا لوسر ءاسن لوأ يهو

 ان «يدلبلا مثيهلا نب ميهاربإ انث «يلع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح -0

 : تلاق ةشئاع نع «ةرمع نع «ديعس نب ىيحي نع «يبأ ينثدح «سيوأ يبأ نب ليعامسإ

 انعمتجا اذإ انكف '1[:ةشئاع تلاق] (اًدي نكلوطأ ينعبتي» : هجاوزأل هني هللا لوسر لاق

 كلذ لعفن لزن ملف «لواطتن رادجلا يف انيديأ دم هلي هللا لوسر ةافو دعب انادحإ تيب يف

 ءانلوطأب نكت مل '![ةريصق ةأرما تناكو] هَ يبنلا جوز شحج تنب بنيز تيفوت ىتح
 ؛ديلا ةعانص ةأرما بنيز تناكو «ةقدصلا ديلا لوطب دارأ امنإ هلق يبنلا نأ ذئنيح انفرعف

 . لجو زع هللا ليبس يف هب قدصتو «زرختو « غبدت تناكف

 نب نابحانت « يهدكلا سنوي نب دمحم انث «نادمح نب رفعج نب دمحأ انثدح -51

 تنب بنيز ةدع تضقنا امل :لاق «سنأ نع « تباث نع «ةريغملا نب ناميلس انث «لاله

 .(ب) نم تبثأ امو «اهقوف» : لصألا يف )١(

 .2«يوذل» :(ب) يف (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .«عانص» :(ب) يف (5)



 لاق املف :ديز لاق «اهل ينركذاف بهذا» : ةثراح نب ديزل هِي هللا لوسر لاق شحج
 : تلقف «بابلا ىلإ يرهظ تلعجف اهيلإ تبهذف «يسفن يف تمظع كلذ هّنلَع هللا لوسر
 «يبر رماؤأ ىتح اًئيش ثدحأل تنك ام :تلاقف «كركذي هلي هللا لوسر ثعب «بنيزاي

 4 اهكاَنَجَوَز ارطو اهْنم ديَز ئضَق اَمَلَف 8 :ةيآلا هذه لجو زع هللا لزنأف اهل دجسم ىلإ تماقف
 . [ب /؟ 717/51 نذإ ريغب اهيلع لخدي هلي هللا لوسر لعجف

 يلع نب نسحلا انث «مصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 47

 نب نمحرلا دبع نع «بوقعي نب ىسوم ينثدح «ةمثع نب دلاخ نب دمحم انث «يناولحلا
 تيب ءاج هلم هللا لوسر نأ «ةمثيخ يبأ نب ناميلس نب ركب يبأ نع « «بينملا نب هللا دبع
 ءاهسأر ىلع اهعرد مُك تقلأف ءاهيلع رامخ الو بنيز هل تنذأف نذأتساف ةثراح نب ديز

 هلو هي هللا لوسر ماقف :تلاق « هللا لوسر اي اًبيرق بهذ :تلاقف ديز نع اهلأسف

 ىتح اهلوقي لاز امف «بولقلا فرصُم كرابت» : لوقي هتعمسف هتعبتأف :تلاق «ةمهمه

 (7[ديمحلا دبع] انث «ةدابع نب حور انث «سنوي نب دمحم انث «رفعج نب دمحأ انئدح -614

 جوز «ثراحلا تنب ةنوميم نع «دادش نب هللا دبع نع ءبشوح نب رهش نع ؛مارهب نبا
 مسقي «نيرجاهملا نم طهر يف هيلع هللا ءافأ ام مسقي ُهَيَي يبنلا ناك :تلاق ُهَّتِيَع يبنلا

 - اهنع ضرعأ » : ُهللَع هللا لوسر لاقف رمع اهرهقأف شحج تنب بنيز تملكتف .هجاوزأل

 . (7(ةهاوأل اهنإف رمعاي

 ديزي انث «راشب نب دمحم انث ءرشعم يبأ نب نسحلا انث « يلع نب دمحم انثدح 065

 نب هللا دبع نع « ةفيصخ نب ديزي ينثدح "”[ :لاق] ورمع نب دمحم نع «ىلعألا دبعو

 بنيز ىلإ هنع هللا يضر رمع ثعب ءاطعلا جرخ امل :تلاق «عفار تنب "”[ةرب] نع «عفار

 اذه ةمسق ىلع ىوقأ يتاوخأ نم يريغ ءرمع هللا محر : تلاق ءاهل يذلا اهئاطعب

 . «مارهب نب هللا دبع» :(ب) يفو «لصألا يف اذكه [ 1نيبام )١(
 .«ةهاوأ اهنإف» :(ب) يف (؟)

 .(ب) يف تسيل
 .؟ةزرب» :(ب) يف (5)

 , «تلاقفا» : «ب» ىف (6)



 اوحرطا :تلاقو «بوثب هنود ترتسو ! هللا ناحبس :تلاق كل هلك اذه :اولاق «ينم

 اهتبارق يوذ نالف لآ ىلإ اهب يبهذاف ةضبق يضبقاف كدي يلخدأ : يل تلاق مث ءابوث هيلع

 كل :تلاق «قح اذه يف انل كل هللا رفغي :ةزرب تلاق ىتح ثعبت ''”[تلاز] امف ءاهماتيأو

 :تلاقو اهدي تعفرف ءامهرد نونامثو سمخ هتحت اذإف بوثلا انعفرف ءبوشلا تحتام

 نب دمحم لاق .تتامف ءاذه يماع دعب وأ اذه يموي دعب رمعل ءاطع ينكردت ال مهللا

 لكل اًفلأ رشع ينثا هَ يبنلا جاوزأل ضرف رمع نإ :ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ءورمع

 . نهنم ةدحاو

 انث ءيواهرلا نيسحلا وبأ انث ءرشعم يبأ نب ب نسحلا انث . يلع نب دمحم انثدح 7

 :لوقي ديز نب تيمكلا عمس هنأ ءناميلس نب صفح انث «نيعأ نب دمحم نب نسحلا

 هَلَي يبنلا ىلإ تثعبف تبطخ :تلاق «شحج تنب ")[بنيز نع] بنيز ىلوم روكذم ينثدح

 ةنبانإ « هللا لوسراي :تلاقف «ىنوبطخ شيرق نم ارفن تركذف « شحج تنب ةنمح

 امأو .ىاسنلل بورضف نالف وبأ امأو ءاذكف نالف امأ» :لاق «نالفو نالف اهبطخ كتمع

 د 8 1
 اهبر باتك اهملعيو اهل نيليو اهمركي نميف "'[ مكل] له نكلو ,قالطمف ليهس
 :ةيآلا هذه لوزن دعب اديز هِي هللا لوسر ينجوزف «( 7[ ةثراح نب ديز] ؟اهيبن ةنسو

 .ةيآلا 4 ارم هلوسرو هللا ىضق اَذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو»

 نب ديزي ان « يطقسلا نمحرلا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب دمحم انثدح 17

 عبشأف ٠ رثحج تنب بليزي هِي هللا لوسر ملوأ : لاق سنأ نع ديمح انربخأ ل ”[نوراه

 .اًمحلو ازبخ '؟”نوملسملا

 :تدنسأ امثو ©

 نب دهللا دبع] انث « ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثلح 4

 تنب بنيز نعع «ريبزلا نب ةورع ينربخأ «يرهزلا انث «نايفس انث ؛يديمحلا "[يريبزلا
 .«تلز» :لصألا يف )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .«كل له :(ب) ف (6)

 عبشأف» اهصنف (ب) يف امأو «لوهجملل ينبم لعفلاف اذه ىلعو «نوملسملا عبشاف» : لصألاب اذكه عه

 . مولعملل ينبم لعفلاف اذه ىلعو «نيملسملا



 «شحج تنب بنيز نع « "''اهمأ ةبيبح مأ نع «ةبيبح مأ تنب ةبيبح نع «ةملس يبأ
 ليو ءهللا الإ هلإ الد :لوقي وهو ههجو رمحم وه و مون نم هّيَي هللا لوسر ظقيتسا :تلاق

 نايفس دقعو ؛(هذه لثم جوجأمو جوجأي مدر نم مويلا حتف .برتقا دق رش نم برعلل
 .«ثبنخلا رثك اذإ .معن» :لاق ؟نوحلاصلا اهيفو كلهنأ « هللا لوسر اي :تلق «ةرشع

 نيأر دق [أ /778/171] ةوسن عبرأ ثيدحلا اذه يف يرهزلا نم ظفحأ :نايفس لاق

 بنيز :هيتبيبر نيتنثو « شحج تنب بنيزو ةبيبح مأ هجاوزأ نم نيتنث « ُهَْكَي هللا لوسر

 : "9[هيف] هيلع يرهزلا باحصأ فلتخا

 دود نم «٠ شحج تنب بنيز نع «ةملس ىبأ تنب بنيز نع «هنع رمعم هاورف #

 .اهمأو «ةبيبح

 . "7ةبيبح نود نم « شحج تنب بنيز نع هنع ناسيك نب حلاص هاورو *

 انث «غئاصلا يلع نب دمحم انث ,دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ يضاقلا انثدح 78

 «هيبأ نع « شحج لآ ىلوم « عفان نب ةجراخ نب عفان انثدح « موحرم نب سيبع نبا رشب

 لاق : تلاق «شحج تنب بنيز نع « شحج نب هللا دبع نب دمحم (”[نع]ه هذج نع

 .«اًحير هبيطأو ًالمحم هفخأ بيطلا ةماركلا لضفأو ,ةماركلا اولبقا» : هيي هللا لوسر

 هللا دبع انث «يبنعقلا انث « ”[يشكلا] ملسم وبأ انث « '9[يباطخلا] قوراف انثدح -

 شحج تنلب بنيز نع «هيبأ نع شم نب ل دع نب دمحم نب ميهاربإ نع 5

 وت ردع نبا دع نع" حلاص نب ياعم اور

 د د

 . ةبيبح نود نم شحج تنب بنبيز نع ةبيبح مأ نع بنيز نع ناسيك نب حلاص هاورو : (ب) يف ()
 .(ب) نم ةدايزلا (5)



 ©20ةعّمز تدب ةدوس ["6]

 نب يؤل نب رماع نب لسح نب كلام نب رصن نب دو دبع نب سمش دبع نب سيق نبا ا[
 .ةشئاع ىلع دقع نأ دعبو ةجيدخ توم دعب ةكمب ُهلْيَع يبنلا اهجوزت رهف نب بلاغ

 ةأرما تناك «يؤل نب رماع ىنب نم ورمع نب ناركس :هل لاقي اهل مع نبا تحت تناكو

 لالب وبأ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح ١

 نب دمحم نع ؛ميكح نب ميكح نع «قاحسإ نب دمحم نع « هللا دبع نب دايز انث .يرعشألا

 ناكو «ةأرما ةرشع سمخ هلكَع هللا لوسر جوزت ام عيمج ناك : لاق هيبأ نع «نيسحلا نب يلع

 . شيرق نم ةعمز تنب ةدوسو «شيرق نم دليوخ تنب ةجيدخ اهجوزت ةأرما لوأ

 هللا دبع انث «ديز نب قاحسإ انث «رشعم ىبأ نب نيسحلا انث « ىلع نب دمحم انثدح 75

  ةشئاع ينعي  اهدعب حكن مث :لاق ليقع نبا نع ورمع نب هللا ديبع ينثدح «رفعج نبا
 ناركسلا :هل لاقي اهل مع نبا تحت هلبق تناكو «لسح نب كلام ينب نم ةعمز تنب ةدوس

 رمع نب هللا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح 43
 « بطاح نب نمحرلا دبع نب ىيحي نع «ورمع نب دمحم انث « ةدئاز يبأ نبا انث  يفعجلا

 الأ :تلاقف ُهّْنَِع يبنلا ىلإ ميكح تنب ةلوخ تءاج ةجيدخ تيفوت امل :تلاق ةشئاع نع

 :تلاق (؟ ركبلا نمو :لاق «اًبيث تئش نإو اركب تئش نإ :تلاق (؟ نمو :لاق ؟جوزُت

 نمر :لاق ءامهنع هللا ىضر ركب ىبأ تنب ةشئاع «كيلإ هللا قلخ بحأ تنب

 «هيلع تنأ ام ىلع كتعبتاو كب تنمآ دق « سيق نب ةعمز تنب ةدوس :تلاق (؟ بّيشلا

 ىلإ اوعدا : لانقف ركب ىبأل كلذ تركذف "”[تءاجف] «ىلع امهيركذاف يبهذاف» :لاق
 . كلذ لثم تلعفف ةعمز تيتأ مث .هحكنأف ءاجف هَ هللا لوسر

 . هنم متأ ورمع نب دمحم نع .يومألا ديعس نب ىيحي هاور #

 )١( باعيتسالا )5/57١(« دسألا )١610//97(« ةباصإلا )78/5( .

 )( .(ب) نم ةدايزلا



 يبأ نب ركب وبأ انث «مانغ نب ديبع انث '”[:لاق] ءيحلطلا ركب وبأ انثدح -4

 ةدوس تربكامل :تلاق ةشئاع نع « هيبأ نع ةورع نب ماشه نع «دلاخ نب ةبقع انث «ةبيش

 .ةدوس موي ةشئاعل مسقي ُهْلِيَع يبنلا ناكف «ةشئاعل اهموي تبهو ةعمز تنب

 نب دمحمو «رييزلا نب هللا دبعو «سابع نباو «ةريره وبأ :ةدوس نع ىور *

 .راسي نب ءاطعو « نمحرلا دبع

 انث ءركب يبأ نب دمحم انث ءىضاقلا فسوي انث '”[نسحلا نب] بيبح انثدح -0

 نع « سابع نبا نع «ةمركع نع « يبعشلا نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث « يلع نب رمع

 [ب /778 /5] هيف ذبنن انلز امف «ء اهكسم انغبدف انل ةاش تتام :تلاق ةعمز تدب ةدوس

 . "”[هوحن] ليعامسإ نع «بدؤملا ليعامسإ وبأو ميشه هاور *

 .هوحن يبعشلا نع] يفعجلا رباج هاورو

 نب ميعن انثدح .«حلاص نب نامثع نب ىيحي انثدح .دمحأ نب ناميلس انثدح -5

 نب دمحم ينربخأ :لاق «يرهزلا نع سنوي نع "”[كرابملا نب هللا دبع انثدح «دامح

 « هللا لوسر اي :تلق :تلاق « هلع يبنلا جوز ةعمز تنب ةدوس نع لفون نب نمحرلا دبع

 ول» : هلك هللا لوسر ””[اهل] لاقف « انيتأت ىتح نوعظم نب نامثع انل ىلص «*”[انتم] اذإ

 .(نيردقت ام دشأ هنأ تملع ةعمز ةئبا اي توملا ملع نيملعت

 د

 «”ةيلالهلا ةميزخ تنب بئيز [ "078 ]

 «نيكاسملا مأب فرعت «ةانم دبع ىنب دحأ «ةعصعص نب رماع نب لاله ىنب نم ن

 .(ب) يف تسيل ()

 .(ب) نم طقس (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .ةيطخلا خسنلاب اذكه (5)
 .(710 /5) ةباصإلا ١79(« /9) دسألا .(5:94/5) باعيتسالا (0)



 ريو 49 ةباحصلا ةفرعم

 هلع يبنلا ةايح يف تيفوتو ءاَريسي هَ يبنلا عم تثبل «نيكاسملا اهماعطإ ةرثكل اهب تيمس
 «بلطملا دبع نب ثراحلا نب نيصحلا : ليقو «ليفطلا دنع هلبق تناكو ءاهيلع ىلصو

 . بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةديبع :ليقو

 « "'”[ةبيش يبأ نب] نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 47

 نع «ةديبع نب ىسوم نع «ءافيهلا يبأ نب ملاس نب ديعس انث «ثراحلا نب باجنم انث

 نهنم «ةأرما رشع ةثالث جوزت ُهّنلَع يبنلا نأ «ةديبع نب هللا دبعو « يظرقلا بعك نب دمحم

 .ةانم دبع ينب دحأ ةميزخ تنب بنيز

 ءالعلا نب ميهاربإ نب قاحسإ نب ورمع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -8

 حيرش نع ةعرز نب مضمض نع يبأ ينثدح « شايع نب ليعامسإ نب دمحم انث ءيصمحلا
 ينب نم ةأرما نأ  "'يميلسلا حبألا ثيدح نع «ديبع نب بيبح ثيدح نع «ديبع نب

 نحن امئييف «ةرغمب اهل غبصن نحنو هني هللا لوسر ةأرما بنيز دنع اموي تنك :تلاق دسأ

 تملع كلذ بنيز تأر املف «عجر ةرغملا ىأر املف « هع هللا لوسر انيلع علط ذإ كلذك

 نإ مث «ةرمح لك تراوو ءاهبايث تلسغف ًءام تذخأف «تلعف ام هرك هِي هللا لوسر نأ

 . لخدف اًئيش ري ملف علطاف عجر هَ هللا لوسر

 دع دع

 ثراحلا تدب ةيريوج "0 4] ف

 ءاهموق ةديس ةيعازخلا قلطصملا نب كلام نب ذئاع نب ثراحلا نب رارض يبأ نبا ت

 ءاهجوزتو اهقتعأف هّلَْع يبنلا اهافطصاف «سامش نب سيق نب تباث مهس يف تعقو

 اهيف مده يتلا هتوزغ يف اهابس «قلطصملا ينب نم يبس ريسأ لك قتع اهقادص لعجو

 نم تيب لهأ ةئام : ليقو «ةعازخ نم تيب لهأ نيعبرأ اهقتعب قتعأو « عيسيرملا ةوزغ «ةانم

 تس ؛*”ةنس نم نابعش يف اهجوزت ءاهموق ىلع ةكرب ءاسنلا مظعأ نم تناكو «قلطصملا ينب

 .يحيلسلا حبألا» :(ب) يف (؟)

 .(9576 /4) ةباصإلا «(077/9/) دسألا «("7/5) باعيتسالا (*)

 .«ةنس يفال :(ب) يف (5)



 .لوألا عيبر يف نيسمخو تس ةنس ةنيدملاب تيفوتو «ةرجهلا نم

 «قابسلا نب ديبعو «يكتعلا بويأ وبأو «رباجو ءرمع نباو «سابع نبا اهنع ىور *

 . ةيريوج يخأ نبا ليفطلاو

 دمحأ انث « '7[يزورملا ىيحي نب] دمحم انث « '"7[نسحلا نب] بيبح انثدح -4

 :لاق «قاحسإ نب ''”[دمحم] نع « "”[دعس نب] ميهاربإ انث « '7[بويأ نب دمحم نبا]

 امل: تلاق اهنأ نينمؤملا مأ ةشئاع نع «ريبزلا نب ةورع نع ريبزلا نب رفعج نب دمحم ينثدح

 مهسلا يف "”[ثراحلا تنب] ةيريوج تعقو قلطصملا ينب "”[ايابس] هَ هللا لوسر مسق
 ةولح ةأرما تناكو ءاهسفن ىلع هتبتاكف هل مع "”نبا وأ ءسامشلا نب سيق نب تباثل

 : تلاق اهتباتك يف هنيعتست هلي هللا لوسر تتأف ءهسفنب تذخأ الإ دحأ اهاريال ةحالم

 «تيأر ام اهنم ىريس هنأ تفرعو ءاهتهركف يترجح باب ىلع اهتيأر نأ الإ وه ام هللاوف
 رارض يبأ نب ثراحلا تنب ةيريوج انأ « هللا لوسر اي :تلاقف [أ /74/7] هيلع تلخدف

 وأ سيق نب تباثل مهسلا يف تعقوف «كيلع فخي ملام ءالبلا نم ينباصأ دقو هموق ديس

 ريخ يف كل لهف» : لاق « يتباتك ىلع كنيعتسأ كتئجف « يسفن ىلع هتبتاكف هل مع نبال

 :تلاق «كجوزتأو كتباتك كنع يضقأ» :لاق ؟ هللا لوسر ايوه امو :تلاق «؟ كلذ نم

 جوزت هيي هللا لوسر نأ سانلا ىلإ ربخلا جرخف ««تلعف دق» :لاق « هللا لوسر اي معن
 :تلاق « مهيديأب ام اولسرأف هلع هللا لوسر راهصأ : سانلا لاقف «ثراحلا تنب ةيريوج

 مظعأ تناك ةأرما ملعأ امف «قلطصملا 7[ ينب] نم تيب لهأ ةئام اهايإ هجيوزتب قتعأ دقلف

 . اهنم اهموق ىلع ةكرب

 دمحم انث «ةبيش يبأ نبركب وبأ انث «مانغ نب ديبع انث ءيحلطلا ركب وبأ انثدح -

 «سابع نبا نع ؛«نيدشر يبأ نع «نمحرلا دبع نب دمحم ينثدح ءرعسم انث «رشب نبا
 يهو ةادغلا ىلص امدعب '*” وأ ةادغلا ىلص نيح هَ هللا لوسر اهب رم :تلاق «ةيريوج نع
 :لاقف كلذك يهو  راهنلا فصتنا :لاق وأ  راهنلا عفترا نيح عجرف «لجو زع هللا ركذت

 .(ب)نم طقس )١(
 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 . (ب) نم تبثأ امو «نبالو» : لصألا يف (*)

 . «امدعب ام وأ : ىلإ (ب) يف تفحصت 2



 : تلق ام نزوأ وأ حجرأو ربكأ نه تارم ثالث تاملك عبرأ كيلع تمق ذنم تلق دقلا

 دادم هللا ناحبس ؛هشرع ةنز هللا ناحبس ,هسفن ءاضر هللا ناحبس ؛هقلخ ددع هللا ناحبس

 .(هتاملك

 .هوحن لمحم نع « ةنييع نباو ةبعش هاور *

 . حراشب نب ميهاربإو «يبنعقلا انث ءيشكلا ملسم وبأ انث « ("”[يباطخلا] قوراف انثدح -0

 نب ديعسو «يديمحلا انث ءىسوم نب رشب انث .نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو
 تنب] ةيريوج نع «قابسلا نب ديبع نع يرهزلا نع «ةنيبع نب نايفس انث :اولاق ءروصنم

 الإ ال :تلق «؟ماعط نم له» :لاقف هلي هللا لوسر يلع لخد :تلاق "'[ثراحلا

 .«اهلحم تغلب دقف يبرق» :لاق .ةقدصلا نم انل ةالوم هتيطعأ "”[اًمظعأ]

 نب حلاصو «قاحسإ نب نمحرلا دبع نب ةرقو '[ليقعو] ,دعس نب ثيللا هاور #

 .هوحن يرهزلا نع مهلك قاحسإ نب دمحمو ناسيك

 ,2")[نيسحلا نب دمحم نب] نيصح وبأ انث « ورمع نب دمحم نب رفعج انثدح -1

 نبا ليفطلا نع نامثع مأ هتلاخ نع رباج نع كيرش انث «ينامحلا ''[ديمحلا دبع] ىيحي انث

 ريرح بوث سبل نم» :لوقي هي هللا لوسر تعمس :تلاق ''”[ةيريوج نع] ةيريوج يخأ

 .«ةمايقلا موي ران نم اًبوث هللا هسبلأ ايندلا يف

 0 4 و 1
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 ©بطخ >أ نب ييح تنب ةيفص [ ”"ا/ةههز

 ال «ةرجهلا نم عبس ةنس ''”[مرحملا يف ]ربيخ نم هِيَ هللا لوسر اهابس «ريضنلا ينب نم

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 .«مظعأ» :(ب) يف (9)

 . ؟ديبع) :(ب) يف 6

 .(*53/5) ةباصإلا )١159/97(., دسألا ,(577/5) باعيتسالا (6)



 اهقتع لعجو «ةيفص قتعأو هليَي هللا لوسر هلتق «قيقحلا يبأ نب ةنانك تحت تناك

 نب ييح تنب ةيفص يهو ''[نيسمخ ةنس :ليقو] نيثالثو تس ةنس تيفوت ءاهقادص
 حيرضلا نب جرزخلا نب ريضنلا نب بيبح يبأ نب جرزخلا نب بعك نب ىيحي يبأ نب بطخأ

 نب ىرزع نب موحني نب ماحنلا نب ريبج نب يوال نب دعس نب عسيلا نب طبس نب ناموتلا نبا

 ةرمع اهمأو «ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي نب يوال نب ثهق نب رهصب نب نارمع نب نوراه

 . قاحسإ نب دمحم اهبسن «جرزخلا نب ورمع ينب ءافلح عاقنيق ينب نم ورمع نب ريحج تنب

 نب ناميلس انث ءرشعم ىبأ نب نيسحلا انث ء.قاحسإ ىبأ نب دمحم انثدح اميف 15 57

 ء«ريكب نب ىبحي انث ءناحلم نب ميهاربإ نب دمحأ انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 1

 هل هللا لوسر ىبس :لاق 2"”يرهزلا باهش نبا نع ديزي نب سنوي نع «دعس نب ثيللا ينثدح
 . اهل مسقو هيلع هللا ءافأ امم تناكو ريضنلا ينب نم بطخأ نب يح تنب ةيفص

 نب كلملادبع انث ء.مصاع يبأ نب ''”[ركب وبأ] انث «دمحم نب هللا دبع انثدح -06

 فوع نبا وهو مساقلا نع ءمهق نب ساهنلا انث ءدقاو نب نامثع انث «يماشلا ريشب

 اهدساجم يف سورع ةيفصو ربيخ هلع هللا لوسر لزن امل :لاق ةزرب يبأ نع «ينابيشلا
 كلذ تصقف ءاهردص ىلع تعقو ىتح تلدت سمشلا نأ مانملا يف تأرف [ب 7/73

 هلي هللا لوسر اهحتفف : لاق ءانب لزن يذلا كلملا اذه الإ نينمت ام هللاو :لاقف اهجوز ىلع

 ىتح اهجوزتيل هلع يبنلا ةيتف نم كانه نم اهل ضرعتو :لاق ءاربص اهجوز قنع برضف

 ىلع هلع هللا لوسر ةميلو اولك» :لاقف فيفس ىلع ارم هيي هللا لوسر مهل ىقلأ
 . ! ةيفص

 .هوحن رمع نبا نع عفان نع «رمع نب هللا ديبع هاور #

 انث ءضايف نب ذاش انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انئدح -7

 )١( (ب)نم تسيل ةدايزلا .

  (00).(ب) نم تبثأ ام باوصلاو أطخ وهو . «يرهزلا نع باهش نبا نع : لصألا يف



 ينقتعأ :تلاق يبح تنب ةيفص نع «ةيفص ىلوم ''"[ريخ] نب ةنانك نع «ديعس نب مشاه 2
 . يقادص يقتع لعجو هَ هللا لوسر

 .هوحن سنأ نع "”يرهزلاو «باحبحلا نب بيعشو ةداتق هاور #

 «ناوفص نب هللا دبعو «ناوفص نب ملسم '"1[و] نيسحلا نب يلع ةيفص نع ىورو *

 .رفيج تنب ةريهصو هالوم ةنانكو

 نب رمع [نب دمحم] انث ''”[يرجألا نيسحلا نب دمحم ركب وبأ] انثدح -17

 نع «قاحسإ نب نمحرلا دبع نع « هللا دبع نب دلاخ انث «ةيقب نب بهو انث «بويأ

 :تلاق هَلْ يبنلا جوز '"”[ييح تنب] ةيفص ينتربخأ : لاق نيسحلا نب يلع نع «يرهزلا

 يلايللا نم ةليل يعم ماقف «دجسملا يف اًمكاع ناكو «هدنع ثدحتأ ُهِّْلَي يبنلا ىلإ تئج

 ءاعجرف ايحتسا ُهْتَِم هللا لوسر ايأر املف : تلاق ءراصنألا نم نالجر هيقلف « يتيب ينغلبي

 ام» :لاقف ! هللا ناحبس « هللاب ذوعن :الاقف هِي يبنلا جوز ةيفص اهنإف ءايلاعت» :لاقف

 .(مدلا ىرجم ناسنإلا نم يرجي ناطيشلا نأ تملع دق ءانظت انوكت نأ اذه امكل لوقأ

 يرهزلا نع ,مهريغو رفاسم نباو «قيتع يبأ نباو بيعشو رمعم هاور *

 يبنلا فكتعا : لاق سنأ نع تباث نع «ةملس نب دامح نع «فوع نبا ديزي هاورو .هوحن

 . هللا لوسر اي كب نظن مل انإف هب اننظ نمو '''[ :الاقو] هوحن ركذف ةيفص هتءاجف هيَ

 دالخ انث «ىسوم نب رشب انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم '””[يلع وبأ] انثدح -

 ("”[ينالوخلا] سيردإ وبأ انث "”[لاق] ليهك نب ةملس نع «يروثلا نايفس انث «ىبحي نبا

 نع ثوعبلا يهتنت ال» : هِي هللا لوسر لاق :تلاق ةيفص نع «ناوفص نب ملسم نع

 )١( ؟هيبن» :(ب) يف .

 .«يرهزلا نع :(ب) يف )0

 .؟نب» :لصألا يفو «4و» :(ب) يف ()

 .(ب) نم ريخأتو ميدقت هيف [ ] نيبام (5)

 .(ب) نم ةدايزلا (6)
 .(ب)نم طقس ()

 .؟الاقف» :(ب) يف قفز



 فسخ  ضرألا نم ءاديبب وأ ءاديبلاب '''اوناك اذإف ,. شيج هوزغي ىتح تيبلا اذه وزغ
 :لاق ؟هَرْكملا مهيف ناك نإف : تلق ©": تلاق] ,؛«مهطسوأ جي , ملو ,مهرخاو مهلوأب

 .«مهسفنأ يف ام ىلع هللا مهنعبي»

 جم د؟ 3
 2 ت3 2

 ””ثدراحلا تنب ةنوميم [ ”"ا/ةهكز

 ةعصعص نب رماع نب لاله نب هللا دبع نب ةبيور نب مدهلا نب ريجب نب نزح نبا
 هَ هللا لوسر اهجوزتف «يؤل نب رماع ينب نم لجر دنع تناك «سابع نب هللا دبع ةلاخ
 هعم تردصو «لايمأ ةرشع ىلع ةكم نم فرسب اهب ىنبو ةكمب عبس ةنس ءاضقلا ةرمع ماع

 تناك « «لضفلا مأ اهتيخأ نأل هلع هللا لوسر نم اهجوزف ءسابع اهرمأ يلو «ةنيدملا ىلإ

 تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو » : تلزن اهيفو هلع يبنلل اهسفن تبهو يتلا يه : ليقو «سابعلا تحت

 هلع يبنلا جوز ةنوميم نهنم ؟نيلجر نم تانب تدلو «ةيشرجلا دنه اهمأ 4 يبتلل اهسفن

 «ةيمعثخلا سيمع تنب بنيزو «سابعلا تحت ”[تناك] ثراحلا تنب *”لضفلا مأو

 ثِنِب ءامسأو «داهلا نب دادش تحت تناكو سيمع تنب ىملسو «ةزمح تحت تناكو

 ماع ةنوميم تيفوت «ةيشرجلا دنه تانب نهلك «بلاط يبأ نب رفعج تحت تناكو «سيمع
 .نيتسو ثالث ةنس فرسب اهتبق يف تنفدو «ةكمب ةرحلا

 «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبعو « سابع نب هللا دبع اهتخأ نبا ةنوميم نع ىور *

 ناميلسو ءراسي نب ءاطعو ءداهلا نب [أ ٠ /؟] دادش نب هللا دبعو ءمصألا نب , ليزيو

 .نيرخآ يف «قابسلا نب ديبعو «بيركو ءراسي نب

 انث ءبساك نبا انث ءمصاع يبأ نب '"”[ركبوبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -4

 : لاق سابع نبا نع «ةملس يبأ نع ءديبل يبأ نب هللا دبع نع « يومألا هللا دبع نب هللا دبع

 . اوناك اذإ ىتح» :(ب) يف )١(
 .«لاق» : لصألا يف (0)
 . 4لا ةدايزب «ريجبلا» : (ب) يفو )51١/5(. ةباصإلا 2077/7 /9) دسألا «(5//4717) باعيتسالا ()

 . «لضفلا مأ مهنمو» :(ب) يف (4)

 .(ب) يف تسيل (0)

 .(ب) نم ةدايزلا 03(



 انربخأ "'[يربدلا] ''”[ميهاربإ نب قاحسإ انث] «دمحأ نب ناميلس انثدح

 تتام ةاش نأ ةنوميم '”[نع] سابع نبا نع ءاطع نع «جيرج نبا انربخأ «قازرلا دبع

 .«؟اهباهإ متغبد الأ» : هلع ىبنلا لاقف

 نع جيرج نبا نع مصاع وبأ هاورو «هيبأ نع ءاطع نب بوقعي نع « ةيعش هأور

 دبع نب] هللا ديبع نع يرهزلا هاورو . ةنوميم نع سابع نبا نع ءاطع نع «رانيد نب ورمع

 نبورمعو ءدعس نب ثيللا هاورو . ةنوميم نع ''[ سابع نبا نع] ةبتع نبا 20مل

 «عيبس تنب ةيلاغلا همأ نع «ةفاذح نب كلام نب هللا دبع نع «دقرف نب ريثك نع «ثراحلا
 5-5 مي ىس (8) 5

 . ظرقلاو ءاملااهرهطي :لاقو ؟![هوحن] ةنوميم نع

 "![ديمحلا دبع نب] ىيحي انث ,نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدح ١

 هللا ديبع نع نمحرلا دبع نب نيصح نع «شمعألا انث «شايع نب ركب وبأ انث « "”[ىنامحلا]

 هءاضق يوني اًنيد نادأ نم» : ِهِْفَع هللا لوسر لاق :تلاق ةنوميم نع «ةبتع نب هللا دبع نبا

 تيقلف «هركنأف ؟هنع هتلأسف اًئيصح تيقلف : ركب وبأ لاق «ةمايقلا موي هنع هللا هادأ

 .هب ينربخأ وهل « وه الإ هلإ ال يذلا هللاو بذك :لاقف هتربخأف شمعألا

 ةنوميم نع «دادش نب هللا دبع نع « ىبعشلا رماع نع «يلذهلا ركب وبأ انث « ميهاربإ

 ينإ مهللا» :لاقو ءامسلا ىلإ هسأر ””عفار الإ يتيب نم ُهّنِيَي هللا لوسر جرخ ام :تلاق

 .«ملظأ وأ ملظأ وأ ءيلع لهجي وأ لهجأ وأ ,لذأ وأ ,لضأ نأ كب ذوعأ
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 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(ب) نم طقس (؟)

 .«ينتئدح» :(ب) يف (9)

 .(ب)يف تسيل قد

 .«عفر الإ :(ب) يف )0(



 حارس وأ قالطب نهقرافو نهيلع دقع يتاللا هجاوزأ ركذ
 ©!ةيرماعلا [1/61/] : نهنمف

 ءريكب نب ىيحي انث «ناحلم نب ميهاربإ نب دمحأ انث .دالخ نب ركب وبأ انثدح 40

 ةيلاعلا هّكَي هللا لوسر قلطو :لاق يرهزلا باهش نبا نع ديزي نب سنوي نع ثيللا انث
 نأ لبق تجوزت هَ هللا لوسر اهقلط يتلا "”[نايبظ تنب] ةيلاعلا نأ انغلبو «نايبظ تنب

 . مهيف تدلوو اهموق نم اهل مع نبا تحكنف «هءاسن ُهَّلكَع م هللا لوسر مرحي

 نب ريهز انث «مادقملا نب دمحأ انث «ةبورع وبأ انث «ميهاربإ نب دمحم انثدح --1

 يراصنألا ديسأ ابأ هلي هللا لوسر ثعب :لاق ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس انث «ءالعلا

 ديسأ وبأ هايإ اهحكنأف اهآر هلي يبنلا نكي ملو اهبطخي ةعصعص نب رماع ينب نم ةأرما ىلإ

 .اهقلطف اًضايب اهب ىأر "”[اهادهأ] املف ءاهيلع مدقف اهزهج مث ُهْنِكَع يبنلا اهاري نأ لبق

 نع «يربدلا ”[ميهاربإ نب قاحسإ] انث « '*”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -0

 ينب نم ةأرما هيَ م هللا لوسر حكت : لاق ريثك يبأ نب ىيحي نع ءرمعم نع «قازرلا دبع
 . *[هب] تلخدأ نيح اهقلطف «نايبظ تنب ةيلاعلا :اهل لاقي «ةعيبر

 «ديز نب قاحسإ انث «رشعم يبأ نب ب نسحلا انث : لاق «يلع نب دمحم انثدح ,,ىئ؟ر 5

 ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع ورمع نب هللا '”[دبع] ىنثدح ءرفعج نب هللا دبع انث

 بالك نب ورمع ينب نم ةعصعص نب رماع ينب نم ةأرما هل هللا لوسر حكن :لاق

 . ”[اهقرافو]

 نب دمحم انث «يطساولا دمحم نب دومحم انث «ةزمح نب قاحسإ وبأ انثدح 07

 هْللَع ينلا جاوزأ يأ هتلأسو ءيرهزلا ينثدح : "”[لاق] ؛يعازوألا نع «ديلولا انث «حابصلا

 . (309/5) ةباصإلا ١184(« /9) دسألا «(5 08 /4) باعيتسالا )١(

 .(ب)يف تسيل (؟)

 . باوصلا وهو (ب) نم تبثأ امو «اهاده# : لصألا يف ةرفز
 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(هيلع» :(ب) ىف (6)

 . (ليبع)لا :(ب) ىف 000

 .(ب) نم طقس 037



 ىلع تلخد امل نوجلا ةنبا نأ ةشئاع نع ريبزلا نب ب ةورع ينربخأ : لاقف ؟هنم تذاعتسا

 يقحلا ,ميظعب تذُع» :لاق «كنم هللاب ذوعأ : 2”تلاق ءاهنم اندف هلي هللا لوسر

 . ةقيلطت كلهأب يقحلا :يرهزلا لاق (كلهأب

 يرهزلا نع « "”[يبعشلا] ىسيع نب ايركز نع «يلصوملا ركب يبأ نب رمع هاور #
 .[ب /؟90/9] هوحن

0 
 اذ

 ةيدنكلا ركذ ["ا/648]

 انث «مادقملا نب دمحأ انث ءرشعم يبأ نب نيسحلا انث «يلع نب دمحم انثدح -

 اند )11 0101 3ع هل

 جوزت ''”[مث] :لاق ةيرماعلا ركذ دعب ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس انث «ءالعلا نب ريهز

 لاعت :تلاقف اهاعد اهيلع لخد املف «نوجلا ىنب نم نامعنلا تنب ءامسأ نميلا لهأ نم

 ام وحن اهب لعفف «ةيرماعلا حضوك حضو اهب ناك هنأ مهضعب معزو :لاق ءاهقلطف «تنأ

 ىذاعمب تذع دق» :لاق كنم هللاب ذوعأ :تلاق اهنأ مهض مهضعب معزو :لاق «ةيرماعلاب لعف

 نم ةأرما هل اذه لاق اغإ ؛لطاب اذهو : ةداتق '"![ىنعي د1 لاق . اهقلطف «ينم هللا كذاعأ دقو

 هلق يبنلا ىلع نهبلخت نأ "”[هؤاسن] فاخف ةليمج تناك قوقشلا تاذ يبس نم ربنعلب

 : هسفنل اهذختي نأ دارأ امل تلاقف «كنم هللاب ذوعأ 2[ : يلوقت] نأ هبجعي هنإ :اهل نلقف

 . (ىنم هللا كذاعأ دقو ,ذاعمب تذع دق» : لاق "”[كنم] هللاب ذوعأ ىنإ

 ماقأف '''[اهمجري] نأ ركب وبأ دارأف «لهج يبأ نب ةمركع نميلاب ةيدنكلا جوزتو :لاق

 ش .اهب لخدي مل هَ يبنلا نأ ةنيبلا

 «ديمحلا دبع نب ىيحي انث ءنوراه نب ىسوم انث « "”[نسحلا نب] بيبح انثدح -48

 .«تلاقف» :(ب) يف قفز

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 . (777 /4) ةباصإلا «.(177/9١/)دسألا (*)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .«لوقي» : لصألا يف (4)
 . (همج ريآل :(ب) يف 4فز

 .(ب) نم طقس (0)



 اب / 4
 ةباحصلا ةفرعم

 رم :لاق هيبأ نع ديسأ يبأ نب ةزمحو « لهس نب سابعلا نع « ليسغلا نب نمحرلا دبع انث

 ىتح «طوشلا :هل لاقي طئاح ىلإ انقلطناف هعم انجرخف .""”هباحصأو هني هللا لوسر انب
 ىتأ دقو لخدف «(انهاه اوسلجا» : ُهْْيَو يبنلا لاقف ءامهنيب انسلجف نيطئاح ىلإ انيهتنا

 يبنلا اهيلع لخد املف ءاهل ةياد اهعمو ليحارش نب نامعنلا تنب ةميمأ تيب يف تلزعف ةينوجلاب
 اهيلإ هديب ىوهأف «ةقوسلل اهسفن ةكلملا بهت لهو :تلاق «كسفن يل يبه» :لاق هِي

 اهسكا ,ديسأ ابأ اي» :لاقف جرخ مث (ذاعمب تذع دقل» :لاقف «كنم هللاب ذوعأ :تلاقف

 .«اهلهأب اهقحلاو نيتقزار

 يبأ نب ديعس انث «حلاص نب نامثع نب ىيحي انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح

 نم ةأرما هلي هللا لوسرل ركذ : لاق دعس نب لهس نع «مزاح يبأ نع ناسغ وبأ انث «ميرم

 ينب مجأ يف تلزنف تمدقف اهيلإ لسرأف ءاهيلإ لسري نأ يدعاسلا ديسأ ابأ رمأف برعلا

 املف ءاهسأر ةسكنم ةأرما اذإف اهيلع لخدف اهءاج ىتح ُهلْيَي يبنلا جرخف :لاق «ةدعاس

 :اهل اولاقف «ينم كتذعأ دق» :لاق «كنم هللاب ذوعأ :تلاق هلي هللا لوسر اهملك

 انأ :تلاق «كبطخيل ءاج هع هللا لوسر اذه :اولاق ءال : تلاق ؟اذه نم '”[يردنأ]
 . كلذ نم ىقشأ تنك

 : ليقو «كاحضلا تنب ةمطاف اهنإ : ليقو «ةميمأ : ليقف «ةذيعتسملا مسا يف فلتخا

 . ةيثيللا ةكيلم اهنإ

 انث «جرفلا نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح 0١

 : لاق ديسأ يبأ نع «مكحلا نب رمع ينربخأ «ةديبع نب ىسوم انث «ناقربزلا نب دمحم

 اهب تلزن ىتح هيلع ""”[اهتبلجف] اهيلإ ينلسرأف نوجا ينب نم ةأرما هلي هللا لوسر حكن
 ىلع يشع هَ هللا لوسر جرخف ءاهب تئج دق « هللا لوسر اي :تلقف تئج مث «طوشلاب

 اذإ عنصي ناك كلذكو ءاهلبقيل اهيلإ ىوهأف هيتبكر ىلع ىعقأف اهءاج ىتح هيلجر
 تذعتسا دقل» :لاقو اهنع فرحناف :لاق «كنم هللاب ذوعأ :تلاقف ءءاسنلا '”[يلج]

 .«نيردتأ» :(ب) يف (؟)

 . (التجا» :(ب) يف قد



 . اهقلط مث اهلهأ يلإ اهتددرف هلي ع يبنلا ينرمأ مث ءاهنع فكو «اًذاعم

 نب نب نب لإ ميهاربإ نب :ب دمحأ انث ءدامح :بدمحم ٠ نيسحملا انث « أريإ ءنب دمحم انثدح -585

 ةرمع نإ :تلاق ةشئاع نع «هيبأ نع « ةورع نب ماشه انث .مساقلا نب ديبع انث .مادقملا

 اهقلطف «ذاعمب تذع دقل» :لاقف هيلع تلخدأ نيح هلي هللا لوسر نم تذوعت نوجلا تنب

 .[أ /7 .7١/1١1 ةيقزار باوثأ ةثالثب اهعتمف اًسنأ وأ ةماسأ رمأو

 ةيرافغلا ركذ [”ا0/ه4]

 كل

 هياف تع هرم اه "خف رق نر يللا جزا لت ل نا كر

 . 0 :كلهأب ىقحلا» :لاق 9 قادصلا اهل لمكأ

 . هلثم ليمج نع «يراصنألا صفح ىبأ نب دمحم هاور

 :هل لاقي الجر تبحص :لاقو "”[هلثم] ليمج نع "”[كلام نب] مساقلا هاورو *

 .بعك نب ديز وأ ديز نب بعك

 تق

 (*”ةيدزألا كيرش مأ ركذ "564]

 .ةيملسلا ميكح تنب ةلوخ :اهمسا :ليقو ه

 « "”[ةبيش يبأ نب] نامثع نب دمحم انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انئدح 68

 نب ميكح نع «قاحسإ نب دمحم نع «يئاكبلا هللا دبع نب دايز انث «يرعشألا لالب وبأ انث

 لكَ هللا لوسر جوزت ام عيمج ناك :لاق هيبأ نع «نيسحلا نب يلع نب دمحم نع «ميكح

 )١( (ب) نم هانتبثأ امو «لصألاب طشك [ 1 نيبام .

 .«لخدأف» :(ب) يف قفز

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(556 /5) ةباصإلا «(" ه9 /) دسألا )78١/5(, باعيتسالا (:)



 . هَلِلَع يبنلل اهسفن تبهو ةيراصنألا كيرش مأ نهنم ''"[ةأرما] ةرشع سمخ

 نب روصنم انث « "”نامثع نب دمحم انث '')[نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدح -60

 تبهو يتلا :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع .ديعس وبأ انث «محازم يبأ

 . ميكح تنب ةلوخ يبنلل اهسفن

 نب ريهز انث «مادقملا نب دمحأ انث هرشعم يبأ نب نيسحلا انث «يلع نب دمحم انثدح -7

 مأ هلع هللا لوسر جوزتو :لاق ةيدنكلا ركذ دعب ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس انث «ءالعلا

 هركأ ينكل ,راصنألا جوزتأ نأ بحأل ينإ» : لاق راجنلا ينب نم ةيراصنألا كيرش

 . اهب لخدي ملو «نهتريغ
 د د

 ””ةيملسلا ركذ ] 755٠"

 . تلصلا نب ءامسأ تنب أبس : ليقو «تلصلا تنب ءامسأ :اهمساو ص

 «يلجعلا ثعشألا وبأ انث ءدمحم نب نيسحلا انث « ميهاربإ نب دمحم انثدح ١7177

 جوزتو :لاق كيرش مأ ركذ دعب «ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس انث «ءالعلا نب ريهز انث

 .اهب لخدي نأ لبق تيفوتف ميلس ينب نم مارح ينب نم تلصلا تنب ءامسأ

 نب كامس نب مارح نب لاله نب ةثراح نب ريثك نب تلصلا تنب ءامسأ نأ اوركذو

 يهو «ةيملسلا تلصلا نب ءامسأ تنب أبس جوزت :ةداتق نع رضنلا نب صفح لاقو فوع

 «ةبحص امهل '؟”[ةورعو ءامسأ] اهيوخأو «ءتلصلا نب ءامسأ نب مزاح نب هللا دبع ةمع

 ش . هيبأ نع يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه هلاق

 ف عت 3

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(ب) يف مسالا اذه رركت (؟)

 . (7” 5 /5) ةباصإلا ١(« /ال) دسألا «(55/5"7) باعيتسالا (9)

 .(ب) يف ريخأتو ميدقت هيف [ ]نيب ام (5)



 ©”ةيراصنألا ىليل ركذ ]

 لالب وبأ انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -

 نب دمحم نع «ميكح نب ميكح نع ؛قاحسإ نب دمحم نع «يئاكبلا دايز انث «يرعشألا
 «ةيراصنألا ميطحلا تنب ىليل هي هللا لوسر جوزتو :لاق هيبأ نع «نيسحلا نب يلع

 .اهلاقأف هتلاقتساف «هيلع اهسفن تفاخف اًرويغ تناكو

 (”ةيدنكلا ةرمع ركذ [""5]

 لالب وبأ انث .نامثع نب دمحم انث '”[نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدح -84

 نب ميكح نع «قاحسإ نب دمحم نع «يئاكبلا '”[دمحم نب دايز] انث '”[يرعشألا]

 تندب ةرمع هيو هللا لوسر جوزتو :لاق هيبأ نع نيسحلا نب يلع نب دمحم نع «ميكح
 . ةدنك نم ةيواعم

 نع «قازرلا دبع ابنأ «ميهاربإ نب قاحسإ انث «””[دمحأ نب] ناميلس انثدح -

 نوجلا ينب نم ةيدنكلا نهنمو :لاق هلع يبنلا جاوزأ ركذو ءيرهزلا نع رمعم

 .[ب /781 3

 نع لجر نع «قازرلا دبع أبنأ .قاحسإ انث ''”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 0١-

 . هع يبنلا تام امدعب اهب ءيجف ةدنك نم ةأرما جوزت هِيَ يبنلا نأ « يبعشلا نع دلاجم

 9 دع دع د وع هلع ىع

 )١( ةباصإلا «(551/ /ال)دسألا )5/5٠٠(.

 , (”4//51) ةباصإلا 2٠١5 /7)دسألا (؟)

 .(ب) يف تسيل (9)
 .(ب) نم ةدايزلا (5)



 نهيلع دقعي ملو نهبطخ نم ركذ
 نب دمحأ] انث «رشعم ىبأ نب نيسحلا انث «قاحسإ ىبأ نب دمحم انثدح -7

 هلع هللا لوسر بطخ :لاق ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس انث «ءالعلا نب ريهز انث '”[مادقملا

 ءاءوس اهب نإ :اهوبأ لاقف ينزملا ةثراح يبأ نب فوع نب ثراحلا تنب ةرمج جوزتي ملو

 . رعاشلا ءاصربلا نب بيبش مأ يهو «تصرب دقو اهوبأ اهيلإ عجرف ءاهب نكي ملو

 «ةعاضرلا نم هاخأ اهابأ دجوف «بلطملا دبع نب سابعلا تنب ةبيبح مأ بطخو

 هتنبا بالك نبركب يبأ ينب دحأ نايفس نب كاحضلا هيلع ضرعو «ةبيوث همأ امهتعضرأ

 يل ةجاح الو :لاق ءطق عدصت مل اهنأ كل تفصو ام عمو :لاق مث ءاهلامج فصوو

 .(اهب

 ء«مصاع يبأ نب ''[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع '”[ركب وبأ] انثدح 417

 نب ديعس نع «يرهزلا نع «رمعم نع «قازرلا دبع انث ءديمح نب بوقعي انث

 دق ينإ « هللا لوسر اي :تلاقف ئناه مأ بطخ هلي يبنلا نأ «ةريره يبأ نع «بيسملا

 . لايع يلو تربك

 انث «راكب نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث «.نادمح نب ورمع وبأ انثدح -

 يبأ تدب ىناه مأ نع «يبعشلا نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع «ناميلس نب ميهاربإ
 ةبغر '"![كنع] يب ام « هللا لوسر اي :تلقف هلو هللا لوسر ينبطخ :تلاق بلاط

 .راغص ينبو جوزتأ نأ بحأ «؟”[امو]

 . "”[هوحن] ىناه مأ نع «حلاص يبأ نع «يدسلا هاور *

 نب هللا ديبع انث « ركب وبأ انث «مصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 0

 .«يلجعلا ثعشألا وبأ» :(ب) يفو «ءلصألاب اذك )١(

 .(ب) يف تسيل (0)
 .(ب) نم ةدايزلا (")

 .2الو» :(ب) يف (4)
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 م هللا لوسر ينبطخ :تلاق ئناه مأ نع حلاص يبأ نع .يدسلا نع «ليئارسإ انث «ىسوم



 هجاوزأ نم تارّيخملا ركذ

 «ىلعألا دبع انث «راشب نب دمحم انث «ةبورع وبأ انث ىلع نب دمحم انثدح -7

 نإ كجاَوَْأل لُق ُيِبنلا هيأ اَيإ» :ىلاعت هلوق يف «نسحلا نع «ةداتق نع «ديعس '”نع

 ةرخآلاو ايندلا نيب نهريخي نأ هللا هرمأ :لاق ("1[ةيآلا] 4 اَهََيِرَو اَيْندلا ةاّيَحْلا نذرت ّنَنُك

 ناكو ءايندلا نم هتدارأ ءىش ىف ةشئاع نم ٌةريغ ىهو : ةداتق لاق «رانلاو ةنحلا 27[نيبو]

 تنب] بنيزو «ةدوسو «ةبيبح مأو «ةملس مأو ,ةصفحو «ةشئاع :ةوسن عست ذئموي هتحت

 تنب] ةيفصو « "”[ثراحلا تدب] ةيريوجو « "”[ثراحلا تنب] ةنوميمو "”[شحج

 «ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا تراتخا املف «هيلإ نهبحأ تناكو ةشئاعب أدبف ؛ "يبيح

 . هلع هللا لوسر هجو يف حرفلا يؤر

 نع "”[يربدلا] "”[ميهاربإ نب] قاحسإ انث "”[دمحأ نب ناميلس] انثدح -

 هللا نرتخاف هءاسن هع يبنلا ريخ ؟7[ا1] :لوقي نسحلا عمس نمع رمعم نع «قازرلا دبع

 . 4 دعب نم ءاسنلا كَل لحي ال )> :لاق نهيلع َرصُق هلوسرو

 انث «يدهم نب ىلعم انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدح

 " [يل] لاق رايخلا تلزن امل :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع «ةملس يبأ نب رمع نع «ةناوع وبأ

 . «كيوبأ يرمأتست ىتح ائيش هيف يضقت الف اًرمأ كل ركذأ نأ ديرأ ينإ» : هِي يبنلا

 الف اًرمأ كل ركذأ نأ ديرأ ينإ» :لاقف اهيلع هددرف :لاق ؟ هللا لوسر ايوهام :تلق

 (7[تلاق] ؟ هللا لوسر ايوه ام :تلق «كيوبأ يرمأتست ىتح اًئيش هيف 7[يلإ] يضقت

 4 اًهَتتيزَو اًينّدلا َةاَيَحْلا َنْدِرُث ْْشنُك نإ كجاَوْرَأل لق ُيِنلا اَهّيأ اي :[أ /777 /؟] يلعأر قف

 ْ .كلذب حرفف «هلوسرو هللا ترتخا لب « هللا ناحبس : تلق "”[تلاق] ةيآلا

 ىيحي هاورو .هوحن '"”[ةشئاع نع] ةملس يبأ نع ورمع نب دمحمو «يرهزلا هاور #

 . ةشئاع نع نمحرلا دبع تنب ةرمعو «بطاح نب نمحرلا دبع نبا
 ني تق 3 . . ب

 .«ديعس انث) :(ب) يف )١(

 .(ب) نم طقس (؟)
 .(ب) نم ةدايزلا ©

 . (ب) نم تبثأ امو «املو» : لصألا يف (4)



 هجاوزأ نم تائجرملا ركذ "5 ]

 انث «بيبش نب ةملس انث "”[ينارحلا] ةبورع وبأ انث « يلع نب دمحم انثدح -8

 ءاشت نم يجرت : لجو زع هلوق يف «نيزر يبأ نع ءروصنم نع ءرمعم انث «قازرلا دبع

 ةشئاع تناكو «ةبيبح مأو ةيريوجو ةيفصو ةدوسو ةنوميم :تائجرملا :لاق 4 نهم

 . مْسقلا يف نهنيب يواسي ناك هَليَع يبنلا مسق يف ءاوس «بنيزو «ةملس مأو ''"[ةصفحو]

 هجاوزأ نم نهنع ُهّنْيَع ىبنلا ىفوت ىتاللا ركذ 7 ] 0 َنلاَص .07 1

 « مادقملا نب دمحأ انث ءرشعم يبأ نب نسحلا انث «قاحسإ يبأ نب دمحم انثدح --

 ؛ عست نع هني يبنلا تام : لاق ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس انث «ءالعلا نب ريهز انث

 ءركب ىبأ تنب ةشئاع :نوراه ىنب نم ةدحاوو «برعلا رئاس نم ثالثو « شيرق نم سمخ

 يبأ تنب ةملس مأو «ةعمز تنب ةدوسو «نايفس يبأ تنب ةبيبح مأو «رمع تنب ةصفحو

 بنيزو «ثراحلا تنب ةنوميم : برعلا رئاس نم ثالثو « شيرق نم سمخ ءالؤهف «ةيمأ

 . بطخأ نب يبيح تنب ةيفص ليئارسإ ينب نمو «ثراحلا تلنب ةيريوجو « شحج تنب

 تف تي 2

 5 0 .٠

 ("”سيق تسب ةليتق ركذ ["755]

 . سيق نب ثعشألا تخأ ن

 قاحسإ انث «ديزي نب دلاخ نب دمحم انث ,ناسغ ىبأ نب دمحأ نب ىلع انثدح 0١-

 نع ةمركع نع .دنه ىبأ نب دواد انث ءىلعألا دبع انث «ديهشلا نب بيبح نب ميهاربإ نبا

 هللا اهأربف ءاهريخي نأ لبق تامف «سيق نب ثعشألا تخأ ةليتق جوزت هِيَ يبنلا نأ سابع نبا

 . ةلم

 .(ب) نم طقس )000

 , ("9 /4) ةباصإلا 714٠١(, /ا) دسألا ,.(559/54) باعيتسالا ()



 . ىبعشلا نع :لاقو «دواد نع «باهولا دبع هاور #*

 ديلولا نب دمحم انث ءرشعم يبأ نب نيسحلا انث «يلع نب دمحم انثدح --

 ؛ةليتق ثعشألا تنب كلم ُهّْنِيَي يبنلا نأ رماع نع «دواد انث ,باهولا دبع انث «يرسبلا

 لاقف «ةديدش ةقشمركب يبأ ىلع كلذ قشف «كلذ دعب لهج يبأ نب ةمركع ''”اهجوزتو

 ملو] هلع يبنلا اهريخي ملو «هئاسن نم تسيل اهنإ « هللا لوسر ةفيلخ اي :رمع هل
 . نكسو ركب وبأ نأمطاف ءاهموق عم تدترا يتلا ةدرلاب هنم '''[ هللا] اهأرب دقو "”[اهبجحي

 2 تو

 هلَِع هيرارس ركذ ["ا76]

 هلي يبنلا دعب تتامو «ةرجهلا نم نامث ةنس ةنيدملا اهب مدق « ةيطبقلا ةيرام نهنم

000 ٠ .٠. 1 
 .٠ نرويس سمحب

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ''![نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدح 417

 نع [ب /77 /51 باهش نبا نع «حلاص نب ةعمز انث «يدسألا رماع وبأ انث .باجنم

 مأ يهو "”[ةنيدملا اهب مدق] ةيطبقلا هتيراج هلع هللا لوسر رستسا :لاق «بيسملا نب ديعس

 « ريكب نب ىيحي انث «ناحلم نب ميهاربإ نب دمحأ انث ؛دالخ نب ركب وبأ انثدح --15

 هلَِع يبنلا رستسا :لاق باهش نبا نع "'[ديزي نب] سنوي نع ءدعس نب ثيللا انث

 ءاهلهأب تقحلف اهقتعأ مث ةظيرق ينب نم ةناحير رستساو «ميهاربإ هل تدلوف '؟”[ةيرام]

 نبدلللا ديبع انث «ىبأ انث ءنامثع نب دمحم انث «دمحأ نب دمحم انثدح -6

 ىدهأ ةيردنكسإلا ميظع سقوقملا نأ «ميهاربإ نب دعس نع «ةديبع نب ””ىسوم انث «ىسوم

 ش .«اهجوزتف» :(ب) يف )١(

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 .(ب) يف تسيل (7)
 .«ةيطبقلا هتيراج» :(ب) يف (5)

 . «ىسوم نعا) : (ب) يف 4دط



 .ريرح نم ةلحو ةلغبو ؛هللا لوسرل ميهاربإ مأ ةيرام
 وبأ]انث « "”[رشعم يبأ نب نيسحلا] ةبورع وبأ انث «يلع نب دمحم انثدح -5

 نع «ةبورع يبأ نب ديعس انث «ءالعلا نب ريهز انث «مادقملا نب دمحأ ''[يلجعلا ثعشألا

 سقوقملا ناكو «ةيطبقلا "”[ةيرام] امهيدحأ ناتديلو هلي هللا لوسرل تناكو :لاق «ةداتق

 هل تناكو «ميهاربإ هل تدلوف هّللَت يبنلا ىلإ اهب ثعب "'[رصمو ةيردنكسإلا بحاص]

 لخن يف ناكف «ةفافخ ينب ءاسن ىدحإ ''[ةيظرقلا] ةحيمر :مهضعب لاقو «ةناحير
 هَ يبنلا نأ اومعزو 7[ :لاق] لخنلا ىنج ام اذإ اًنايحأ اهدنع لزني ناكو «ةيلاعلاب "”[انل]

 1 . مهدنع هيف يفوت يذلا هعجو لوأ هأدتبا

 نب دمحأ انث « '”[يزورملا] ىبحي نب دمحم انث « 7[ نسحلا نب] بيبح انثدح 7

 ثعبو : قاحسإ نب "”[دمحم] لاق :لاق «دعس نب ميهاربإ انث « ''”[بويأ نب] دمحم

 هلع يبنلا باتك هيلإ ىدأف ةيردنكسإلا بحاص سقوقملا ىلإ ةعتلب يبأ نب بطاح هيَ يبنلا

 . هلع هللا لوسر نبا ميهاربإ مأ ةيرام نهنم ةعبرأ يراوج هلي هللا لوسر ىلإ سقوقملا ىدهأو

 يبأ نب ثراحلا انث ءدلخم نب '”[يلع نب] دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح -

 : لاق هيبأ نع «ةديرب نب هللا دبع انث ءرجاهملا نب ريشب انث «نابأ نب زيزعلا دبع انث «ةماسأ

 بهوو «لغبلا بكري ناكف «نيتيراجو ءابهش ةلغب هِي هللا لوسر ىلإ طبقلا ريمأ ىدهأ

 . هلي يبنلا نبا ميهاربإ هل تدلوف ىرخألاب ىرستو «تباث نب ناسحل نيتيراجلا ىدحإ

  :لاقو . هلثم ريشب نع «ةنيبع نب "”[نايفس] نع «يدايزلا دايز نب دمحم هاور

 . ناسح نب نمحرلا دبع مأ يهو نيريس اهمسا ىرخألاو

 ىيحي نب دمحم انت « مصاع يبأ نب "”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -84

 .(ب) نم ةدايز [ ]نيب امو « «ةبورع وبأ» : لصألا يف )١(
 . (ب) نم ةدايز [ ] نيب امو ««مادقملا نب دمحأ» : لصألا يف )0(

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(ب) يف تسيل )0



 ةباحصلا ةفرعم فدل 00
2 

3 

 نع «يرهزلا نع دعس نب ثيللا نع ؛هامس لجر نع «دمحم نب بوقعي انث «يلهابلا
 ةيراج سقوقملا :هل لاقي مورلا ةقراطب نم كلم ىدهأ :تلاق «ةشئاع نع «ةورع

 لخدف ءاباش اهل مع نبا اهعم هيلإ ىدهأو «ةيرام ىمست كولملا تانب نم '"”[ةيطبقلا]
 املف :ةشئاع تلاق «ميهاربإب تلمحف اهباصأف ةولُخ لخدم موي تاذ اهنم هلي هللا لوسر

 ةنئاض هل ىرتشاف نبل همأل نكي ملو هَ يبنلا تكسف «كلذ نم تعزج اهلمح نابتسا

 موي تاذ هب ءاجف «هنول افصو «هنول نسحو ءهمسج هيلع حلصف ىبصلا "هل ىدغف اًنوبل

 ىرأام : ىريغ انأو تلقف (؟هبشلا نيرت فيك ,ةشئاع ايو :لاقف «هقنع ىلع هلمحي

 . ؟همحل نسحيل نأضلا نابلأب ىذغي نمف يرمعل :تلقف «؟محللا الو» :لاقف ءاهبش

 نب دمحم انث «لالخلا ورمع نب دمحأ انث « "””[دمحأ نب] ناميلس انثدح -

 نب ثيللا نع ءورمع نب عشاجم انث «يرهزلا دمحم نب بوقعي انث «ناوجلا روصنم
 «سقوقملا هدهي ملو ةيرام عم جرخ يطبقلا اًحلاص نأ سنأ ينثدح «يرهزلا نع دعس

 . يراصنألا بويأ يبأ لزنم اهلزنأ ناك هي هللا لوسر نأو اهتيرق نم اهعبتا ناك امنإو

 انث « يبأ انث « (*![دلاخ نب ورمع نب دمحم انث "”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 0

 ةيرام تدلو امل :لاق سنأ نع «يرهزلا نع «ليقعو «بيبح يبأ نب ديزي نع «ةعيهل نبا

 مالسلا :لاقف ليربج هيلع لزن ىتح «ءيش هنم هَّي يبنلا سفن يف عقي نأ داك ميهاربإ

 . ميهاربإ ابأ اي كيلع
 رفعج وبأ انث «ينارحلا بيعش وبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -1

 ةظيرق هَ هللا لوسر حتف امل :لاق قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «يليفتلا

 ينب ءاسن ىدحإ « *”ةقانخ نب ورمع تنب ةناحير هئاسن نم هسفنل ىفطصا [أ 7/3

 :هكلم يف يهو اهنع يفوت ىتح ُهِّلَي هللا لوسر دنع تناكو «ةظيرق "”[ نبا ورمع]

 .«اهنم» :(ب) يف (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .؟ينارحلا ورمع نب دمحمل :(ب) يف (5)

 . ةباغلا دسأ يف امل قفاوم وهو لصألا نم تبثأ امو «ةفافخ :(ب) يف 2(



 اهيلع برضيو اهجوزتي نأ اهئيد كرتتو مالسإلا اهيلع ضرع ُهُّنفَع هللا لوسر ناكو

 ناكو «؛كيلعو يلع فخأ وهف ككلم ىف ىنكرتت لب « هللا لوسر اي :تلاقف «باجحلا

 هسفن يف دجوو هلك هللا لوسر اهلزعف ةيدوهيلا الإ تبأو مالسإلا تضغب اهابس نيح

 ةبلعغفل اذه نإ» :لاقف هفلخ نيلعن عقو عمس ذإ هباحصأ عم وه امنيبف ءاهرمأ نم كلذل

 تملسأ دق « هللا لوسر اي :لاقف هءاجف «")[ةناحير] مالسإب ىنرشبي "”[ىدعس نب]

 . كلذ هرسف «ةناحير

 اهريقو رمع اهيلع ىلصف ةرشع تس ةنس تتام :يدقاولا رمع نب دمحم لاقو

7 9 7 
 ني عي دب

 .«ةيعس) :(ب) يف )١(



 ِهْلِلَع هتامع ركذ

 بلطملا دبع تدب ةيفص [7755] : نهنم

 مأ "”[يهو] ءاضيبلا :تامع تس هيلع هللا تاولص هل ناك «ماوعلا نب ريبزلا مأ ح

 رمع نب ذئاع نب ورمع تنب ةمطاف نهمأ «ةربو « '''[ىورأو] «ةميمأو «ةكتاعو «ميكح

 ..بلطملا دبع ونب ةبعكلا دبعو «ريبزلاو بلاط يبأو « هللا دبع مأ يهو «موزخم نب

 ةزمح مأ اهمأو «فانم دبع نب بيهو تنب ةلاه اهمأ «بلطملا دبع تنب ةيفصو

 ,ماوعلا نب ريبزلا مأ ةيفص الإ هتامع نم ملسي ملو «بلطملا دبع ونب لجحو ؛موقملاو

 اهنإ : ليقف :ةكتاع مالسإ يف فلتخاو «بلطملا دبع نب ريبزلا اهيخأب ريبزلا اهنبا تمسو
 . ةقيقح اهمالسإل فرعي الو «.تملسأ

 ةفالخ يف '''[ةيفص] تيفوت «ةينزاملا ثراحلا تنب دنهو ريبزلا اهنبا ةيفص نع ىور *

 . امهنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 قاحسإ نب ليعامسإ انث ء.ناسيك نب دمحأ نب دمحم نب نسحلا انثدح 7

 نع «ريبزلا نب رفعج اهيبأ نع ءرفعج مأ انتثدح «يورفلا دمحم نب قاحسإ انث « يضاقلا

 لعج قدنخلاوأ دحأ ىلإ هلي هللا لوسر جرخ امل :تلاق بلطملا دبع تنب ةيفص نع «ريبزلا

 دوهيلا ءاجف «تباث نب ناسح نهعم لعجو «دجسملا دنع عرافلا :هل لاقي مطأ يف هءاسن

 انلقف .هيف انيلع لظأ ىتح مطألا يف مهنم يدوهي ىقرف :لاق هلل يبنلا ءاسن ةرغ نوغتبي

 . ُهلِلَع يبنلا عم تنك يف كلذ ناك ول ؛يف كلذ امو :لاق «هلتقاف هيلإ مق :تباث نب ناسحل

 ىتح هسأز تبرضف هيلإ تمقف هطبرف :لاق «فيسلا يعارذ ىلع طبراف :هل تلقف :تلاق

 هتذخأف :لاق «يف كلذامو :لاق «لفسأ يف دوهيلا ىلع هب مرا :هل تلق مث ءهتعطق

 سيل اًقولخ هلهأ كرتيل نكي مل دمحم نأ اننظ دق :نولوقي مهو اوقرفتف مهيلع هب تيمرف

 يف انعم وهو هعم دشيف رافكلا ىلع دش اذإ هِي يبنلا ىلإ رظني ناكو :لاق ءدحأ مهعم

 .(ب) نم ةدايزلا )١(



 وهو مايأب كلذ لبق اسرعم ناك دقو «ةرفص رثأ هبو ذاعم نب دعس انب رمف :تلاق ءنصحلا

 :ل 5 قرف

 .لوميو | رجري

 لجألا ناح اذإت وملاب سأب ال لمح اجيهلا قحلت ًاليلق لهم

 تي تي حي دام ماع عع

 (”بلطملا دبع تدب ةكتاع [ "ا/51]

 موثلك مأ اهنع تور «ردب لهأ باصم ىلع ةلادلا ايؤرلا ةبحاص ء هيي يبنلا ةمع
 .[ب /777 /؟] ةباحصلا يف رخأتملا اهركذ «ةبقع تنب

 انث ءراطعلا دعس نب ةدعسم انث « "”[ةاءرقو !ًءالمإ] دمحأ نب ناميلس انثدح -4

 نبا نع «"'”[زيزعلا دبع نب دمحم انث] نارمع نب زيزعلا دبع انث « يعازخلا رذنملا نب ميهاربإ

 يبأ نب ةبقع تنب موثلك مأ همأ نع «نمحرلا دبع نب ديمح نع ؛"”[يرهزلا] باهش

 لآ اي حاصف سيب يبأ ىلع ّلثَم اًبكار تيأر :تلاق «بلطملا دبع تنب ةكتاع نع «طيعم

 تقلفتف نكرلا اهب ىمرف سيبق يبأ نم ةرخص ذخأ مث «ثالثل اورفنا رجف لآ ايردغ

 لاقف «ةرهز ينب رود ريغ ةرسك اهنم اهتلخد الإ شيرق "”[رود] نم راد تيقب امف ةرخصلا

 نب ديلولا يقلف سابعلا جرخف ''1[:لاق] اهيركذت الو اهيمتكا ءايؤرل هذه نإ : سابعلا

 . ثيدحلا ىشفف هيبأل ديلولا اهركذف «هل اهركذف ةعيبر نب ةبتع

 ايؤرب نوثدحتي شيرق نم طهر يف لهج وبأو ةبعكلاب فوطأ تودغف : سابعلا لاق

 املف ءانيلإ لبقأف كفاوط نم تغرف اذإ «ءلضفلا ابأ اي :لاق لهج وبأ ينآر املف «ةكتاع

 أبنتت نأ متيضر امأ بلطملادبع ينب اي :لهج وبأ لاق «مهعم تسلج ىتح تلبقأ تغرف

 «ثالث يف اورفنا : لاق هنأ هذه اهايؤر يف ةكتاع تمعز دق ؟مكؤاسن أبنتت ىتح مكلاجر

 نم نكي ملو ثالثلا يضمي نإو «نوكيسف اًقح لوقت ام ناك نإف «ثالثلا هذهب صبرتنسف

 . (701//:) ةباصإلا ١80(. //) دسألا ,(57 5 /5) باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (9

 .(ب) نم طقس (4)



 . برعلا يف تيب لهأ بذكأ مكنأ مكيلع انبتك ءيش كلذ

 نوكت نأ تركنأو كلذ تدحج ينأ الإ ءيش هيلإ ينم ناك ام هللاوف :سابعلا لاق

 (7[:تلاقف] بلطملا دبع تانب نم ةأرما ينتتأ تيسمأ املف :سابعلا لاق ءائيش تأر

 نكي مل مث عمست تنأو مكءاسن لوانتي مث مكلاجر يف عقي نأ قسافلا اذه نم متيضرأ

 هيلإ ينم ناكامو ناك هللاو دق :تلقف «لاق ام لاق ام ةزمح ناك ول هللاو ؟ريكن '” كدنع

 ثلاثلا مويلا يف تودغف : سابعلا لأق « مكنيفكأل داع نإف هل نضرعي ال « هللا مياو «ريكن

 ينإ هللاوف : لاق «هنم ءافش كردأ نأ بحأ رمأ ينتاف نأ ىلع بضغم انأو ةكتاع ايؤرل

 باب وحن جرخ ذإ رصبلا ديدح ناسللا ديدح هجولا ديدح اًفيفخ ًالجر ناكو هوحن يشمأل
 ملام عمس دق اذإف «ههتاشأ نأ ينم قرف؟ اذه لكأ هللا هنعل هل ام :هل تلقف «دتشي دجسملا

 هريعب عدج دق يداولا نطبب خرصي يرافغلا ورمع نب مضمض توص "”[ عمس] ؛عمسأ

 جرخ دق «ةميطللا ةميطللا ءشيرق رشعم اي :لوقيوهو .هصيمق قشو هلحر لوحو

 ينلغشو ينع هلغشف : سابعلا لاق !ثوغلا ثوغلا ءاهنوكردت مكارأ ام هباحصأ يف دمحم

 .رمألا نم ءاج ام

 هلي هللا لوسر مأ ةيدعسلا ةميلح <

 ركب نب دعس نب نايح نب ثراحلا نب هللا دبع بيؤذ يبأ تنب يهو ءهتعضرأ يتلا ت

 تحت تناك ؛ةعاضرلا نم هلم هللا لوسر يوخأ ةسينأو هللا دبع مأ يهو «نزاوه نبا

 ركذن «بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع اهنع ىور ءركب نب دعس نب ىزعلا دبع نبا ثراحلا

 . هللا ءاش نإ ءاحلا فرح يف اهثيدح

 72 00 71 ماء

 .«لاقف» :(ب) يف )١(

 . (ريكن دنع :(ب) يف تفحصت 000

 .(ب) نم طقس ()

 . (717/4 /5) ةباصإلا «(51/ /ا/) دسألا 2071/5 /5) باعيتسالا (5)



 فلألا باب

 '"'”قيدصلا ركب يبأ تدب ءامسأ 75]

 نب ريبزلا تحت تناك «نيقاطنلا تاذب "”[فرعت] تناك ءريبزلا نب هللا دبع مأ

 تناك « هللا دبع اهنبا دنع تناكف ءاهقلط مث ءرذنملاو ةورعو هللا دبع هل تدلوف ماوعلا
 ال

 .ةنس نيرشعو عبسب خيرأتلا لبق تدلو «ةشئاع نم نسأ تناكو ءاهيبأل ةشئاع تخأ

 دحأ تدلو موي قيدصلا اهيبألو تدلوو [أ /77 5 /7] نينس رشعب هيَ يبنلا ثعبم لبقو

 «مايأب ريبزلا نب هللا دبع اهنبا لتق دعب ةكمب نيعبسو ثالث ةنس ءامسأ تيفوت «ةنس نورشعو

 ىزعلا دبع تنب ةليتق : ركب يبأ نب هللا دبع مأو ءامسأ مأ ءاهرصب بهذ دقو ةنس ةئام اهلو

 . لسح نب كلام نب رصن نب دعسأ دبع نبا

 نب هللا دبع نب دابعو «ريبزلا نب ةورع اهنباو «سابع نب هللا دبع ءامسأ نع ىور

 «ناسيك نب بهوو «ريبزلا نب هللا دبع نب رماعو «ريبزلا نب هللا دبع نبركب وبأو «ريبزلا

 نب ةحلطو «ردكنملا نب دمحمو «ةكيلم يبأ نب هللا دبعو «بطنح نب هللا دبع نب بلطملاو

 ةبيش تنب ةيفصو ء«ريبزلا نب رذنملا تنب ةمطافو ءركب يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع

 ش . نيرخآ يف « يبجحلا

 وبأ انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «مانغ نب ديبع انث "”[ركب وبأ يحلطلا] انثدح -0

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو . ح ةماسأ

 تنب ءامسأ نع «رذنملا تنب ةمطاف نع «ةورع نب ماشه نع «رهسم نب يلع انربخأ باجنم
 لاقف «ةنيدملا ىلإ جورخلا دارأ امل ركب يبأ تيب يف هلع يبنلل ةرفُس تعنص :تلاق ركب يبأ

 الإ دجأ ام هاتبأ اي :تلقف «هتبرقل اًماصعو ُهَّللَي هللا لوسر ةرفسل اًقالعم ينيغبا :ركب وبأ

 ةبرقلل ىرخألاو ةرفسلل امهيدحأ لعجف ء«هب هتتأ مث نينثاب هتعطقف هيتاهف :لاق «يقاطن

 .نيقاطنلا تاذ تيمس كلذلف

 )١( ةباصإلا «(9 /9) دسألا «(755/5) باعيتسالا )5758/5(.

 .(ب) نم ةدايز[ ] نيبام ()

 .(ب) يف ريخأتو ميدقت [ ] نيب ام ()



 ىيحي انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «مانغ نب ديبع انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح -57

 وهو مايأ ةثالثب ريبزلا نبا لتق امدعب ةكم تلخد :لاق «ةلمرح نب ىلعي هيبأ نع ىلعي نبا
 نآامأ : جاجحلل تلاقف «رصبلا ةفوفكم ةليوط زوجع همأ تءاجف :لاق ,بولصم ذئنيح

 ؟لزني نأ بكارلا اذهل

 :تددسأ امتو

 حور انث يبأ ”")انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ,كلام نب ركب وبأ انثدح -107
 صخرف جما ةعتم نع سابع نبا تلأس : لاق « يبرقلا ملسم نع «ةيعش انث ؛ةدابع نبا

 صخر ُهَنِيَي هللا لوسر نأ ثدحت ريبزلا نبا مأ هذه :لاقف ءاهنع ىهني ريبزلا نبا ناكو ءاهيف
 .اهولسف اهيلع اولخداف اهيف

 ءءاجر نب هللا دبع انث «نايب نب نسحلا نب يلع انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -

 نع «ريبزلا نب ةورع نع .ةملس يبأ نع « ريثك يبأ نب ىيحي نع «دادش نب برح انث
 هللا نم ريغأ ءيش سيل» : هلي هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ

 ٠ .(لجو زع

 . مامهو فاوصلا جاجحو نابأو نابيشو « يعازوألا : ىيحي نع هاور *

 «كرابملا نبا انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -48
 ركب ابأ نأ هيبأ نع ريبزلا نب هللا دبع نب رماع نع «ريبزلا نب هللا دبع نب تباث نب بعصم نع
 يتلا ةدملا يف مهيلع تمدقف ءركب يبأ تنب ءامسأ مأ يهو ةيلهاجلا يف ةليتق هتأرما قلط

 ءايشأو اًطرق ركب يبأ تنب ءامسأ ىلإ تدهأف «شيرق رافك نيبو يَ هللا لوسر نيب تناك

 ال » : لجو زع هللا لزنأف هل كلذ تركذف هن هَ هللا لوسر تنأ ىتح اهنم لبقت نأ تهركف
 . ةيآلا 4 . . . نيددلا يف مكولتاقي مل نيذّلا نع هللا مكاهني

 ةملسم نب هللا دبع انث «يبلحلا ذاعم نب دمحم انث دمحأ نب ناميلس انثدح
 امهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ نع «هيبأ نع ؛ةورع نب ماشه نع ''[يبأ ينثدح] «يبنعقلا

 .«يبأ ينثدح» :(ب) يف )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (0)



 لَ يبنلا اودهاع يتلا مهتدمو شيرق دهع يف ةكرشم يهو يمأ يلع تمدق :تلاق

 يلص ,معن)» :لاق ؟اهلصأفأ ةبغار ىهو تمدق ىمأ :تلقف ةذ هلي هللا لوسر تنذأتساو

 . (كمأ

 وبأو « مزاح يبأ نباو « ةنئييع نباو «نادامحلاو «ةسينأ يبأ نب ديز : ماشه نع هاور *

 نع دانزلا وبأ هاورو . نيرخآ ىف « سيردإ نباو «ةيواعم وبأو ةدبعو «سيوأ وبأو «ةرمض

 « ةمطاف نع ماشه نع « ةنيبع نباو .يمدقملا رمعو ؛ٌئراقلا بوقعي هاورو .هوحن ةورع

 .هوحن ءامسأ

 وبأ انث «تارفلا نب دمحأ دوعسم وبأ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح [ب /875

 ةورع ثيدح لثم هي يبنلا نع ءامسأ نع رذنملا تنب ةمطاف نع ةورع نب ماشه نع ةماسأ

 .«ءاملاب اهودربأف منهج حيف نم ىمحلا» :لاق هِّْلَع ىبنلا نع ةشئاع نع

 « مزاح ىبأ نباو « ةنييع نباو «سنأو نب كلامو «دعس نب ثيللا : ماشه نع هاور #

 .ةدبعو «رهسم نباو .دوسألا نب دمحمو «ةرمض وبأو

 نب ىيحي انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «ىلع نب دمحأ نب دمحم انثدح ١

 اهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ نع «رذنملا تنب ةمطاف نع «ةورع نب ماشه انث «مشاه

 تعلط مث «ميغ موي ناضمر يف ُهّْنَِي هللا لوسر دهع ىلع انرطفأ :تلاق "”[اهيبأ نعو]

 . كلذ نم دبو :لاق ؟ءاضقلاب ''اورمأ : ماشهل انلقف سمشلا

 . هوحن ماشه نع نيرخآ يف ةدبعو ةماسأ وبأ هاور *

 "”"ةيمعثخلا سيمع تنب ءامسأ ["ا/لا/٠]

 2 (*0[ةنيدملاب] ةرجهو ةشبحلا ةرجه : ناترجه اهل نمم تارجاهملا نم تناك ع

 .(ب)نم طقس )١(

 . «ءاضقلاب اورمأو» :(ب) يف )00

 .(1717/5) ةباصإلا ١5(« /ا) دسألا «(5//751) باعيتسالا ()

 .«ةنيدملا» :(ب) يف (:)



 اًنوعو هللا دبع ةشبحلا ضرأب "”[هل] تدلوف «بلاط يبأ نب رفعج اهجوز عم ترجاه
 قيدصلا ركب وبأ اهيلع فلخف «رفعج اهنع لتق مث '"”[بلاط يبأ نب] رفعج ينبا ادمحمو

 مث «ةرجشلاب عادولا ةجح ماع ''![قيدصلا] ركب يبأ نب دمحم هل تدلوف «هنع هللا يضر

 يبأ نب يلع نب ىيحي هل تدلوف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع اهجوزتف اهنع يفوت
 . 27[ يلع هيبأ لبق تام هنإ : ليق] "”بلاط

 ءمامت نب ةفاحق نب كلام نب ميت نب ''”[دعم ليقو] مدغم نب سيمع تنب ءامسأ يهو

 نب رماع نب ةفاحق : ليقو « ناندع نب دعم نب رامغأ نب معثخ نب ةعيبر نبا رماع نبا : ليقو

 يهو «ةيمعثخلا سرفع نب نارهش نب ''”رشب نب كلام نب ديز نب ةيواعم نبأ رماع نب ةعيبر
 سابعلا ةأرما لضفلا مأو هَِلَ يبنلا جوز ةنوميم اهتخأ تناك «تانمؤملا تاوخألا ىدحإ

 نب دادش ةأرما سيمع تنب ىملسو «'”[اهتخأ] ةزمح ةأرما سيمعع تنب بنيزو ءاهتخأ
 . اراحصأ ضرألا يف زوجع مركأ : اهل لاقي ناك ءاهتخأ داهلا

 دادش نب هللا دبعو «رفعج نب هللا دبعو « سابع نباو «باطخلا نب رمع اهنع ىور #

 « بيسملا نب ديعسو «ريبزلا نب ةورعو ءدمحم نب مساقلاو «ةعافر نب ديبعو «داهلا نبا

 هللا دبعو «يندملا ديزوبأو «حابر يبأ نب ءاطعو .دهاجمو ؛ «نمحرلا دبع نب ركب وبأو

 . يلع نب نيسحلا تنب ةمطافؤ «يبعشلاو «مزاح يبأ نب سيقو «هاباب نبا
 ىيحي نع «قازرلا دبع ابنأ ,ميهاربإ نب قاحسإ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -

 «هيبأ نع «ةبجن نب بيسملا نب ةرمس نب ةلظنح نع «دلاخ نب بيعش همع نع «ءالعلا نب
 ملف هلق يبنلل تقمر اهنأ «سيمع تنب ءامسأ ينتربخأ '[:لاق] سابع نبا نع ؛هدج نع

 يف ىراوت ىتح اًدحأ هئاعد يف امهكرشي ال ةصاخ  ةمطافو اًيلع ينعي  امهل وعدي لزي

 .(ب) نم ةدايز[ ]1نيبام )١(

 .(ب) نم طقس (؟)
 . ىيحي همسا اًنبا يلعل تدلوف» :(ب) يف (*)

 .«ىسنا : لصألا يف (4)



 انث «دواد وبأ انث ")”[بيبح نب] سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 60

 تنب ءامسأ ىقل :لاق «ىسوم ىبأ نع «ةدرب ىبأ نع «تباث نب يدع نع «يدوعسملا

 تركذف «ةرجهلا ىلإ مكانقبس اَنأ الول متنأ موقلا معن :لاقف «باطخلا نب رمع سيمع

 ةشبحلا ضرأ ىلإ ةرجه ,نيترم ةرجهلا مكل لب) :لاقف هََي يبنلل ءامسأ '"”[كلذ]

 .(ةنيدملا ىلإ ةرجهو

 .ًالوطم هوحن «ةدرب يبأ نع ديرب هاور

 انث «ميعن وبأ انث «مثيهلا نب دمحأ انث .دلخم نب دمحأ نب دمحم انثدح -

 نب رمع نع ءزيزعلا دبع نب رمع ىلوم لاله نع ءزيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع
 اهرمأ اًئيش سيمع تنب ءامسأ ىمأ ىنتملع :لاق رفعج نب هللا دبع نع «زيزعلا دبع

 . (اًئيش هب كرشأ ال ىبر هللا هللا» : بركلا دنع هلوقت نأ ُهْتْكَي هللا لوسر ''”[هب]

 . هلثم لاله نع «زيزعلا دبع نع «عيكو هأور *

 راكب نب ركب انث ,نادعس نب ميهاربإ انث ,بويأ نب قاحسإ نب دمحم انثدح 06

 تنب ءامسأ نع «داهلا نب دادش نب هللا دبع انث «ةبيتع نب مكحلا انث «ةحلط نب دمحم انُث

 . تءاش ام عنصت مث "''[اًنالث]

 .«اذه كموي دعب يدحت ال» :لاقو «ةحلط نب دمحم نع «نوراه نب ديزي هاور #

 انث .يديمحلا انث «. ىسوم نب رشب انث «نسحل | نب دمحأ نب دمحم انثدح -75

 تنب ءامسأ نع «ةعافر نب ديبع نع «رماع نب ةورع نع «رانيد نب ورمع نع «نايفس

 :لاق ؟مهل يقرتسأفأ نيعلا مهبيصت رفعج ينب نإ « هللا لوسر اي :تلاق اهنأ «سيمع

 .(نيعلا هتقبسل ردقلا قباس ءيش ناك ول ,معن»

 . هوحن رانيد نب ورمع نع« بويا نع «رمعم هاور #

 ع 2 ف ني 1

 .(ب) نم ةدايز[ ]نيبام )١(



 "”ةيراصنألا نكسلا نب ديزي تدب ءامسأ ز [5]

  اهطاطسف دومعب مورلا نم ةعست كومريلا موي تلتق ١ لبج نب ذاعم مع تنب يهو 0

 «دشار نب قاحسإو «يراصنألا رجاهمو دهاجمو «بشوح نب رهش نعاهثيدح

 .ورمع نب دومحمو

 انث « يبأ انث «ةدجن نب باهولا دبع نب دمحأ انث ,دمحأ نب ناميلس انئدح 017

 تنب ءامسأ نأ ءامهيبأ نع رجاهم نب ورمعو «رجاهم نب دمحم نع 2« شايع نب ليعامسإ

 مصاع وبأ انث «يشكلا ملسم وبأ انث :اولاق ةعامج يف بيبحو قوراف انثدح 20

 :تلاق «ديزي تنب ءامسأ نع « بش وح نب رهش انث «دايز يبأ نب هللا ديبع انث ٠ (9[ليبنلا]

 الإ هلإ ال هَّللا و 0 "”[جسلا]» : نيتيآلا نيتاه يف مظعألا هللا مسا» : هلع هللا لوسر لاق

 .,« وه ذل َهَلِإ الدحاو ُهَّلِإ مكهَلإو طو وه

 نبا انث «ميعن وبأ انث «مئثيهلا نب دمحأ انث ءدلخم نب دمحأ نب دمحم انثدح 4

 "”[نكسلا نب ديزي تنب ءامسأ نع «هيبأ نع «يراصنألا رجاهملا نب دمحم نع ةبتع ىبأ

 كردي لّيَغلا لتق نإف ءارس مكدالوأ اولتقت ال» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :تلاق

 .(هسرف رهظ نع هرثعديف سرافلا .

 . هلثم هيبأ نع رجاهملا نب ورمع نع «ةزمح نب ىيحي هاور #

 لوب نا دعا ا دع نب ليمامسل اذ عج نيالا دبع اح 70١

 : لاق هلي هلي هللا لوسر نأ ديزي تنب ءامسأ ينتثدح : لاق هيبأ نع رجاهم نب دمحم انث

 .(نيتيك كرت نيرانيد كرت

 نابأ انث «ليعامسإ نب ىسوم انث « ىنثملا نب ذاعم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 .(57 5 /5) ةباصإلا «8/0١)دسألا )١(

 .(ب) نم ةدايزلا )١(
 .(ب) نم طقس (9)



 نب] ديزي تنب ءامسأ نع «ورمع نبدومحم نع « ريثك يبأ نب ىيحي نع «ديزي نبا

 .(ةنجلا ىف اَعيِب هل هللا ىنب اًدجسم هللا ىنب نم» : لَم هللا لوسر لاق : تلاق '”[نكسلا

 4 دام مع
 تي حدا ©

 ©9ةيراصنألا ديزي تدب ءامسأ [ "ا/ا/ل؟ ]

 رخأتملا اهركذ «ديبع نب ملسم "”[اهنع] ىور «ءاسنلا ةدفاو «لهشألا دبع ينب نم ص

 نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ انث ,يسدقملا يلع نب دمحأ نب يلع انثدح -7

 نم «يلحاسلا لفرملا نب لطخألا ديعس وبأ ينثدح «ديزم نب ديلولا نب سابعلا انث .ءكردم

 ديزي تنب ءامسأ نع «ديبع نب ملسم انث ء,ثيدحلا باحصأ نم ناكو «ليبج لهأ

 يمأو يبأب :تلاقف هباحصأ نيب وهو ُهَلهَو يبنلا تتأ اهنأ . لهشألا دبع ينب نم ةيراصنألا

 الو قرش يف ةنئاك ةأرما نم ام '*”[هنإ] ءادفلا كل يسفن ملعأو «كيلإ ءاسنلا ةدفاو انأ

 لاجرلا ىلإ كئعب هللا نإ «ييأر لثم ىلع يهو الإ عمست مل وأ اذه يجرخمب تعمس برغ
 مكتويب دعاوق تاروصقم تاروصحم ءاسنلا رشعم انإو «كهلإبو كب انمأف «ةفاك ءاسنلاو

 عمجلاب انيلع متاضف لاجرلا رشاعم مكنإو «مكدالوأ تالماحو] مكتاوهش ىضفمو

 يف داهجلا كلذ نم لضفأو «جحلا دعب جحلاو زئانجلا دوهشو ضيرملا ةدايعو تاعامجلاو
 مكل انظفح اًطبارم وأ ارمتعم وأ اًجاح جرخ اذإ مكنم لجرلا نأو «لجو زع هللا ليبس

 ؟ هللا لوسر اي رجألا يف مككراشن امف « مكدالوأ مكث انيبرو مكباوثأ مكل انلزغو مكلاومأ
 يف نسحأ طق ةأرما ةلاقم متعمس له» :لاق مث هلك ههجوب هباحصأ ىلإ ُهَّْْم يبنلا تفتلاف

 لثم ىلإ يدتهت ةأرما نأ اننظ ام « هللا لوسر اي :اولاقف (؟هذه نم اهنيد رمأ نع اهتلأسم

 ءاسنلا نم كفلخ نم يملعأو «ةأرملا اهتيأ يفرصنا» :لاقف اهيلإ ُهّْْفَت يبنلا تفتلاف ءاذه

 .(ب) نم طقس )١(

 . (؟70 /5) ةباصإلا )١9/9(« دسألا )06٠/5"(, باعيتسالا ()
 1 . (هنعل :(ب) ىف (9)

 .لصألا نم طقس (4)



 (هلك كلذ لدعت هتقفاوم اهعابتاو هتاضرم اهبلطو اهجوزل نكادحإ لعبت نسح نأ

 . ""[اًراشبتسا ربكتو للهت يهو ةأرملا تربدأف :لاق

 '”ةيراصنألا ةيملسلا يدع نب ورمع تدب ءامسأ ["”0/17/]

 .ةبقعلاب هِيَم يبنلا تدهش 0

 نب دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث .نسحلا نب بيبح ثدح 701

 نب دمحأ نب دمحم انثدحو . "”[ح] قاحسإ نب دمحم نع دعس نب ميهاربإ انث «بويأ

 نب دايز انث .فسوي نب ميهاربإ انث « باجنم انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا
 نب «كلام نب بعك نب دبعم ينثدح 7[: لاق] قاحسإ نب دمحم نع «يئاكبلا هللا دبع

 هثدح '"![راصنألا ملعأ نم ناكو بعك نب] هللا ديبع هاخأ نأ ةملس ينب يخأ «نيقلا بعك يبأ

 [ب / 0 /؟] هلي هللا لوسر عيابو ةبقعلا دهش نم ناكو "”[هثدح كلام نب بعك ءابأ نأ]

 نوعبس نحنو ةبقعلا دنع بعشلاب انعمتجاو :لاق مهتعيبو ةبقعلا ةصق ركذو انجرخف :لاق

 ءامسأو ءراجنلا نب رماع ينب ءاسن ىدحإ ةرامع مأ بعك تنب ةبيسن :ناتأرما مهعمو ًالجر

 رظتنن بعشلاب انعمتجاف «عينم مأ يهو «ةملس ينب ءاسن ىدحإ يبان نب يدع نب ورمع تنب
 .ةعيبلاو ةبقعلا ةصق ركذو «بلطملا دبع نب سابعلا "”[همع] هعمو انءاج ىتح هني يبنلا

 نع :لاقف «قاحسإ نب دمحم نع يئاكبلا ثيدح نم نيرخأملا '*”[ضعب] هاور *

 باحصأ ةماع نإف ؛امهنيب يرهزلا لاخدإب هيف مهوو . بعك نب دبعم ينثدح «يرهزلا

 نع « دايز ثيدح نم هانيور كلذكو «يرهزلا نود نم هسفن دبعم نع هوور قاحسإ نبا

 ظ . يرهزلا نود نم دبعم نع قاحسإ نبا
 5 م خا
 انو ميزي 3

 )١( «هلوطب ثيدحلا ركذو» : هلوقب لصألا يف ىفتكاو «(ب) نم ةدايزلا .

 . «ىملسلا يدع نبا :(ب) يفو .(770 /4) ةباصإلا ١5(« /7) دسألا «(5”7ا7/5) باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم طقس (9*)
 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس [ ]نيب ام (4)



 دو 0 ةباحصلا ةفرعم
0 

 ")ةثراح ىنب تخأ دشرم تنب ءامسأ ["174]

 ال .نامثع نب مارح ثيدح نم رخأتملا اهركذ

 : "”[لاق] «هباتك يف يروباسينلا ظفاحلا بوقعي نب دمحم نب دمحم انربخأ 4

 «نامهط نب ميهاربإ انث « يبأ ينثدح « صفح نب دمحأ انث «يروباسينلا دابع نب دمحم انث

 :لاق « هللا دبع نب رباج نع «رباج ينبا دمحمو نمحرلا دبع نع «نامثع نب مارح نع
 ينإ « هللا لوسر اي :تلاقف هللا لوسر ىلإ ةثراح ينب تخأ «دشرم تدب ءامسأ تءاج

 نأ دعب اًعبرأ وأ اًنالث ثكمأ : تلاق (؟ يه امو» :لاق ءاهضيحأ نكأ مل ةضيح يل تثدح

 ينكماف كلذ تيأر اذإ» : هلي هللا لوسر لاقف «ةالصلا يلع مرختف ينعجرت مث رهطأ

 .2 "7[لصو] يرهطت مث اًنالث
 17 مدام ؟
 5 كار حب

 ”'ةيميتلا ةمرخم تدب ءامسأ ["ا/ا/ه]

 . ةعيبر ىبأ ىنب هللا دبعو « شايع مأو «سالجلا مأ يهو ص

 :رخأتملا اهركذ .ءارفع نب ذوعم تنب عيبرلاو « سايع نب هللا دبع اهنع ىور *

 :لاق ةعيبر ىبأ نب شايع نب هللا دبع نع «ثراحلا نب هللا دبع ثيدح نم 06

 ءامسأ هل تلاقف «كلذ ريغل امإو ضيرم ةدايعل امإ « ةعيبر يبأ تويب ضعب ُهَلِكَع يبنلا لخد

 الأ « هللا لوسر اي :  ةعيبر يبأ نب شايع مأ يهو سالجلا مأ ىنكت تناكو  ةيميتلا
 ,كيلإ ىتأت نأ نيبحت ام كلتخأ ىلإ '"'[ىتنإ] سالجلا مأ ايد : هلع ىبنلا لاقف ؟ينيصوت

 , "”[هيلع لفتيو] يبصلا يقري هي يبنلا لعجف .ةلع وأ يبصلاب اًضرم هي يبنلل تركذ

 .(77* /5) ةباصإلا )/١77/9(« دسألا 2(" 58/5) باعيتسالا )١(
 .(ب) نم طقس (؟)

 .«ىلصتو» :(ب) ىف (9)

 .«ةيميمتلا» : اهتبسن ةمجرتلا رداصم ىف درو .(777 /4) ةباصإلا )١/7(« دسألا (:)
 .(ب) نم تبثأ امو .ماللا طاقسإب «ةدايع» لصألا يف (0)
 .«يتاه» :(ب) يف (1)



 .ىهني تيبلا لهأ ضعب لعجف ُهِيَي يبنلا لفتي امك ُهَّلْكَت يبنلا ىلع لفتي يبصلا لعجو

3 94 536 

 (")ةيودعلا باطنخلا نب ديز تدب ءامسأ [ ”91/5]

 نع «قاحسإ نب دمحم اهثيدح ىور :لاقو ,رخأتملا "”[اهركذ] اميف ةيؤر اهل ت

 . كلذ ىلع دزي ملو ءاهنع رمع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع « نايح نب ىيحي نبا دمحم

 2 ع حت 0
3 5 

 ””ةيميتلا ةقّيقر تنب ةميمأ [ ”الالا/]

 اهنع ىور ءاهمأل ةجيدخ تخأ تناك اهنإ : ليق ؛« ُهََْع يبنلا تنب ةمطاف ةلاخ حت

 نب ثراحلا نب ريمع نب داجب نب دبع تنب ةميمأ يهو «ردكنملا نب دمحمو ء«اهتنبا ةميكح
 1 (؟”ديعس نب ةثراح

 دبع نب دمحأ انث ءدمحم نب دمحأ نب دمحم '"”[ ركب وبأ] "”[انربخأ] 7

 ءردكتملا نب دمحم نع [ءاقرو ابنأ] نوراه نب ديزي انث « ''”[يطساولا] يطقسلا نمحرلا

 انعياب :تلاق ُهْلِقَه دمحم [أ /775 7/71 تنب ةمطاف ةلاخ تناكو ةقيقر تنب ةميمأ نع

 ءاهرخآ ىلإ © نْقرَسَي الو ائيش هّللاب نكرشي ال 9: ةيآلا هذهب انيلع ذخأف هَ هللا لوسر

 ««نتقطأو نتعطتسا اميف» : هِي هللا لوسر لاق « فورعم يف كنيصعي الو » : غلب املف

 .«ةأرمال يلوقك نكنم ةئامل يلوق امنإ ,ءاسنلا حفاصأ ال ينإ» :لاقف هحفاصأ تبهذف : تلاق

 «ثراحلا نب ورمعو «ةبقع نب ىسومو «ةنييع نباو «كلامو «يروثلا هاور *

 )١( /ا)دسألا  21١١ةباصإلا )7179/5(.

 .«هركذ» :لصألا يف (؟)

 .(؟٠585 /5) ةباصإلا «(”1/ /0) دسألا ء(7”ه7 /5)ب اعيتسالا (9)

 .(دعسال :(ب) ىفو « لصألا يف اذكه يد

 ْ . «انثدحل :(ب) يف (0)

 7 .6ب) نم ةدايزلا (5)



 ناميلس نع «٠ شايع نب ليعامسإ نع «بهو نبا هاورو . ردكنملا نب دمحم نع نيرخآ يف

 ُهْنَِع ىبنلا ىلإ ةقيقر تنب ةميمأ تءاج : لاق هدج نع هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع ءميلس نبا

 ْ . (ا)هدحت ركذف مالسإلا ىلع هعيابت

 ع . 0
 525 5 7 ء

 "'”فانم دبع نب مشاه نب يفيص يبأ تدب ةقيقر تدب ةميمأ ["37178]

 انث ء "”[يقرلا] ءاذحلا ””[دايز نب] دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١7-

 جاجح انث «نازولا بويأ انث «يوغبلا مشاه نب ميهاربإ انث ءرفعج نب دلخم انثدحو

 ةقيقر تنب ةميمأ اهمأ نع ةميمأ تنب ةميكح ينتربخأ :جيرج نبا لاق :لاق دمحم نبا
 اذإف هدارأف ءهيف لابف «هريرس تحت عفري مث «ناديع حدق يف لوبي ُهْلَْع يبنلا ناك :تلاق

 نم اهب تءاج ةبيبح مأ مدخت تناك ةكرب :اهل لاقي ةأرمال لاقف .ءيش هيف سيل حدقلا

 دقلو "[لاق] هتبرش :تلاق (؟ حدقلا يف ''”[ناك يذلا] لوبلا نيأ» :ةشبحلا ضرأ

 .٠ (*راظحيب رانلا نم ترظتحا

 هوتي هللا لوسر ةالوم ةميمأ [[؟7]

 . ريفُت نب ريبج نع اهثيدح ن

 . «(هوحن هركذفل :(ب) ىف )000

 .(5150/4) ةباصإلا «(58/0) دسألا (؟)
 .(ب) نم ةدايزلا فرق

 .(ب) نم تبثأ امو «تناك يتلا» لصألا يف (4)
 هنأ حيحصلاو اهيلع اًقوقوم هلعج ثيح فيرحت اذهو . : . ترظتحا دقلو هتبرش تلاق» لصألا يف )2(

 ١189/7(. 5) يناربطلا رظنا «عوفرم

 .(؟57 /5) ةباصإلا «.(7/9/)دسألا «(7805/5) باعيتسالا (5)



 لضفلا انث ءرامع وبأ انث ءنايفس نب ب نسحملا انث «نادمح نب رمع وبأ انثدح ,018

 نب مشاه انث ءدودوم نب دمحم نب نيسحلا انث ,«يلع نب دمحم انثدحو .ح ىسوم نبا

 ىيحي وبأ ينثدح «يواهرلا ةورف وبأ نانس نب ديزي انث :الاق ءسنوي نب ىسيع انث «مساقلا

 تنك :تلاق هلع هللا لوسر ةالوم ةميمأ نع ءيمرضحلا ريفن نب ريبج ""ينثدح «يعالكلا

 ؛هللا لوسر اي ينصوأ :لاقف لجر هيلع لخد ذإ «ءاملا هيدي ىلع غرفأ بَ هللا لوسر ئضوأ

 تقرحو تعطق نإو اًئيش هللاب نكرشت الو : لاقف «يلهأب وأ يبحب قوحللا '”ديرأ ينإف

 ءاهنم لختف كلهأو كايند نع ىلخت نأ كرمأ نإو هب كارمأ اميف كيدلاو عطأو ءرانلاب

 (©7[ةمذو] هللا ةمذ هنم تئرب دقف اهكرت نم هنإف ؛ ًدمعتم ةالص“"” [نكرعت] الو

 كضرأ موخت يف ندادزت الو ,ةئيطخ لك سأر اهنإف ؛ًرمخ نبرشت الو .هلوسر
 موخت يف دادزا نم هنإف“"' [ :لاقو « ؟؟”[ ةمايقلا موي نيضرأ عبس رادقمب هللا كقوطيف]

 نم نرفت الو :نيضرأ عبس نم ”[هرادقمب هقنع ىلع ةمايقلا موي ًالغ هب] ءاجُي هضرأ

 ءريصملا سئبو مدهج هاوأمو هللا نم بضغب ءاب دقف اذ وحن وأ لعف نم هنإف .فحزلا

 9 هفنأ اصح مهنع قرت لو« كلو نم كلم ىلع فن

 (”ثراحلا تعب ةمسمأ [ "ال1٠8

 . سابع نبا ثيدح يف ركذ اهل «ريبزلا نب نمحرلا دبع ةأرما
 : لاق «جرف نب دمحأ انث «نيصح يبأ نب '"”[ئرقملا] دمحأ نب ميهاربإ انثدح -4

 نب دمحم نع «ناورم نب دمحم انث « ''”[رمع نب صفح رمع وبأ] يرودلا ةرمع وبأ انث
 تحت ثراحلا تنب ةميمأ تناك :لاق سابع نبا نع «حلاص يبأ نع "”[يبلكلا] بئاسلا

 تيتأف ينقلط مث :تلاق «ةعافر هدعب نم اهجوزت مث ءاّنالث اهقلطف ريبزلا نب نمحرلا دبع

 .«نع»:(ب) يف )١(
 .«تدرأا :(ب) يف 0,00

 .«نعدت» :(ب) يف (5)
 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف (4)

 .(779/5) ةباصإلا (7/97) دسألا (1)



 لوألا يجوز جوزتأفأ ينقلط ةعافر نإ] « هللا لوسر اي : تلقف [ب /177/1] هلي يبنلا

 لوسر اي :تلاق (؟ةعافر كعماج له» : ِهلَو لوسرلا اهل لاقف ؟ريبزلا نب نمحرلا دبع

 كجورل نيلحت الو : هَنِلَع هللا لوسر اهل لاقف «يبوث نم ةبدهك الإ هعم يذلا ام "7 [ هللا

 وبأ لاق اذك «هتليسع نيقوذتو كتليسع قوذي ,كعماجي لجر كجوزتي 2” ىتح] لوألا

 . ةميمأ : حلاص

 .ةميمت :تلاقو ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع قاحسإ نبا هاورو *

 دج دج

 "”فوع نب ورمع ينب نم رشب تب ةميمأ ["/81]

 نب ناسح تحت كلذ لبق تناك «فينح نب لهس ةأرما ءلهس نب هللا دبع مأ

 نبا هركذ © تارجاهم تانمؤملا مكءاج اذإ اونمآ نيِذّلا اَْيَأ الإ : تلزن اهيفو «ةحادحد

 . بيبح يبأ نب ديزي نع ةعيهل نبا نع بهو

 د دع

 (”ةيعازنخلا ةضايب نب رماع نب دعسأ نب فلخ تدب ةميمأ ["1/87]

 تدلوو ءاهجوز عم ةشبحلا ضرأ ىلإ ترجاه «صاعلا نب ديعس نب دلاخ ةأرما ت

 يهامإو «ةميمأ :لاقو «ءيرهزلا نع رخأتملا هركذ «دلاخ تنب همأو اًديعس :دلاخل اهب

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 . لصألا يف ترركت (؟)
 . (588 /4) ةباصإلا «(76 /8) دسألا ()
 .(7794/85) ةباضإلا «.(77/17) دسألا ,(707* /5) باعيتسالا (5)



 ©20فاسي نب بيبخ تدب ةسينأ [ "78 ]

 . نمحرلا دبع نب بيبخ اهنع ىور « نمحرلا دبع نب بيبخ ةمع ان

 انثدحو . ح دوادوبأ انث "”[بيبح نب] سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -
 قوراف انثدحو «ح ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ

 دبع نب بيبخ نع «ةبعش انث :اولاق «برح نب ناميلس انث «يشكلا ملسم وبأ انث «يباطخلا
 لاقف هلق يبنلل نانذؤي موتكم مأ نباو لالب ناك :تلاق «ةسينأ يتمع ينتثدح :لاق نمحرلا

 انكف ««موتكم مأ نبا نذؤي ىتح اوبرشاو اولكف ,ليلب نذؤي ًالالب نإ» : هلع هللا لوسر
 الإ امهناذأ نيب نكي ملو ءرحستن ىتح تنأ امك :لوقنف «ناذألا نع موتكم مأ نبا سبحن

 . اذه دعصيو اذه لزني نأ

 . ًارصتخم هوحن بيبخ نع ناذاز نب روصنم هاور *

 ©ةيراصنألا يدع تنب ةسينأ 11]

 . اهل نذأف ةنيدملا ىلإ دحأ نم اهنبا لقن يف هِّْفَم يبنلا تنذأتسا ص

 انث ءيروباسينلا دمحأ نب دمحم نب دمحم (”[دمحأ وبأ] يضاقلا انثدح ١-

 نب ىسيع ينثدح «كاحضلا نب باهولا دبع انث «ينارحلا دامح نب دمحم نب نيسحلا

 هلع يبنلا ىلإ تءاج اهنأ «يدع تنب ةسينأ هتدج نع «يولبلا نامثع نب ديعس نع «سنوي
 هلقنأ نأ تببحأ ءدحأ موي لتق ءاّيردب ناكو ةملس نب هللا دبع ينبا « هللا لوسر اي :تلاقف
 يف اهل حضان ىلع دايز نب رذجملاب هتلدعف ؛هلقن يف هي يبنلا اهل نذأف «هبرقب سنآف يلإ

 امهنيب ىوس» :لاقف ُهَلكَم يبنلا امهيلإ رظنف ءامهل سانلا لجعف امهب ترمف «ةءابع

 . 0744 /5) ةباصإلا 2039 /9) دسألا ,("814/5) باعيتسالا )١(
 .(ب) نم ةدايزلا (؟)
 . (586/5) ةباصإلا 4(“ /ال) دسألا « ("054 /5) باعيتسالا (؟)

 .(ب) يف تسيل (5)



 شلل ةباحصلا ةفرعم
2 

 .ًاليقث هللا دبعو محللا فيفخ رذجملا ناكو (امهلمع

01 2 6 2 00 92 

 '"”ةيمهرجلا جرف تب ةيسآ ["/86]

 . يليقعلا دارج نب هللا دبع ثيدح يف اهركذ ؛ةكم نم نوجا تلزن ح

 دمحم نب رفعج انثدح '"'[ :لاق] ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ نع ثدح 07

 : لاق دارج نب هللا دبع نع «قدشألا نب ىلعي انث «نازولا دمحم نب بويأ انث «يعدربلا

 نوجح ؛نوجحلا اهنكسم ناكو ءمهرج نم ةأرما [أ /777 /71] جرفلا تنب ةيسآ تءاج

 تينزو يسفن ىلع تأطخأ "”[دق] ينإ « هللا ل وسر اي :تلاقف هلي يبنلا تتأ «ةكم

 (؟ كتدالو نم كيلع يقب مكف» :لاق ءال :تلاق («؟تدلو لهد»: لاقتف «ينرهطف

 . ""يدلت ىتح كرهطمب تسل» :لاقف «رهش نم وحنب هتربخأف

 و 56 تيا 4 03

 '”يومألا صاعلا نب ديعس نب دلاخ تدب "[ةمآ] ]

 . ةئيمأ : ليقو ةنيمه اهمأو «ماوعلا نب ريبزلا ةأرما «دلاخ مأ ىنكت ص

 نبا ورمع نب ديعسو «يدنكلا '''[ميلس] نب بيركو « ةبقع نب ىسوم :اهنع ىور #*

 . صاعلا

 انث ءجشألا ديعس وبأ انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح 7077“

 ميلس نب بيرك نع ركذي يدنكلا كاحضلا نب حارجلا تعمس :لاق «ناميلس نب قاحسإ

 نأ ريبزلا مح اذإ انرمأي ُهِّلَع هللا لوسر ناك : تلاق «ماوعلا نب ريبزلا ةأرما همآ نع يدنكلا

 . هيلع هردحنو «ءاملا درب

 )١( ةباصإلا م //)دسألا )775/5(.

 .(ب) يف تسيل 00

 .«نيدلت» :(ب) نم (0)

 . ةيطخلا خسنلا نم تبثأ امو عطقلا ةزمه «همأ» :دسألا يف (5)

 .(778/5) ةباصإلا «(75 /7)دسألا (4)

 . (ب) نم تبثأ امو «ناميلس» لصألا يف ©



 بعصم انث «ىناولحلا ىيحي نب دمحأ انث «لدعملا نسحلا نب كلملا دبع انثدح -

 .ربقلا باذع نم ذوعتي هَِفَي هللا لوسر

0 
7 1 6 5 00 

 "”عيبرلا نب صاعلا يبأ تنب ةمامأ 11

 دعب هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع اهب جوزت ؛ هلي هللا لوسر تنب بنيز اهمأ ت

 رفعج نب هللا دبع نع دمحم نب جاجح هركذ ءاهب هل ةمطاف ةيصو نع ؛ةمطاف توم

 . هيبأ نع دمحم نب رفعج نع « يمرخعملا
 «ىنثملا نب دمحأ نب دمحم انث «يلصوملا قاحسإ نب رفعج نب هللا دبع انثدح -60

 ينب نم لجر نع «ريبزلا نب هللا دبع نب رماع نع «سيمعلا وبأ انث ءنوع نب رفعج انث
 اذإف «هقتاع ىلع صاعلا يبأ تنب ةمامأ ًالماح هي يبنلا ناك :لاق ةدانق يبأ نع «قيرز

 .اهلمح ماق اذإو ءاهعضو عكري نأ دارأ

 . ميلس نب ورمع يقرزلا "”[لجرلا] ىمسو ''”[رماع] نع «كلام هاور *

 انثدحو .ح فسوي نب هللا دبع انث «لهس نب ركب انث «ردب نب دمحم انئدح -7

 نب دمحم انثدحو . ح قازرلا دبع نع "”[يربدلا] ''”[ميهاربإ نب قاحسإ] انث ناميلس

 انث :اولاق شادخ نب دلاخ انث ءديلولا نب يلع نب '”[نسحلا] انث «نسحلا نب دمحأ

 لمحي ُهْنَْع يبنلا ناك :لاق «ةداتق يبأ نع «ميلس نب ورمع نع «رماع نع « كلام

 ماق اذإو ءاهعضو دجس اذإو ءاهعضو عكر اذإ ءيلصي وهو صاعلا يبأ تنب ةمامأ
 .اهلمح

 )١( ةباصإلا ,(77 /0) دسألا («(761/4) تاعيتسالا )775/4( .

 )١( .«رامع» :(ب) يف

 .(ب) نم طقس (”)

 .(ب) نم ةدايز[ ] نيبام (4)

 .«نيسحلا» :(ب) يف (6)



 . ميلس نب ورمع نع «يربقملا ديعس هاور *

 ©"”ةئيزر تدب هللا ةمأ ["78]

 نب دمحم هاور :لاقو هلك هللا لوسر مداخ "”[تناك] :لاقو رخأتملا اهركذ ن

 . هللا ءاش نإ ءارلا فرح ىف اهني لح

 "”بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر تدب ىورأ | "م1

 هلع يبنلا تتأ اهنأ -_ ىورأ يهو  اهمأ نع .همأ نع «دلاخ نب فاطع اهثيدح ىور ه

 نع «ميهاربإ نب سودقلا دبع نع «دمحم نب ديبع نع «رخأتملا '””اهركذ «ةيبص يهو

 .فاطع

 "سمش دبع نب “[زيرُك] تنب ىورأ ["74]
 اهركذ «ثيدح اهل فرعي ال «نامثع ةفالخ يف تتام «"”[نافع نب] نامثع مأ ت

 .[ب /"الال /؟] هيلع دزي ملو رجخأتملا

 .(77 /0)دسألا )١(

 .(ب) نم هانتبأ امو ««ناك» : لصألا يفا (؟)
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 قل

)0( 

030 

0200 

 .(5//7717) ةباصإلا .(1/ /7) دسألا 7(2 57 /5) باعيتسالا

 . (هركذل : (ب) ىف

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««ررك» : لصألا يف

 .(7578/5) ةباصإلا «(8/9) دسألا

 .(ت) نم طقس



 "0ىورأ[”ا/91]

 نع «دايز نب ماشه ىور «ىورأ مأ :ليقو «جرفلا سم يف هيي يبنلا نع تور ت

 . ةورع نب ماشه

 يراصنألا نيسحلا نب دمحأ انثدح «فسوي نب رفعج نب دمحم انثدح -7

 نب ماشه نع «دايز نب ماشه انث «ناميلا نب نامثع انث «ناذاش ةملس نب رضنلا انث «هيقفلا

 . (ًاضوتيلف هجرف سم نمو : هلع هللا لوسر لاق :تلاق ىورأ نع هيبأ نع «ةورع

 م مام ى؛

 )١( ةباصإلا «(9/97)دسألا )75757/5(.



 ءابلا باب

 ("”ةيمأ نب ناوفص تسب ةرسب [*47]

 بعصم لاقو) « يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب لفون نب ناوفص :ليقو] ص

 . تاعيابملا نم يهو «تباث نب ةريغملا تحت ةرسب تناك '”:(يريبزلا

 « بيسملا نب ديعسو «مكحلا نب ناورمو «صاعلا نب ورمع ني هللا دبع اهنع ىور

 كلملا دبع ةدجو '””مكحلا نب) ناورم ةلاخ يهو «ةبقع تنب موثلك مأو «ريبزلا نب ةورعو

 . "”[نييزاجحلا ىف دعت «ناورم نبا

 انث **[يلجعلا] حلاص نب هللا دبع انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح -

 نع «بيعش نب ورمع نع «لمؤملا نب هللا دبع انث «بابحلا نب ديز انث « ىلع نب نسحملا

 ىلع اهديب برضت ةأرملا نع ِهْنلَم هللا لوسر تلأس ناوفص تنب ةرسب نأ «هذج نع « هيبأ

 0 .«ءوضولا هيف» :لاقف ءاهجرف

 مهفلاخو «هوحن '”'[هيبأ نع] «بيعش نب ورمع نع «نابوث نباو «يديبزلا هاور *

 .ةرسب نع « بيسملا نب ديعس نع « بيعش نب ورمع نع : لاقف حابصلا نب ىنثملا

 «يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع انث «ىلع نب دمحأ نب دمحم انثدح 8

 « بيعش نب ورمع نع ١ حابصلا نب ىنثملا انث «بيهو انث '*”[ :لاق] جاجحلا نب ميهاربإ انث

 هجرف سم نم» :لاق ُهّْنلَع يبنلا نأ .ناوفص تنب ةرسب نع «بيسملا نب ديعس نع

 . (أضوتيلف

 . ًالسرم بيعش نب ورمع نع «جيرج نباو «ةعيهل نبا هاور *

 ثيللا نع « ىيحي نب بيعش انث « لهس نب ركب انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -

 .(507/5) ةباصإلا «(5 ٠ /7) دسألا «("848/5) باعيتسالا )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف .(")
 . «يراخبلا» :(ب) يف 2

 .(ب) يف تسيل (0)



 «حلاص نب هللا دبع انث ءبيعش نب بلطم انث "”[دمحأ نب] ناميلس انثدحو . ح دعس نبا

 نع «ريبزلا نب ةورع نع ءركب يبأ نب هللا دبع نع «باهش نبا نع «دعس نب ثيللا انث
 :ناورم لاقف «ةورع كلذ ركنأف ءركذلا سم نم ءوضولا :لاق هنأ «مكحلا نب ناورم

 ام هني هللا لوسر ركذ :تلاقف ةرسب ””[ىلإ] لسرأف «ناوفص تنب ةرسب '"”[هينتربخأ]

 .ركذلا سم ركذف هنم ًاضوتي

 ءدشار نب قاحسإو «يعازوألا هاورف ''”[هيف] يرهزلا ىلع فلتخا :؟7[خيشلا لاق]

 . هوحن رسب نع «ةورع نع « ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نع «يرهزلا نع

 نع سنويو «بيعشو بئذ يبأ نباو رفاسم نباو جيرج نباو اضيأ ثيللا هاورو

 نب نمحرلادبع هاورو . ةرسب نع ناورم نع ةورع نعركب يبأ نب هللا دبع نع .يرهزلا

 .ةرسب نع ''”[ةورع نع] يرهزلا نع ءرمغ

 نب ورمعو «سنأ نب كلام : ركب يبأ نب هللا دبع نع يرهزلا ريغ هاور نممو *

 نب رمعو «قاحسإ نب دمحمو «نامثع نب كاحضلاو «مزاح يبأ نب زيزعلا دبعو ثراحلا

 . عمجم نب ميهاربإ نب ليعامسإو .يرمعلا دمحم

 . ةورع نع ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نع ةبعش هاورو *

 دانزلا وبأ هاورو . ةورع نع دمحم نب ركب يبأ نع «ةورع نب ماشه نع مامه هاورو *

 .ةورع نع

 نب ماشهو «جيرج نباو ٠ بويأ :ةرسب نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع هاور نممو #

 نب ةعيبرو ءرفعج نب ديمحلا دبعو «بيهوو «كلامو «يروثلاو «نادامحلاو «.ناسح

 يف رهسم نباو «ةماسأ وبأو «سيردإ نباو «ناطقلا ىيحيو «رانيد نب دمحمو «نامثع

 ٠ .[أ /”*2/5؟] نيرخآ

 انث ءنانس نب دمحأ انث «مانغ نب ديبع انث .نيصح يبأ نب مساقلا وبأ انئدح ١-

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .«ينتربخأ» :(ب) يف (؟)

 . لصألا يف ترركت ةرفز

 .(ب) نم تسيل (:5)



 نمحرلا دبع نع هيبأ نع «زيزعلا دبع نب دمحم نب ميهاربإ انث «يرهزلا دمحم نب بوقعي
 لخد : تلاق ناوفص تنب ةرسب نع ةبقع تنب موشلك مأ '.[همأ] نع هيبأ نع ديمح نبإ

 «؟موفلك مأ بطخي نم ةرسب اي» :لاقف «ةشئاع طشمأ انأو "”[ يلع] ُهِْلَي هللا لوسر

 نب نمحرلا دبع نع معنأ نيأف» :لاق .ءفوع نب نمحرلا دبعو «نالفو «نالف :تلق
 «ةرض ىلع حكنت نأ هركت :تلق :تلاق (؟ مهتاداسو نيملسملا رايخ نم هنإف ؟ فوع

 اهنإ» :لاقف هلوقل هلع يبنلا داعف «ةعيبر نب ةبيش تنب اهتمع تنب قالط لأست نأ هركتو

 نب دلاخ ىلإو «نمحرلا دبع ىلإ تلسرأف موثلك مأ تربخأف ««ىظحتو ىضرت هحكدت نإ
 . فوع نب نمحرلا دبع نم اهاجوزف «نافع نب نامثع ىلإو «صاعلا نب ديعس

 "”يراصنألا دردح يبأ نب عاقعقلا ةأرما ةرّيقُب 77 *]

 نب ميهاربإ انث "'[يشكلا] ملسم وبأ انث "”[ريبكلا دبع نب] قوراف انثدح -7

 ةربقب نع «ميهاربإ نب دمحم نع ؛قاحسإ نب دمحم دمحم ( ”[نع] «ةنييع نب نايفس انث «راشب

 متعمس اذإ .ءالؤه ايو : لوقي هلع ع هللا لوسر تعمس : تلاق دردح يبأ نب عاقعقلا ةأرما

 . (ةعاسلا 7 تلبقأ] دقف اًبيرق هب فسخ دق شيجب

 . ءاطع نب ورمع

 تلصلا نب دمحم انث «يقشمدلا ةعرز وبأ انث '”[دمحأ نب] ناميلس هانثدح 7077

 نب] ورمع نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم نع ءطانحلا باهش وبأ انث «ىفوكلا

 متعمس اذإ ,سانلا اهيأ ايو :لوقي هلم هللا لوسر تعمس :تلاق «ةريقب نع "![ءاطع

 .(ب) نم طقس )000

 امو ءابلا حتفب «ةريقب» :دسألا يفو . (؟07 /5) ةباصإلا «(5 ١ /9/) دسألا ,.("094/5) باعيتسالا (؟)
 . ةمجرتلا رداصم نم تبثأ

 .(ب) يف تسيل
 .2انث) :(ب) يف قفز

 .«تلظأ» :(ب) يف (4)
 .(ب) نم ةدايزلا ()



 .(ةعاسلا تلبقأ دقف اًبيرق انهاه فسخب

 .هوحن ورمع نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم نع « لضفلا نب ةملس هاور *

 ””ةيراصنألا كاحضلا تمب "0 ةئّيِفُب ]["744]

 هل راجإ ىلع ابتخاف اهبطخي ةملسم نب دمحم ناك «كاحضلا نب تباث تخأ ح

 . ةتيبن : ليقو .هرصبب اهدراطف

 نب ناميلس انث ءيضاقلا فسوي انث ,فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدح - 5

 نع «فينح نب لهس نب دمحم نع «ةأطرأ نب جاجا نع «ةملس نب دامح انث «برح

 رظني لعجف رادج ىلع سيق نب كاحضلا تنب ىأر ةملسم نب دمحم تيأر :لاق «هيبأ

 هلع هللا لوسر تعمس ىنإ :لاقف ؟ هلي هللا لوسر بحاص تنأو "اذه رظنت : هل ليقف ءاهيلإ

 .«اهيلإ رظني نأ سأب الف ,ةأرما ةبطخ ّئرما بلق ىف لجو زع هللا فذق اذإ» :لوقي

 همع نع «ةمثح يبأ نب ناميلس نب دمحم نع «يراصنألا ديعس نب ىيحي هاور *

 .هوحن ركذف كاحضلا تنب ترمف ةملسم نب دمحم عم تنك :لاق ةمثح ىبأ نب لهس

 . ةملسم نب دهحم ثيدح ىف هفالتخا انركذ

 ني تي د عام ع 1

 و [1794]

ا دبع نب ةملس يبأ تنب «-اًبنيز هّلِلَع يبنلا اهامس - ص
 . هلل ىبنلا ةبيبر ءدسأل

 «ريكب نب ىيحي انث «ناحلم نب ميهاربإ نب دمحأ انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -06

 ورمع نب دمحم نع «قاحسإ نب دمحم نع « بيبح يبأ نب ديزي نع ءدعس نب ثيللا انث

 .(ةنيثأ» :(ب) ىف )١(
 ' 20559 /8) ةباصإلا ,(#ه /70دسألا (؟)
 . «اهيلإ رظنت» :(ب) ىف (9)

 .(؟01/5) ةباصإلا «("م8/0) دسألا (:)
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 ىهنف ةرب تيمس : ةملس ىبأ تنب بنيز ''”[ىل] تلاقف «ةرب ىتنبا تيمس :لاق «ءاطع نبا

 «مكنم ربلا لهأب ملعأ هللا .مكسفنأ اوكزت ال» :لاقو مسالا اذه نع هِي هللا لوسر
 .(اًبنيز اهومسو» : 9لاق ؟اهيمسن امف :اولاق

 ةربب مست مل اهنإف ؛ اهانركذ ام هباتكب ءاذتحالا الولو ةباحصلا يف رخأتملا اهركذ *

 .[ب /878/51] . هلع يبنلا يهن دعب

 07 ب 0
 . 9و اء 13 9

 "”هارجت يبأ تدب ةرب 3]

 .(يعسلا مكيلع بتك» : لوقي ىعسملا يف هّليَع يبنلا تعمس "7

 . كلام نب بعك نب هللا دبع تنب ةريمعو «ةبيش تنب ةيفص : اهنع تور

 رمع نب دمحم انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 377

 يبأ تنب ةرب نع «همأ نع «يبجحلا روصنم نع .يرمعلا نب دمحم نب يلع انث «يدقاولا

 لجو زع هللا نإف ءاوعسا» : لاقف ىعسملا ىلإ ىهتنا *”نيح هلي هللا لوسر تيأر :تلاق «هارجت
 ٠ . هرازإ فاشكنا نم هاتبكر تدب ىتح 2[ ىعس] هتيأرف «يعسلا مكيلع بتك

 . هارجت ىبأ تنب '"”[ةلبج] :ةرب ىمسو « ةبيش تنب ةيفص نع « حابر يبأ نب ءاطع هاور *

 220ةشئاع ةالوم ةريرب |" 1/]

 نسب هللا دبعو «ناورم نب كلملا دبعو «ةورعو «.سابع نباو «ةشئاع اهنع تور 0

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(ب)نم هانتبثأ امو ««اولاق» : لصألا يف (؟)
 .(1650 /5) ةباصإلا «(88/90) دسألا «(9 00 /5) باعيتسالا (*)
 .«ىتخا:(ب) يف (4)
 .«ىعسيا :(ب) ىف (5)
 . (ةبيبح) :(ب) ىف 030

 .(107 /5) ةباصإلا ,("4 /8) دسألا «(#" 01 /5) باعيتسالا (0)



 ديجملا دبع نب دمحم انث « ''”[زازخلا] يلع نب دمحأ انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح

 نأ يبأ ينثدح ''[:لاق] دقاو نب ديز نب قلاخلا دبع نع «ملسم نب ديلولا انث «يميمتلا

 دبع] اي :تلاقف «ةمألا يلأ نأ لبق ةريرب سلاجأ تنك :لاق «مهثدح ناورم نب كلملا دبع

 ينإف «ءامدلا رذحاف هتيلو نإف ءرمألا اذه يلت نأ قيلخ ًالاصخ كيف ىرأ ينإ "”[كلملا

 ([اهيلإ] رظني نأ دعب ,ةنجلا باب نع عفديل لجرلا نإ» :لوقي هِي هللا لوسر تعمس

 .(قح ريغب هقيرهي ''”'ملسم مد نم همجحمب
 فسوي وبأ انث «يقرلا بيبح نب يلع نب دمحم انث ,ءيحلطلا ركب وبأ انثدح -49

 يبأ نبا نع «يلمرلا ةريغم نب ةريغم نع «يصيصملا نارهم نب دمحم انث «ينالديصلا

 لحتكي هني هللا لوسر تيأر :تلاق ةشئاع ةالوم ةريرب نع «زيريحم نبا نع «ةلبع

 . ناضمر رهش يف دمثإلاب

 ف مني ع

 «"ةيدان : ليقو ,ةيفقثلا ناليغ تسب ةيداب ["794]]

 .ةشئاع نع مساقلا ثيدح يف اهركذ «'"”[مهو] ةيدان :لاقو رخأتملا اهركذ ص

 نب نمحرلا دبع انث «يناولح لا ىيحي نب دمحأ انث :لاق «دمحأ نب ناميلس انثدح -

 نب دمحم نع ؛قاحسإ نب دمحم نع كلام وبأ مشاه نب ورمع انث «يدزألا حلاص

 هلي يبنلا تتأ ناليغ ةنبا نأ .ةشئاع نع "دمحم نب] مساقلا نع «يرهزلا ملسم

 اغنإ ,ةضيحلا كلت تسيل» :لاقف؟ ةالصلا ''[كرتأفأ] رهطلا ىلع ردقأ ال ىنإ :تلاقف

 .(يلصو يلستغا مث مدلا نع ىعفتراف ضيخلا ءرق بهذ اذإف .قرع كلذ

 .ءار مث يازب «رازخلا» :(ب) يف )١(

 .(ب)نم طقس )٠(

 .« هللا دبع» :(ب) يف قرف

 . «ةملسم مد نم» :(ب) يف (4)

 .(759/5) ةباصإلا 75 /ال)دسألا (0)

 .«كرتأف» : لصألا يف (7)



 . قاحسإ نبا نع يبهولا دلاخ نب دمحأ ةياور نم ناليغ تنب ةيداب رخأتملا اهامس

 ””يثراحلا ناميلس نب ةريمع نب ملسم تدب ةليدب 7]

 نم يدقاولا اهثيدح ىور :لاقو ءرخأتملا "”[اهركذ] اميف هْليَي يبنلا تكردأ 0

 انءاج :تلاق « ةليدب هيبأ مأ هتدج "”[نع] «ةملسم نب دمحم نب دومحم نب رفعج ثيدح

 .تلوح ةلبقلا نإ :لاقف .ةثراح ينب نم رشب نب دابع :هل لاقي لجر

 (”[ةيشبحلا] ةكرب ]8٠٠١"[

 اهركذ مدقت « هلع يبنلا لوب تبرش يتلا يه «ةقيقر تنب ةميمأ ثيدح يف اهركذ 0

 د دع

 © دءاسي تنب ةكرب /6]

 عم ترجاه «نايفس يبأ ةالوم ءيدسألا هللا دبع نب سيق ةأرما [أ

 . ةشبحلا ضرأ ىلإ اهجوز

 نب] ميهاربإ انث « "”[ليلخلا نب] دايز انث « "'[يباطخلا] قوراف انثدح -0

 نم ةيمست يف باهش نبا نع "”[ةبقع نب] ىسوم انث «حيلف نب دمحم انث ""[رذنملا

 نب سيق ةأرما يهو «نايفس يبأ ةالوم «راسي تنب ةكرب : ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه

 ًالدب «ملسم نب ةليدبا :(ب) ىفو .(706 /5) ةباصإلا «(77/7/) دسألا .(700 /5) باعيتسالا )١(
 ١ ,.1تنبا نم

 .؟هركذ» :(ب) يف (؟)

 .(ب) نم طقس (9)
 .(؟49/5) ةباصإلا «(707/ /ا/) دسألا ء«ةشبحلا» :(ب) يف (5)

 .(؟9٠56 /5) ةباصإلا «("/ /) دسألا 07 ها//5) باعيتسالا (6)



 نيف ني

9 )2 
 ةسيهب [ 8٠" ؟ ]

 . روظنم نب رايس دنع اهثيدح « ُهّلِقَو ىبنلا تكردأ

 نوراه نب ديزي انث ءهرفعج نب سيردإ انث .دمحأ نب ناميلس انئثدح .-

 . هاا يع عا . (ا ع
 : اهل لاقي مهنم ةأرما نع «هيبأ نع «روظنم نب رايس نع «نسحلا نب سمهك '' [انربخأ]
 نيبو هنيب لخدف «نذأف ءهصيمق نيبو هنيب لخدي نأ ُهْلِيَع ىبنلا ىبأ نذأتسا :تلاق ةسيهب

 ام "'[ هللا لوسر اي :لاقو] هلع يبنلا رهظب هردص حسميو همزتلي لعجف «هفلخ نم هصيمق

 :لاق ؟هعنم لحي ال يذلا ام هللا لوسر يأ :لاق «ءاملا» :لاق ؟هعنم لحي ال يذلا

 ريخ ريخلا لعفت نأ» :لاق ؟هعنم لحياال يذلا ام هللا لوسر اي :لاق «حلملا»

 . لق نإو ءاملا نم اًئيش عنمي ال لجرلا كلذ ناكف :لاق «حلملاو ءاملا ىلإ هلوق ىهتناو .«كل

 ع

 (”ةيعجشألا قشاو تدننب عورب ]8٠0"[

 (*”[اهنع] يفوت امل اهل هَ هللا لوسر ةيضق يف نانس نب لقعم ثيدح يف ركذ اهل ال
 .اهجوز

 ال تنك :لاق ءمصاع يبأ نب '””[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 7/6 5

 اذهب ينثدحو «هريغو ىنثملا لثم ءافعضلا ثيداحأ نم «رامع نب ماشه نع بتكأ

 نب ورمع نع «ىنثملا نع «دلاخ نب ةقدص انث «رامع نب ماشه انث « هللا دبع نب ليعامسإ

 هيلإ تضوفو ًالجر تحكت اهنأ قشاو تنب عورب نع «بيسملا نب ديعس نع «بيعش

 .(7/١5)دسألا )١(

 . «ابنأ» :(ب) يف ()

 . لصألاب ترركت (9)
 )561١/5(. ةباصإلا ,(7589) باعيتسالا 0737 /0/)دسألا (5)

 1 .(ب) نم طقس (0)
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 . اهئاسن قادصب هِي هللا لوسر اهل ىضقف ءاهعمجي نأ لبق يفوتف

 0 6 5 د

 "'ةرمع يبأ نب نمحرلا دبع ةدج ءاصربلا ["85]

 .ةشبك مأ :ليقو «ةشبك : ليقو «ةشيبُك :اهمسا ن

 .رخأتملا اهركذ «ةرمع يبأ نب نمحرلا دبع اهنع ىور *
 انث .يبأ ينثدح ؛لبنح نب دمحأ بولا دبع انث ؛كلام نب ركب وبأ انثدح 6

 اهدنعو اهيلع لخد هِي هنْلَع يبنلا نأ هل ةدج نع «رباج نب ديزي نب ديزي نع «ةنييع نب نايفس

 . مئاق وهو اهمف نم برشف ؛ةبرق

 نمحرلا دبع نع ديزي تعمس :لاقف «نايفس ىلع ثيدحلا اذه "![ئرق] : دمحأ لاق *

 . ةشيبك يهو '"![هتدج] نع ةرمع يبأ نبا

 ءاصربلا هتدج نع :لاقو ةرمع يبأ نبا نع «ديزي نب ديزي نع ؛ةعيهل نبا هاورو *

 . مئاق وهو اهدنع برش هّنيَع هللا لوسر نأ

 ©ةيركبلا هللا دبع تدب ةيهب ["]

 نمحرلا دبع انث ءيرصبلا يرمحلا سابعلا نب دمحم نب هللا دبع نع تثدح 06
 «ةيركبلا هللا دبع تنب ةيهب ينتثدح « حامس تنب ةبح انتثدح 0[ :لاق] ةلبج نب ورمع نبا
 ملو ءاسنلا عيابو ,مهحفاصو لاجرلا عيابف ُهّْْيَع يبنلا (ىلع يبأ عم تدفو :تلاق

 .(7؟ 59 /5) ةباصإلا ,.(5817/97)دسألا )١(

 .«يتدجا :(ب) يف (؟)
 .(؟05/5) ةباصإلا «.(57 /9/)دسألا 77٠(. /5) باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم طقس (:)
 .«يبنلا ىلإ» :(ب) يف (0)



 لا

 نوتس اهل دلوف :لاق .يدلاولو يل اعدو «يسأر حسمو يناعدف يلإ رظنو « نهحفاصي

 .[ب /؟7 9/71 نورشع مهنم دهشتساو «ةأرما نورشعو ًالجر نوعبرأ ءادلو

3 3 



 ءاتلا باب

 "”ةيبيشلا كلمت ["805]

 .رادلا دبع نب ةبيش ينب نم 0

 «نارهم انث ءناطقلا فسوي انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 7

 «كلمت نع «ةبيش تنب ةيفص نع «ميكح نب ةريغملا نع «حابصلا نب ىنثملا نع نايفس نع

 ")هيأ ايد :لوقيوهو «ةورملاو افصلا نيب يل ةفرغ يف انأو هني يبنلا ىلإ ترظن :تلاق

 .«اوعساف يعسلا "”[ مكيلع] بتك لجو زع هللا نإ .سانلا

 نع « ةيفص نع «ءاطع هاورو .ةرب نع ؟![ةبيش تنب] ةيفص همأ نع ءروصنم هاور #

 ””ةيظرقلا ديبع يبأ بهو تدب ةميهمت 67]

 ش . يظرقلا ةعافر ةقلطم ن

 نمحرلا دبع انث .«بيعش نب دمحم انث ءرفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدح -17

 :لاق «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع « قاحسإ نب دمحم نع «ريهز وبأ انث ءةملس نبا

 اهجوزتف اهقلطف «ريبزلا نب نمحرلا دبع تحت ةميمت :اهل لاقي ةظيرق ينب نم ةأرما تناك

 اي :تلاقف نمحرلا دبع ىلإ عجرت نأ تدارأف ءاهقراف مث ةظيرق ينب نم لجر «ةعافر

 دبع ىلإ نيعجرت ال ةميمت اي هللاو» :لاقف «ىبوث ةبدهك الإ هنم كاذام هللاو « هللا لوسر

 . "”[ةبه] ينءاج دق هنإ « هللا لوسر اي :تلاق «هريغ لجر كتليسع قوذي ىتح نمحرلا

 ركذو ةيبيشلا ةيدبعلا رضامت :لاقو «(2750657/54)ةباصإلا «(57 /9/) دسألا 2077٠0 /54) باعيتسالا )١(

 .«اهيأ» :(ب) ىف (0)
 .؟مكل) :(ب) يف 26

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(505/5) ةباصإلا «(57 /ا/) دسألا ,(7 5٠ /5) باعيتسالا (6)

 .ةةنه)» :(ب) يف 030



 ىبأ تنب ةميمت ةداتق اهامسو «ةميمت مسي ملو ةشئاع نع ةورع نع «يرهزلا هاور #

 نمحرلا دبع اهيلع فلخف ىظرقلا عفار وأ ةعافر تحت تناك "1 :لاقو]  "![ةيظرقلا] ديبع

 ف ني

 ””ملسأ تسب ةليوت ]
 . ةثراح ينب نم ةيراصنأ اهنإ : ليق ٠ هّلْفَع يبنلا تعياب ص

 انث] يريبزلا '*”[ةزمح نب] ميهاربإ نب بعصم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -

 تنب ةليوُت «هيبأ مأ هتلج نع «هيبأ نع « يثراح لا دومحم نب رفعج نب ميهاربإ انث ''[يبأ

 لاقف ةثراح ينب يف يلصن '*”[انعمجب انإ] :تلاق «تاعيابملا نم '*”[ةأرما] يهو «ملسأ

 لوحتف ةبعكلا '”[و] مارحلا تيبلا لبقتسا دق هي هللا لوسر نإ : يظيق نب رشب نبا دابع

 .ةعبكلا وحن نيتيقابلا نيتدجسلا اولصف ''”[لاجرلا] ناكم ءاسنلاو ءاسنلا ناكم لاجرلا

 . '[يدقاولا نع رخأتملا اهركذ يتلا ةليدب ال ةليوت «حيحصلا وه اذه]

 «7فلخ نب ةيمأ تئب ةمأوتلا "80]

 . هنْيَع يبنلا تعياب اهنإ :لاقيو ءاهل ةيؤر ال ركذ اهل

 «ىمرضحلا 2[ هللا دبع نب دمحم] انث :لاق ''”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -4

 .«ىظرقلا» :(ب) ىف )١(

 .واو نودب «لاق» :(ب) يف (؟)
 .(5957/5) ةباصإلا «(5؛ /)دسألا (*)
 .(ب) نم طقس (:4)

 . «انتعامجل انإ) : لصألا يف (5)
 .(وأ» :(ب) ىف 000

 . ؟ءاسنلا» :(ب) يف 020

 .(501/5) ةباصإلا «(5 1 /)دسألا (4)
 .(ب) نم ةدايزلا ()



 ةمأوتلا « ةمأوتلا ىلوم "![حلاص] :لوقي ”[دايز يبأ نب] مكحلا نب هللا دبع تعمس :لاق

 . فلخ نب ةيمأ تنب يه

 .(ب)نم ةدايزلا )١(

 .«حلص» :(ب) يف (؟)



 ءاثلا باب

 7[ دلاخ ] نب 2” نامعنلا نب] ورمع نب نامعنلا تعب ةتيَبث 65]

 "'ةيمأ نب ورمع نبا
 نم مزح نب ورمع نب دمحم اهجوزت «رهف نب بلاغ ينب نم سيق تنب ةبيبح اهمأ 0

 نب دمحم] نع رخأتملا '”[هركذ] اميف هلي يبنلا تعيابو ةتيبث تملسأو «راجنلا ينب

 .يدقاولا *”[دعس

 ا دي

 2”بهل يبأ ةالوم ةبيوث 1١ 0١

 ادحأ ملعأ الو .اهمالسإ يف فلتخا :لاقو رخأتملا "”اهركذ « ُهْلْيَي يبنلا تعضرأ ه

 .[أ/" ]1١/ 5٠ رخأتملا "ريغ اهمالسإ تبثأ

 تن من

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 1 .«ةدلخ» :(ب) ىف (0)

 .(؟4//010) ةباصإلا «(45/7) دسألا (5)
 .(ركذ» :(ب) يف (:)

 .(ب) نم طقس (6)

 . (؟54//01) ةباصإلا ,.(57/7)دسألا (5)

 . «هركذل :(ب) يف (0)
 . «لصألا ةخسن نم نيرشعلاو سماخلا رخخآ» :(ب) شماه ىلع 0(



 ميجا باب

 '"'”لهج يبأ تدب ةيريوج :ليقو ,ةليمج ]8١"[

 .هنع تورو ُهلِكَع يبنلا تكردأ ت

 ("”[يبأ] نب ىبحي انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 0

 «لجر نع «ةريمع نب هللا دبع نع «برح نب كامس نع «ةبعش انث ءرحب وبأ انث «ميكح

 « ىقستساف هَ هللا لوسر انب رم "”[: تلاق] لهج يبأ تنب نع « لهج يبأ تنب جوز نع

 هللا دبعت» :لاقف '*”[ءيش نع] نارفصأ نابوث هيلع لجر هلأسف «هتيقسف زوك ىلإ تمقف
 :لاق مث «محرلا لصتو ,ةاكزلا يدؤتو ةالصلا ”هيقتو ءاًئيش هب كرشت ال ”[و]

 .«مهنولي نيذلا مث ءينرق يتمأ ريخ»

 "”يسوألا حلقألا يبأ نب تباث تدب ةليمج ["81]

 . رمع نب مصاع مأ «باطخلا نب رمع ةأرما

 نب هللا دبع انث 7[: لاق يرصبلا] نادمح نب رفعج نب دمحأ ركب وبأ انئدح 0

 «ةملس نب دامح انث «ليعامسإ نب ىسوم ةملس وبأ انث «يقرودلا '*”[ميهاربإ نب] دمحأ

 «ةيصاع :اهل لاقي ناك مصاع مأ نأ ءرمع نبا نع «عفان نع «رمع نب هللا ديبع نع

 مت . ةليمج هلي هللا لوسر اهامسف

 « ناسح نب ماشه نع نوراه نب ديزي هاورو . هلثم هللا ديبع نع ناطقلا ىيحي هاور *

 )١( ةباصإلا «(05 /7)دسألا )8/ 531(.

 ) )0.(ب) نم ةدايزلا

 ) )6.«لاق» :(ب) يف

 ) )4.(ب) يف تسيل

 ) )4.(ب) نم هانتبثأ امو ««اوميقتو» : لصألا يف

 )١( ةباصإلا «(6؟ /ال) دسألا .(756 /5) باعيتسالا )5/ 577(.



 مث «ةليمج رمع اهامسف ةيصاع اهمسا رمع ةأرما تناك :لاق ةنييع يبأ ىلوم لصاو نع

 رمع ناسل دنع لجو زع هللا نأ تملع امأ» :لاقو «ةليمج اهامسف هَلْ ىبنلا تتأ

 .(هبلقو
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 "”لولس نب يبأ تنب ةليمج 61
 ,رماع يبأ نب ةلظنح تحت تناك «مهو وهو « هللا دبع ةنبا :ليقو « هللا دبع تخأ ن

 «هتقيدحب هنم تعلتخاف «سامش نب سيق نب تباث اهيلع فلخ مث .دحأ موي اهنع لتقف
 نب بيبخاهيلع فلخ مث «جرزخلا نب فوع ينب نم مشخدلا نب كلام اهيلع فلخ مث

 . يدقاولا '”[دعس نب دمحم نع] رخأتملا هركذ « جرزخلا نب ثراحلا ينب نم فاسي

 رهزأ انث ءدمحأ نب نادبع انث "[ : لاق رفعج نب] دمحم نب هللا دبع انثدح -7

 ةليمج نأ سابع نبا نع ؛ةمركع نع «ةداتق نع «ديعس نع « ىلعألا دبع انث «ناورم نبا

 الو نيد يف تباث ىلع '”بتعأ ام « هللا لوسر اي : تلاقف هم يبنلا تتأ "”[لولس تنب]

 (؟هتقيدح هيلع نيدرتأ» :لاق ءاضغب هقيطأ الو «مالسإلا يف رفكلا هركأ ينكلو «قلخ

 .دادزي الو هتقيدح اهنم ذخأي نأ هرمأف معن :تلاق

 بويأو «ينانبلا تباث نع «ةملس نب دامح نع «ريرضلا رمع نب صفح هاور #
 .هوحن ركذف هَل ىبنلا تتأ لولس تنب ةليمج نأ سابع نبا نع «ةمركع نع « ينايتخسلا

 ىهو سيق نب تباث ةأرما نأ سابع نبا نع «ةمركع نع ؛ءاذحلا دلاخ هاورو *

 نع]دقاو نب '*”[نسحلا] هاورو .هوحن ركذف «تباث الو انأ ال :تلاق ىبأ تنب ةليمج

 . "”[هوحن] لولس نب يبأ تنب ةليمج نع «حابر نب '”[ هللا ديبع] نع "7[ينانبلا تباث

 )١( دسألا ,(755 /5) باعيتسالا )0/ 01١(« ةباصإلا )551/4(.

  0.(ب) نم ةدايرلا

 .(ب) نم طقس (*)

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««هبتعأ» : لصألا يف (5)
 .«نيسحلا» :(ب) ىف (5)
 .« هللا دبع» :(ب) يف (3)



 . ""هلصو نم مهنمو .هلسرأ نم مهنمف ءامهيلع بويأو ةداتق باحصأ فلتخاو

 اهيلع فلخو «ةلظنح اهنع لتق « لولس نب يبأ نب هللا دبع تنب ةليمج :رخأنملا لاقو

 فلاخو ةعلتخملا نع اهدرفأو «يدقاولا "”[دعس نب دمحم] نع '”هاكح «سيق نب تباث

 نع «ءاذحلا دلاخ ةياور نم هيف حيحصلا ركذ نأ دعب هيف امهاو [ب / 5٠ /؟] ةعامجلا

 . سيق نب تباث ةأرما يبأ تنب ةليمج نأ سابع نبا نع ةمركع

 . يبأ تنب ةليمج نع «ليلخلا يبأ نع «ديمح نع « هللا دبع نب دلاخ هاورو *

 نب دلاخ نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح 067

 تباث تحت تناك اهنأ «يبأ تنب ةليمج نع «ليلخلا يبأ نع «ديمح نع «يبأ انث « هللا دبع

 .هوحن ركذف سيق نب

 نتي ني و

 «ةيدسألا بهو تعب ةماذُج ["67

 حصأ لوألا نأ ركذو ةماذخ : ليق نأ رخأنملا ركذو «نينمؤملا مأ ةشئاع اهنع تور ن

 . هيف فلتخي مل هنإف مهاو مهو ىكحو

 .ح يدقاولا انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا *”[انث] «دالخ نب ركب وبأ انثدح -4

 . "”[ح] مكحلا دبع نب هللا دبع انث ءيسيطارقلا ديزي وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 دمحأ انثدحو .ح فسوي نب هللا دبع انث ءلهس نب ركب انث ”[دمحأ نب] ناميلس انثدحو

 نب كلام انث :اولاق «ماشه نب فلخ انث ,نوراه نب ىسوم انث «فسوي نب دمحم نبا

 نع .ةشئاع نع «ريبزلا نب ةورع نع « نمحرلا دبع نب دمحم دوسألا يبأ نع «سنأ

 نأ تممه دقل» :لوقي هلي هِّلَع هللا لوسر تعمس اهنأ ينتربخأ «ةيدسألا بهو تنب ةماذُج

 .«هاكحو» :(ب) يف (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (
 .لادلاب «ةمادج» :مهدنعو .(7؟04 /5) ةباصإلا «.(58/7) دسألا ,(7/54”7) باعيتسالا (:)

 . «ابنأ» :(ب) يف (5)

 .(ب) نم طقس (5)



 .«مهدالوأ رضت الف كلذ نوعنصي مورلاو سراف نأ تركذ ىتح ,ةليغلا نع ىهنأ

 .دوسألا ىبأ نع «بويأ ىبأ نب ديعس هاور *

 نمحرلا دبع وبأ انث « ىسوم نب رشب انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم هانثدح -0

 ةماذج نع «ةشئاع نع «ةورع نع ءدوسألا وبأ ''”[انث] «بويأ يبأ نب ديعس انث «ئرقملا

 «تممه دقلو :لوقي وهو سان ىف هلي هللا لوسر ترضح :تلاق ةيدسألا بهو تنب

 .هركذف

 .هوحن دوسألا ىبأ نع «بويأ نب ىيحي هاور

 انث "”[حلاص نب] نامثع نب ىيحي انث « ””[دمحأ نب] ناميلس ''[انثدح] 1

 .ةشئاع نع «ةورع نع ءدوسألا يبأ نع «بويأ نب ىيحي انث «قراط نب عيبرلا نب ورمع

 .هوحن بهو تنب ةماذج نع

 تو 00 3 : 1

 (”ثراحلا تدب ةماذج 2]

 فرعي ال :لاقو رخأتملا اهركذ «ءاميشلا اهبقل ٠ هّنفَع يبنلا مأ ةيدعسلا ةميلح تخأ ن

 .ةياور اهل

 ا

 «ةفاحُف تدب ةرمج ["87+]

 . ةدقرغ نب بيبش دنع اهثيدح «نييفوكلا يف اهدادع 0

 .2«ينثدح» :(ب)يف )١(

 .«؛هانثدح» :(ب) يف (؟)

 .(ب) نم طقس (*)
 .(؟569/54) ةباصإلا «(81/ /9)دسألا (5)

 .(559 /5) ةباصإلا 5١(« /0)دسألا ,(55 /5) باعيتسالا (6)



 و 4 ةباحصلا ةفرعم

 انث ء ىضاقلا ديلولا نب رشب انث «ىبايرفلا رفعج انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -1

 :تلاق «ةفاحق تنب ةرمج ينتثدح '1[: لاق] «ةدقرغ نب بيبش انث ,بزاع نب نسحلا

 له .هاتمأ ايد :لوقي هَ يبنلا تعمسف «عادولا ةجح يف نينمؤملا مأ ةملس مأ عم تنك
 ام «يثب اب :تلقف ":تلاق ؟همأ وعدي هلام «همأ اي :اهل يب لاقف : تلاق «؟ مكتفلب و ع ع 2

 "”ةمرحك مارح مكيلع مكءامدو مكلاومأو مكضارعأ نإ الأ» :لوقي وهو ءهتمأ ينعي

 .ءاذه مكرهش يف اذه مكدلب يف 2[ اذه] مكموي

 د د

 (؛ةبع ةيعوبريلا هللا دبع تدب ةرمج ["814]

 . ةفوكلا لهأ ىف اهدادع ح

 نب زيزعلا دبع نب دمحم نب هللا دبع انثدح « نيزر نب دمحم نب نسحلا انثدح -

 . ح ديمحلا دبع نب ىيحي

 رمعم وبأ انث «قوزرم نب نمحرلا دبع نب دمحأ انثدح «لدعملا نسحلا نب كلملا دبع انثدحو

 لا دبع تنب ةرمج ينخدح ل1 : لاق ناكشم نب ناوضنع انث الاف ميهاريإ نب ليعامسإ

 [ب /541/5] يبأ ىلع لبإلا تدر امدعب هلْيَع يبنلا ىلإ يبأ يب بهذ :تلاق «ةيعوبريلا

 يف هلع يبنلا ينسلجأف ©”: تلاق «ةكربلاب هذه يتنبل هللا عدا هللا لوسر اي :لاقف

 . ةكربلاب يل اعدف يسأر ىلع هدي عضو مث

 فحصو ؛ ينامملا ىبحي ثيدح نم رخأتملا ركذ ةرمج نع ء اناوضنع أ ثيدح اذه

 ني عن حب

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .«لاق» :(ب) يف (؟)

 .(79 /5) ةباصإلا 6٠١ /ال)دسألا «(" 515 /5) باعيتسالا (:؟)

 .«ناوطع» :هتمجرت رداصم يفو ««ناوضنع» لوصألا يفاذك (0)

 . (ب) نم هانتبثأ امو ««لاق» : لصألا يف (0)



 (”ةيودعلا نامعنلا تئب ةرمج [*]

 نب دمحأ انث «ليعامسإ نب هيومحم نب رابج انث «نالع نب نسحلا انثدح -48

 ةرمج عمس «يولبلا ةيارم ىبأ نع « ىموزخملا نوميم نب بيعش انث «يدقاولا انث ,ليلخلا

 (7[ ةيصاصنخلا] نب ريشب ةأرما ,ةمدهج [ "878 ]

 .ةيؤر ُهلِكَع يبنلا نم اهل ه

 انث "'[ : لاق] سيردإ نب نسحلا انث «نابيش نب ةاتيإ نب دمحأ ديعس وبأ انثدح 5

 دايأ نع «بانج وبأ انث «ةرارز نب رضنلا انث :الاق لتاقم نب لضفلاو '*”[ديعس نب] ةبيتق

 .هتيب نم جرخي هلع هللا لوسر تيأر انأ :تلاق ةيصاصخلا نب ريشب ةأرما نع ءطيقل نبا

 . "انجلا نم عدر هسأربو «لستغا دقو هسأر "”[ضفي]

 . بانج يبأ نع يرهازلا هاور *#

 انث .نوع نب ورمع انث «زيزعلا دبع نب ىلع انث ''”[دمحأ نب] ناميلس هانثدح 0١-

 . هلثم بانج يبأ نع «يرهازلا ركب وبأ
 نب روصنم هاورو . بانج يبأ نع «يلع نب ركب يبأ نع «٠ سمهك نب نوع هاورو *:

 755١(. /5) ةباصإلا 6٠« /ال)دسألا )١(

 تطبضو . «ةصاصخلا» :(ب) ىف .(؟554 /4) ةباصإلا «(080 /) دسألا «(357/54) باعيتسالا (؟)
 -  .«حتفلاب . . .اهركذ» : لاق اهشماه ىلعو ميجلا مضب (ب) يف

 .(ب) نم طقس ()

 .(ب)نم ةدايزلا (4)

 . (دفني" :(ب) يف (5)

 . ءاحلاب «ءانحلا» دسألا يفو «ةيطخلا خسنلا يفاذك (7)



 ةجاجد تدب ةرسج ]١" 001

 . "اهب دهشتساو « هلي ىبنلا ةافو تكردأ :لاقو رخأتملا اهركذ ن

 نب ماثع انث «عاجش نب ديلولا انث «يوغبلا دمحم نب هللا دبع نع تدح -

 ىلع فرشأف ُهَّلكَع يبنلا ةافو موي تآ اناتأ :تلاق ةجاجد تنب ةرسج نع «ةمادق نع «يلع

 «نومعزت يذلا مكيبن تام تارم ثالث نيدلا قرخنا «يداولا لهأ اي :لاقف «لبجلا

 وبلا 2 تام هناج وف هايل «ناطيش وه اذإو

 (''عيبرلا نب ""[ دعس ] تنب ةليمج 7 ]

 .تباث نب ديز ةأرما ح

 نب تباث نع «رعسم ثيدح نم رخأتملا اهركذ اميف '*”[سيق] نب تباث اهنع ىور #

 «تباث نب ديز ةأرما يهو  ةليمج ينعي عيبرلا نب دعس تنب ىلع تلخد :لاق ديبع

 تثرو ام :تلاقف ؟كيبأ نع '"7[تثروأ] اذه ىرأ :اهل تلقف ءارمت وأ اًبطر يلإ تبرقف

 ةأرما ةلوخ :ليقو «ةليوخ :لاقيو «ةليمج ركذو . ضئارفلا لزني نأ لبق اًئيش يبأ نم

 .رخأتملا اهركذ ءراهظلا ثيدح '"”[تور] ءتماصلا نب سوأ

 رماع نب دوسألا انث .يرودلا سابع انث «هباتك يف بوقعي نب دمحم هانربخأ اميف- 077

 سوأ ةأرما ةليمج نأ «ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ةملس نب دامح انث «ناذاش

 . نيميلا ةرافك هللا لزنأف .هتأرما نم رهاظ هب دتشا اذإف « ممل هل ناكو تماصلا نبا

 .[ب 7541/11 ةليمج :عرف ؛كيلب دارلا لصتفةليوخ يهافإ «ةليمج :لاق اذك

 انزب ا 2 تو ك0

 )١( ةباصإلا «(58/7)دسألا )5557/5(.
 . (ب) نم هانتبثأ امو «اهب» : لصألا ىف (؟)

 .«دعسلا» :(ب) ىف ةفإ

 .(58 /) ةباصإلا ,.( 0 //) دسألا «(350 /4) باعيتسالا (4)
 . (ذيبعا :(ب) ىف 2(

 .«تثرو» :(ب) يف )3(

 .2«ىور» :(ب) يف )3022



 ءاحلا باب

 '"”ةيدعسلا بيؤذ يبأ تدب ةميلح ["87*]

 مأ يهو «نزاوه نب ركب نب دعس نب نابح نب ثراحلا نب هللا دبع بيؤذ يبأ مساو ص

 . بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع دنع اهثيدح «هتلصفو هتعضرأ يتلا هَفَي هللا لوسر

 ناميلس نب دمحمو ''![ نسحلا نب دمحأ نب دمحمو نسحلا نب بيبح] انئدح -4

 انث ءريرضلا رمع وبأ انث «يشكلا ")[ هللا دبع نب ميهاربإ]ملسم وبأ انث :اولاق «يمشاهلا

 انث «زيزعلا دبع نب يلع انث « "”[دمحأ نب] ناميلس انثدحو . ح يرماعلا هللا دبع نب دايز

 دمحأ انث « يلع نب دمحم انثدحو . ح يبراحملا دمحم نب نمحرلا دبع انث «يناهبصألا نبا

 ةدئاز يبأ نب ىبحي انث :الاق «دامح نب نسحلاو نابزرملا نب قورسم انث «ىنثملا نب يلع نبا

 هللا دبع نع بطاح نب ثراحلا ىلوم «مهجلا يبأ نب مهج نع ءقاحسإ نب دمحم انث :اولاق

 دعس ينب نم ةيدعسلا بيؤذ يبأ تنب ةميلح ينتثدح '''[ :لاق] بلاط يبأ نب رفعج نبا
 مل ةئس انتباصأ :تلاق «هتلصفو هتعضرأ يتلا هّللَي هللا لوسر مأ يهو «نزاوه نب ركب نبا

 (*[:تلاق]« '*”ءاعضرلا سمتلن ةكم ىلإ ركب نب دعس ينب نم ةوسن يف انجرخف اًئيش انل قبت
 ناك هنأ كلذو .ههركتو هابأتف هيي هللا يبن اهيلع ضرعالإ ةأرما انم قبي مل ةكم انمدق املف

 !؟اذهب عنصأ ام :لوقت ةأرملا تناكو «ءابآلا نم ريخلا نوجري امنإ تارؤظلا تناكو «هل بأ ال

 . ؟”[هلوطب] ثيدحلا ركذو «يلع ضرعف :تلاق «هنهركيف !؟همأ يب عنصت نأ ىسع ام

 ا 3000

 ليبحرش مأ ةنسح ["874]

 . ةشبحلا ىلإ ترجاه نميف ركذ اهلو 0

 )١( ةباصإلا «(17//510)دسألا «(7 17/5 /5) باعيتسالا )5/ 77/5( .

 .(ب) نم ريخأتو ميدقت [ ]نيبام (؟)
 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(ب) نم طقس (4)

 . «عاضرلا» :(ب) يف (6)

 . (؟7/7/54) ةباصإلا «(56 /ا)دسألا ()



 ةباحصلا ةفرعم

 نب] دمحأ انث . '”[ىيحي نب] دمحم انث « '7[نسحلا نب] بيبح انثدح -0

 ةيمست ىف «قاحسإ نب '"'”[دمحم] نع 2 00[ دعس نبا ميهاربإ انث 2 (07)[بويأ نب دمحم

 بهو نب بيبح نب رمعم نب نايفس نب ورمع نب حمج ينب نم ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه نم
 امهوخأو ءامهمأ يهو ةنسح هتأرماو ةدانجو دلاخ هانبا هعمو «ءحمج نب ةفاذح نبا

 ©ورمع تدب ةقح ["876]

 . مالسلا هيلع يبنلا عم نيتلبقلا تلص 0

 نب نسحلا انث :الاق ءنسحلا نب بيبحو «شيبح نب يلع نب دمحم انثدح --7

 انث .فسوي نب قاحسإ انثدح «هيوتشأ نب نكسلا نب رمع انث .يوسفلا ديلولا نب يلع

 تلص دق تناكو ءورمع تنب هقح نع «زلجم يبأ نع «لوحألا مصاع نع «كيرش

 تسبلف اهتبيع تبرق مرحت نأ تدارأ وأ تمرحأ اذإ تناكو '''[ : لاق] هع يبنلا عم نيتلبقلا

 .رفصعملا اهيفو «تءاش ام اهبايث نم

 دم د

 "””باير نب شحج تدب ةنمح ]

 «تارجاهملا نم تناك ٠ ُهْْقَع يبنلا جوز شحج تنب بنيز تخأ «ةبيبح مأ ىنكت ه

 تدلوف « هللا ديبع نب ةحلط تحت تناك «ىشطعلا يقستو ىحرجلا يوادت دحأ موي تناك

 . ةحلط نب نارمع هل

 انث ءيدع نب ايركز انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 7

 .ةحلط نب دمحم نب ميهاربإ هثدح «ليقع نب دمحم نب هللا دبع انث ءورمع نب هللا ديبع

 ةضيح ضاحتسأ تنك :تلاق «شحج تنب ةنمح همأ نع «ةحلط نب نارمع همع نع

 .(ب)نم طقس )١(

 . ةصفح :لاقو (77/4 /5) ةباصإلا «(59/9) دسألا ك(””لا /4) باعيتسالا ()
 .(71/6 /4) ةباصإلا «(59 /9) دسألا «(*3/4 /5) باعيتسالا (")



 ةباحصلا ةفرعم نو

 ء موصلاو ةالصلا ينتعنم دق ؟ىرت امف كلذ هل تلقف هّللَع يبنلا تيتأف "7 [ةديدش] ةريثك

 :لاق «كلذ نم رثكأ وه :تلاق (مدلا بهذي هنإف ,فسركلا كل تعنأ» :لاق

 : هلع هللا لوسر لاق [أ /57 /؟] اًجث جئأ امنإ كلذ نم رثكأ وه :تلاق «يمجلتف»

 لاقف «ملعأ تنأف امهيلع تيوق نإو ,رخآلا نم كأزجأ تلعف امهيأ نيرمأ كرمآسو

 ةعبس وأ :مايأ ةتس هللا ملع يف يضيحتف ناطيشلا تاضكر نم ةضكر هذه امنإد :اهل

 ,ةليل نيرشعو اًنالث يلصف تأقنتساو ترهط دق كنأ تيأر اذإ ىتح يلستغا مث مايأ

 امك رهش لك يلعفاف كلذكو ,كئزجي كلذ نإف ,يموصو ءاهمايأو نيرشعو اعبرأ وأ

 يرخؤت نأ ىلع تيوق نإف ,نهرهطو نهضيح تاقيمل نرهطت امك وأ ,ءاسنلا ضيحت

 نيرخؤت مث ءاًعيمج رصعلاو رهظلا "” يلصت] مث يلستغتف رصعلا يلجعتو رهظلا

 رجفلا عم نيلستغتو نيتالصلا نيب نيعمجتو "!”[نيلستغت ] مث ,ءاشعلا نيلجععتو برغملا
 : هلع يبنلا لاق ٠ «كلذ ىلع تيوق نإ ؟”[ يّلصو ] يموصو «يلعفاف كلذك ,نيلصت مث

 .«يلإ نيرمألا بجعأ اذهو»

 . ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع «دمحم نب ريهزو «كيرشو « جيرج نبا هاور #

 ”"لهس تدب ةبيبح ["8717]

 « سامش نب سيق نب تباث اهجوزتف ءاهكرت مث اهجيوزت ىلع مزع ُهلَْع يبنلا ناك ص

 .ةرمع اهنع تور

 نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دلخم نب دمحأ نب دمحم انئدح -4

 انث ءمصاع يبأ نبا انثدح ءدمحم نب هللا دبع انثدحو . ح سنأ نب كلام انث «ةدابع

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .«نيلصت» :(ب) يف (0)

 .«نيلسغت» :(ب) يف ()
 .(ب) نم هانتبثأ امو «ةبطاخملا ءاي فذحب «لصو» : لصألا ىف (5)
 .(؟١17 /5) ةباصإلا «(51 /97) دسألا 1/٠"*(, /4) باعيتسالا (6)



 تنب ةبيبح نع «ةرمع نع ؛ديعس نب ىيحي نع :الاق زيزعلا دبع نب ديوس انث ميحد

 سامش نب سيق نب تباث اهبطخف . اهجوزتي نأ هي هللا لوسر مه ناكو ءلهس

 ىلع سلغلاب تحبصأف اهبرضف «ةدش سامش نب سيق نب تباث قلخ يف ناكو ءاهجوزتف

 ال هللا لوسر اي ةبيبح انأ :تلاق (؟هذه نم» :لاقن كَم هللا لوسر جرخف هَ هللا لوسر باب

 :لاق «؟اهتبرض»: هلي هللا لوسر هل لاقف اهرثأ يف تباث ءاجف :لاق «تباث الو انأ

 ام لك يدنع نإ « هللا لوسر اي :تلاقف «اهنم ذخ» : هّلَي هللا لوسر هل لاقف ءاهتبرض

 . اهتيب يف تسلجو اهنم ذخأف «هيناطعأ

 نب ديزيو «ةدئاز يبأ نب ىيحبو ميشهو «جيرج نبا هاورو «ىيحي نع ديوس ظفل] #

 . ""[هوحن ىيحي نع «نوراه

 يبأ انث « ”[لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث .كلام نب ركب وبأ انثدح -8

 «بيعش نب ورمع نع «جاجح '”[انربخأ] «سينخ نب ركب نب سودقلا دبع انث '"'[ : لاق]
 همع نع «ةمثح يبأ نب ناميلس نب دمحم نع «جاجحلاو ءورمع نيب هللا دبع نع ءهيبأ نع

 سامش نب سيق نب تباث تحت لهس تنب ةبيبح تناك :الاق ؛ةمثح يبأ نب لهس
 ينإ « هللا لوسر اي :تلاقف هَ يبنلا ىلإ تءاجف ءاًميمذ ًالجر ناكو هتهركف يراصنألا

 هتقيدح هيلع نيدرتأ» : هِي هللا لوسر لاقف ءههجو يف تقزبل هللا ةفاخم الولو هارأل

 :لاق ءامهنيب قرفو هتقيدح هيلع تدرف هيلإ '”تلسرأف ءمعن :تلاق «؟كقدصأ يتلا

 . مالسإلا يف ناك علخ لوأ كلذ ناكو

 3 7 1 2 دج د

 قيرش تدب ةبيبح ["874] (0)

 .ءاقرو نب ليدب نع تور ء هِيَ يبنلا تكردأ ه

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(ب)نم طقس (؟)

 . «ابنأ» :(ب) ىف (*)

 .«لسرأف» :(ب) يف 205

 . (؟17/1/5) ةباصإلا «(57 /9) دسألا )79/١/5(, باعيتسالا (6)



 ينثدح 7[ :لاق] يرمعملا يلع نب نسحلا انث «دالخ نبركب وبأ انثدح -

 نبا نع ةملس نبا ينعي ديعس ''”[ينثدح] «ءاجر نب هللا دبع ينثدح «قوزرم نب دمحم

 تنب هبيبح هتدج نع «يقرزلا دوعسم نب ىسيع نع .ناسيك نب حلاص انث «ماسحلا يبأ
 نب ليدب ءاجف :تلاق «ىنمب جحلا مايأ يف ءامجعلا "”[تنب] اهمأ عم تناك اهنأ «قيرش

 .رطفيف اًمئاص ناك نم» :لوقي هللا لوسر نأ ىدانف هلحرب هُم هللا لوسر ةقان ىلع ءاقرو

 .«برشو لكأ مايأ نهنإف
 ورمع نع «ةملس يبأ نب هللا دبع نع «داهلا نب ديزي نع «ةملس نب ديعس هاورو #

 .[ب /747 /1]اهمسي ملو هتدج نع «يقرزلا *”[ميلس] نبا

 هع ع

 '”ةيردبعلا هارجت يبأ تدب ةبيبح["”8994]

 . ىعسملا ىف هْلْيَي ىبنلا تأر «رادلا دبع ىنب نم ح

 نب جيرس انث «بدؤملا سابغلا نب دمحم انث «يدنسلا نب دمحأ انئدح 0١-

 انث «دايز نب يلع نب نسحلا انث « ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم يضاقلا انثدحو .ح نامعنلا

 ةبيبح نع «ةبيش تنب ةيفص نع ءءاطع نع « لمؤملا نب هللا دبع انث : الاق ناميلس نب ديعس

 وهو هيدي نيب سانلاو ةورملاو افصلا نيب فوطي هِيَ هللا لوسر تيأر : تلاق هارجت ىبأ تنب

 ؛اوعسا» :لوقيو هرازإ هب '”رودي يعسلا ةدش نم هيتبكر ىرأ ىتح ىعسي وهو «مهءارو

 .«يعسلا [ىلع] بتك هللا نإف

 نع نمحرلا دبع نب ديمحو دمحم نب سنويو «يعفاشلا سيردإ نب دمحم هاور *#

 .(ب) نم طقس )١(

 .«انثه :(ب) يف (؟)
 .(ب) نم ةدايزلا ("”)

 .(ب) نم هانتبثأ امو لصألا يف حضتت مل (4)

 .(؟559/8) ةباصإلا «(09 /9/) دسألا ١/"7(, /5) باعيتسالا (6)

 .؛هروديا :(ب) يف ()

 . ؛هرازإ» :(ب) يف (0

 .؟مكيلعلا :(ب) يف (8)



 هاورو . ءاطع نيبو هنيب نصيحم نب] نمحرلا دبع نب ''”[رمع] لاخدإب لمؤملا نب هللا دبع

 ةبيبح نع ءاطع نع نيسح يبأ نب ''”[نمحرلا دبع نب هللا دبع نع يدبعلا رشب نب دمحم

 . هارجت يبأ تنب ةبيبح نع ةبيش تنب ةيفص هتدج نع هيبن نب هللا دبع هاورو . ةيفص نود نم

 : تلاق '؟”[هارجت يبأ تنب ةبيبح ينتثدح] :تلاق ةيعابسلا دمحم تنب ةربج ””هتورو

 .ةورملاو افصلا نيب فوطي وهو هني هللا لوسر ىلع تفرشأ

 ديزي نب دلاخ انث «.قاحسإ نب ىسوم انث « ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم هانثدح -1

 . هب هارجت يبأ تنب ينتثدح « ةيعابسلا دمحم] تنب ةربج ”ينتثدح 2[: لاق] يرمعلا

 0 ' كالاق لم هم (40خ ل عب 5
 ةيفص نب روصنم هاورو . كلمت نع ةبيش [تنب ةيفص نع ميكح نب ةريغملا هاورو *

 ("'[دلو] مأ نع ةيفص نع ةرسيم نب ليدب هاورو . 2"”[هب] هارجت ىبأ تنب ةرب نع .همأ نع

 . هوحن ةبيشل

 «ةشئاع " ةمداخ ةبيبح ]8٠"[

 راشب نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ انثدح /701 

 ةبيبح نع «نيريس نب دمحم نع ةعمص نبا ينعي نابأ انث ءفسوي نب لهس انث «يدبعلا
 هل تومي ملسم نم ام» :لاقف هلع يبنلا لخدف ةشئاع تيب يف تنك : تلاق اهنع هللا يضر

 ,ةدجلا اولخدا :مهل لاقيف .ةنجلا باب ىلإ ةمايقلا موي مهب ءيج الإ دلولا نم ةثالث

 .«دمحمل :(ب) يف )١(

 .(ب) نم طقس (؟)
 .(ب) نم هانتبثأ امو ««هاورو» :لصألا يف ()

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««ينثدح» : لصألا يف (0)

 .«هدلو» : لصألا يف (0)

 .«مداخا :(ب) يف (4)

 . نايفس يبأ تنب ةبيبح يهو 717١(« /5) ةباصإلا «(70 /1/) دسألا )٠/5/"(, باعيتسالا (9)



 . اذإ يظفحاف :تلاق «معن :تلق ؟تعمسأ : ةشئاع يل تلاقف :تلاق «مكاوبأو

 . هلثم نابأ نع امهريغو «يراصنألاو «ليمش نب رضنلا هاور *

 ©)0ةجراخ نب ديز تدب ةبيبح ["81]

 .ةياور اهل فرعي الو ركذ اهل «قيدصلا ركب يبأ ةجوز « يجرزخلا ريهز يبأ نبا ص

 نب ليعامسإ انث ءيطافسألا لضفلا نب سابع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 ركب وبأ نذأتسا :تلاق ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «يبأ انث ء«سيوأ يبأ

 . ليوط ثيدح يف هل نذأف '”[دح] يف ةجراخ تيب يتأي نأ ةفخ هنم ىأر نيح ُهْبَع يبنلا

 7 - ل
 5 2 2 ا

 «””يراصنألا ةرارز نب دعسأ ةمامأ ىبأ تدب ةبيبح 5173

 . طيبن تنب بنيز اهنع تور

 ديعس انث رامع نب ماشه انث مصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انئدح -0
 بنيز نع ةرامع نب دمحم ينثدح «ةمقلع نب ورمع نب دمحم انث « يمخللا ىيحي نبا

 . بهذ نم اًناعر نهالح ُهْنِقَع ىبنلا نأ «ىتلاخو «ىمأ ىنتثدح :تلاق «رباج نب طيبن تنب

 .ورمع نب دمحم نع نيرخآ يف ةماسأ وبأو .يومألا ديعس نب ىيحي هاور *#

 يمأ ينتثدح ('”[ :لاق] ةرامع نب دمحم نع «يملسألا دمحم نب ميهاربإ هاورو #

 ش . ةرارز نب دعسأ ةمامأ يبأ تنب ةعيزق اتخأ ةشبك يتلاخخو ةبيبح

23 2 76 7 0 

 )١( /ا) دسألا ,(779/54) باعيتسالا 7١(« ةباصإلا )519/5(.

 .(ب) نم طقاس [ 1نيبام (؟)
 .(؟38/5) ةباصإلا 208 /9/) دسألا 2778 /5) باعيتسالا (؟)



 (”نالجعلا نب دلاخ نب ةربو نب ليلم تدب ةبيبح [ "87 ]

 نب ةقرو نب ورمع نب ةورف اهجوزتو هّْلْيَي يبنلا تعياب «جرزخلا نب فوع ينب نم
 .[أ /7 57 /؟] نمحرلا دبع هل تدلوف «ةضايب نب رماع نب ديبع

 2 03 4 3 0 كي

 (”دوعسم تدب ةبيبح [ "8 4]

 .ةياور اهل فرعي ال « هَ يبنلا تعياب «قيرز نب رماع ينب نم ص

 نصح نب ورمع تدب ةبيبح [ "8 6]

 «ةياور اهل فرعيال « ُهَلْكَي يبنلا تعياب ءتملسأ «قيرز نب ””رماع ينب نم 0

 (””[يدقاولا] دعس نب دمحم نع «يخلبلا روصنم نب دمحم نع رخأتملا نهتثالث نهركذ

 . هيلع دزي ملو .هلوق نم

2 2 
0 2326 

 ”"'ىزعلا دبع نب دسأ نب تّيؤت تدب ءالوحلا 0 *]

 . ةشئاع اهنع تور

 انث ءرمع نب نامثع انث « ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -71

 اهدنعو اهب ترم ءالوحلا نأ ةشئاع نع «ةورع نع .«يرهزلا نع ''”[ديزي نب] سنوي

 ! ليللا مانت ال» :لاقف «ليللا مانت ال اهنأ اومعزو «ءالوحلا هذه :تلاقف هَتِيَي هللا لوسر

 )١( ةباصإلا «(5 /7)دسألا )70/7/5(.

 .(717/1/5) ةباصإلا «(57 /7)دسألا (؟)

 .(77/1/58) ةباصإلا «(57 /ا/)دسألا (*)

 .«ورمعا :(ب) يف 20

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 )١( ةباصإلا «(ا9/8 /ال) دسألا .(*الال /5) باعيتسالا )8/5/,77(.



 .«اومأست ىتح هللا مأسي ال هللاوف ؛ نوقيطت ام لمعلا نم اوذخ

 "”نوعظم نب نامنع ةأرما ءالوحلا [ "م8 /]

 .هيلع دزي ملو رخأتملا اهركذ «ةياوراهل فرعيالو «ثيدح ىف ركذ اهل ح

 '"دّيَجُب مأ ءاوح ["888]
 نم ءاروغز نب "”زرُك نب نكسلا نب ديز تنب يه «راصنألا نم تاعيابملا نم تناك ان

 لبق تملسأ «ةداتق نب رمع نب مصاع نع «قاحسإ نب دمحم هلاق «لهشألا دبع ينب

 نب عفار تنب ءاوح يه : : ليقو . ديجب ينب ةدج يهو «ترجاهو «ميطحلا نب , سيق اهجوز

 . لهشألا دبع ينب نم سيقلا ئرما

 .ح يبنعقلا انث « '*”[برح نب] بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -1

 . ح محازم يبأ نب روصنم انث «نوراه نب ىسوم انث ,فسوي نب دمحم نب دمحأ انثدحو

 كلام انث :اولاق «ينيدملا عفان نب هللا دبع انث «سادرم نب ريمع انث رادنب نب دمحأ انثدحو

 :لاق هَ هللا لوسر نأ هتدج نع «يراصنألا ديجب نبا نع « «ملسأ نب ديز نع «سنأ نبا

 .«قرحم فلظب ولو لئاسلا اودر» .

 . هلثم ملسأ نب ديز نع .دعس نب ماشهو دمحم نب ريهزو ءمساقلا نب حور هاور *

 يلتلا ةياور نم «سنأ نب كلامو « ”[ملسأ نب ,] ديز نع ةرسيم نب صفح هآورو *

 ش . ءاوح هتدج نع «ذاعم نب ورمع نع «ديز نع هنع

 نب ريهز انث «نايفس نب نسحلا انث *[: لاق] نادمح نبورمع وبأ انئدح -

 .(؟7/8/5) ةباصإلا ا/ه /)دسألا )١(

 . (؟1/ا/ /5) ةباصإلا ,(9/7 /) دسألا «(737/7/5) باعيتسالا (؟)
 . «زوك» : ىلإ لصألا يف تفحصت ()
 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(ب) نم طقس (6)



 بيعش وبأ انث «يئاسنلا رفعج نب دمحأ جرفلا وبأ انثدحو .ح ةرسيم نب صفح انث «دابع

 نع ملسأ نب ديز نع :الاق «سنأ نب كلام انث ؛ يلتلا روصنم نب دمحأ انث «ينارحلا

 لئاسلا اودرو» : لوقي هَ هنلَع هللا لوسر تعمس : تلاق «ءاوح هتدج نع .ذاعم نب ورمع

 .«قرحم فلظب ولو

 . ديجب نبأ نع «يربقملا ديعس هاورو 2#

 نب مشاه رضنلا وبأ انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ هانثدح 84

 ينب دحأ ديجب نب نمحرلا دبع نع «يربقملا ديعس "١١[نع] دعس نب ثيللا انث مساقلا
 هللا لوسرل تلاق اهنأ هلي هللا لوسر عياب نمم تناكو «ديجب مأ يهو هتدج هتثدح هنأ «ةثراح

 هللا لؤسر اهل لاقف «هيطعأ ايش هل دجأ امف يباب ىلغ "'[موقيل] نيكسملا نإ هللاو : هل
 . هدي يف هيلإ هيعفداف ءاّقرحم اًقلظ الإ هايإ هنيطعت ")هل اًميش يدجت مل نإ» : كي

 . هلثم يربقملا نع «قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دامح هاور *

 . [ب /1.89 /[1"![هتدج نع ديجسب نب نمحرلا دبع نع] يربقملا نع بئذ يبأ نبا هاورو

 نب جاجح انث « "”[يشكلا] ملسم وبأ انث « "”[يباطخلا] قوراف هانثدح -60

 دبع نع «يربقملا ديعس نع «يندملا بتذ يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم انث ءريصن
 يباب ىلع "7[فقي] نيكسملا نإ « هللا لوسر اي : تلق : تلاق هتدج نع ديجي نب نمحرلا

 .(اًقرحم اًفلظ ولو هدي'يف يعض» :لاق «هيطعأ ام دخأ امف « يحتسأ ىتح

 . هوحن هتدج نع [داجب يبأ] نع :لاقف نايح نب روصنم نع يروثلا هاور

 . هتدج نع ءديجب نبا نع ؛ هللا دبع نب بلطملا نع «يعازوألا نع ءملسم نب ديلولا هاورو

 نب قاحسإ انث ؛ يحمجلا دمحم نب دمحأ انث «دمحأ نب ناميلس انئالح 01000

 نع ؛يثراحلا ' ”اديجب نبا نع «ملسأ نب ديز نع دعس نب ماشه انث « «ينينحلا ميهاربإ

 )١( «انثال :(ب) ىف .

 .(ب)نم طقس (0)
 .(ب) نم ةدايزلا (*)
 . «ديبع يبأ7 :(ب) يف (4)



 اورفسأ» '"[:لوقي] هلم هللا لوسر تعمس :تلاق  تاعيابملا نم تناكو  ءاوح هتدج

 . (رجألل مظعأ هنإف ؛ حبصلاب

 .نومدقتملا هنع هاور . ماشه نع « ينينُلا هب درفت #

 «نوميم نب ىلع انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ '"”[انثدح] 0

 ناك متحبصأ املك مكنإف ؛ حبصلاب اوحبصأ» :لاقو  ماشه انث «ىنينحلا بوقعي وبأ انث

 .«رجألل مظعأ

 دع

 "”ةيح يبأ تسب ةّيح ]

 نع «نوع نب هللا دبع اهثيدح ىور :لاقو« رخأتملا هركذ اميف هلع يبنلا تأر ص

 : تلاق «ةيح يبأ تنب ةيح نع «ريرج نب ورمع نب ةعرز يبأ نع '””[ديعس] نب ورمع
 ؟ِهلِلَم هللا لوسر بحاص تنأ :تلق «قيدصلا ركب وبأ :لاق ؟تنأ نم :تلقف لجر يلع لخد
 . هيلع دزي ملو نوع نبا نع « رهزأو ةيلع نبا هاور :لاقو . معن :لاق

 0 د

 رخص نب يفيص تدب ةميّمح ["840]
 «ةثراح نب ديز اهيلع فلخ مث ءرورعم نب ءاربلا اهجوزت «ةملس نب بعك ينب نم ان

 نب دمحم] نع "”[روصنم نب دمحم نع] رخأتملا هاكح اميف ُهْتيَع يبنلا تعيابو تملسأ

 . يدقاولا '"'[دعس

 ا م

 .(ب)نم طقس قلنا

 . ؟هانثدحا :(ب) يف (؟)

 رداصم يف امك تبثأ امو «ةدحوملا ءابلاب 6ةبحلا خلا يفو .(7179/5) ةباصإلا 0 /9/) دسألا (©)
 ةمجرتلا

 .(دعس) : (ب) يف قفز

 20 /5) ةباصإلا )7١/7(« دسألا (05)

 .(ب) نم ةدايزلا 4



 "سيق تدب ةمزح "841]

 نع «يرهزلا ثيدح ىف ركذ اهل «ديز نب ديعس ةأرما «ءسيق تنب ةمطاف تخأ ن

 . هيلع دزي ملو رخأتملا اهركذ « هلل دبع نب هللا ديبع

 لم  ةهثب

 2 د 2

 (”ةيودعلا ةيشبح ["847؟]

 اهركذ .ةشبحلا ةرجاهم نم «بيبح نب رمعم نب نايفس ةجوز .ةعازخ يدع

 ةأرما ةنسح ىه امإ ؛فيحصت وهو «ةورع نع .دوسألا ىبأ نع «ةعيهل نبا نع رخأتملا

 . "”[مدقت دق] «هريغو قاحسإ نبا هركذ امك « ىحمجلا بيبح نب هعم نب نايفس

 25 ن6 داك داع هع

 )١( ةباصإلا «(55 /9) دسألا ء(7 ال١ /5) باعيتسالا )5/ 71/7(.

 ةباصإلا «(08/0)دسألا (؟) )71/4/5(.

 )*( .(ب) نم ةدايزلا



 ءانلا باب

 ©"”ةيراصنألا ةبلعث نب دهق نب سيق تدب ةلوخ [”847]

 اهيلع فلخو «بلطملا دبع نب ةزمح اهنع لتُق «ةبيبح مأ : ليقو دمحم مأ

 دومحمو «ديلولا نب ديبع وهو اطونس ديبع دنع اهثيدح «يراصنألا نالجع نب نامعنلا

 نب يلع لاقو «نايح نب ىيحي نب دمحمو ''”[عفار نب] ةعافر نب ذاعمو «ديبُل نبا

 .[أ /7 55 /7]رماث تنب ةلوخ يه سيق تنب ةلوخ : ينيدملا

 نب مصاع انث «يسودسلا صفح نب رمع انث « '"”[نسحلا نب] بيبح انثدح 707

 تنب ةلوخ ىلع انلخد :لاق اطونس ديبع نع « "”يربقملا ديعس نع ءرشعم وبأ انث يلع

 أ انلقف «ةزمح دعب نالجع نبا '”[نامعنلا] اهجوزتف ةزمح دنع تناك يتلا سيق

 هلع هللا لوسر نع ثيدحلا نإف ؟نيثدحت ام يرظنا ءدمحم مأ اي : اهجوز لاقف ءانيثدح دمحم

 بذكأو مهعفني امب هلك هللا لوسر نع مهثدحأ نأ يلام سئب :تلاقف «ديدش تبث ريغب

 هل كرابي هقحب ًالام ذخأ نم , ”ةولح ةرضخ ايندلا» :لوقي هِْيَي هللا لوسر تعمس «هيلع

 .«ةمايقلا موي رانلا هل .هسفن تءاش اميف ”[هلوسر لامو هللا لام] يف ضوختم برو ,هيف
 . "”هوحن يربقملا ديعس نع دعس نب ثيللاو «ةمقلع نب ورمع نب دمحم هاور *

 .ديبع نود نم ةلوخ نع « ديعس نع «ةيمأ نب ليعامسإ هاورو #

 نع اطونس ديبع نع حلفأ نب ريثك نب رمع نع «يراصنألا ديعس نب ىيحي هاورو *
 .هوحن "”[ةلوخ]

 نب دمحأ انث «يناولحلا ىيحي نب دمحأ انث .نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -18

 ءاطونس ديبع نع ''[حلفأ نب] ريثك نب رمع نع «ديعس نب ىيحي انث «ريهز انث «سنوي ففز 0 5 2 ءازيغ .٠

 )١( ةباصإلا «(45/17) دسألا «(797 /5) باعيتسالا )5/ *595(.

 .(ب) نم طقس (؟)

 . «يربقملا نب ديعسا :(ب) يف تفحصت (”)

 .باوصلا وهو (ب) نم تبثأ امو «هيلإ» : لصألا يف (5)

 .«ةرضخ ةولح» :(ب) يف (0)
 .6ب» نم تبثأ امو .«هلوسرل امو هلل ام» لصألا يف (7)
 .(ب) نم ةدايزلا (0

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««دلاخ» : لصألا يف (8)



 لاقف ايندلا ناركاذتي امهو ةزمحو هل هلِلَع هللا لوسر تعمس : تلاق ةزمح ةأرما ةلوخ نع

 برو ءاهيف هل كروب اهقحب اهذخأ نم ,:ةرضخ ؟ةولح ايندلا نإ : هني هللا لوسر

 .( "7[ةمايقلا] موي رانلا هل “"“ [هلوسر لامو هللا لام يف ] ضوختم

 0 نسب] نابأو ”[نادامحلاو «دعس نب ثيللاو ( ةنئيبع نباو «يروثلا هاور] #

 نب ذاعم هاورو . هلثم هلثم (7[ديعس نب] ىيحي نع « ' ”[نيرخآ يف] نوراه نب ديزيو «بتكملا

 . ارصتخم سبق تنب ةلوخ نع «ةعافر

 «بيرك وبأ انث «يمرضحلا *[ هللا دبع نب دمحم] انث , دمحأ نب ناميلس هانثدح -6

 ينثدح '''[:لاق] جيدخ نب عفار دلو نم نامعنلا نب ىسيع ينثدح «بابحلا نب ديز ان

 :تلاق ةزمح تحت تناكو « سيق تنب ةلوخ نع جيدخ نب '''[عفار نب] ةعافر نب ذاعم

 بر ةلوخ ايد :لاقو هيلإ اهتمدقف [ةزيرخ] هل تلعجف هلي هللا لوسر ىلع لخد

 .«ةمايقلا موي رانلا هل .هسفن تهتشا اميف هلوسر لامو هللا لام يف ضوختم

 نب رضنلا دوسألا وبأ انث «نامثع نب ىيحي انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -7

 هللا دبع نب كاحضلا نع «جشألا نب هللا دبع نب ريكب نع ؛ةعيهل نبا انث «رابجلا دبع

 اق هلع ىبنلا نأ هتثدح *[دهف نب] سيق تنب ةلوخ نأ ءديبُل نب دومحم نع «يشرقلا

 ءوضولا غابسإ» '*[:لاق] « هللا لوسر اي ىلب :اولاق «؟اياطخلا تارافكب مكربخأ الأ»

 .(ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو , دجاسملا ىلإ اطخلا ةرفكو ؛هراكملا دنع

5 (6 8 - 5 
 نع ثراحلا نب ورمع نع «بهو نبا هاورو . ”[هلثم] ةعيهل نبا نع يرقملا هاور *

 . جشألا نبا ريكب

 "”[ ىيحي نب] ةلمرح انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ هانثدح 17

 .6ب) نم ةدايزلا )١(

 .(ب) نم تبثأ امو «هلوسرل امو هلل ام" لصألا يف (؟)
 . ؟هبر ىقلي» :(ب) يف (9)

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف (:)

 .(ب) نم ةدايزلا (6)

 .(ب) نم تطقس (0)



 قفز
 .هب ورمع نع « بهو نبأ نع

 "©"! ةيدهجلا ] ةيبص مأ سيق تعب ةلوخ ["844]

 .ذوبرخ نب نامعنلاو '*”[جرس] ينبا عفانو ملاس دنع اهثيدح

 دق :لوقت اهعمس هنأ ثراحلا ”[نب] ةجراخ ةدج يهو «سيق تنب ةلوخ يهو سبق تنب

 .دحاو ءانإ يف هِي هللا لوسر ديو يدي تفلتخا

 انث «يفوصلا نسحلا نب دمحأ انث ")1 : لاق] شيبح نب ىلع نب دمحم انئدح -84

 عفار نب ثراحلا نب ةجراخ ينثدح دلخم نب دلاخ انث ةرعرع "[نب] دمحم نب ميهاربإ

 سيق تنب ةلوخ نع «سيق تنب ةلوخ ىلوم جرس انبا "”[عفانو ملاس] ينثدح «ثيكم نب

 .دحاو ءانإ يف هلي هللا لوسر ديو يدي [تفلتخا] :تلاق

 . ذوبرخ نب نامعنلا نع ةماسأ : ليقو «نامعنلا نب ملاس نع «ديز نب ةماسأ هاور #

 5+ 3 . ام عبء

 (ةيمأ نب ميكح تسب ةلوخ ["84]

 "يه «نوعظم نب نامثع ةأرما «ةيملسلا لاله نب ةرم نب صقوألا نب ةئراح نبا ب

 . «انث٠ :(ب) يف )١(

 . 2؟ينهجلا» :(ب) يف قفز

 . (197/5) ةباصإلا «(917/ /9) دسألا 7841/4(2) باغيتسالا (*)

 . («جيرس» :(ب) يف 2

 .(ب) نم ةدايز ةجراخو «تنب» :(ب) يف (5)

 .(ب) نم تطقس (1)

 . 05741 /4) باعيتسالا يف امك «(ب) نم هانتبثأ ام حيحصلاو ««تناك» : ىلإ لصألا يف تفحص (4)

 .(591/5) ةباصإلا «(47 /ا/) دسألا ,(786) باعيتسالا (9)

 .2؟يهول :(ب) يف )٠١(
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 نع هيبأ نع ؛ ةورع نب ماشه نع ديعس وبأ انث ءمحازم يبأ نب روصنم انث [ب 0
 .ميكح تنب ةلوخ : ُهنيَع هلَْع يبنلل اهسفن تبهو يتلا : تلاق ةشئاع

 ميكح تنب ةلوخ نع «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع يرهزلا دمحم نب بوقعي هاور *

 . هلل هللا لوسرل نهسفنأ نبهو يتاللا نم تناك اهنأ ءصقوألا نبا

 دالخ نب دمحم انث "”[دواد نب] مادقملا انث "”[دمحأ نب] ناميلس ''؟[انثدح] 0
 . هب دمحم نب بوقعي انث '''[ :لاق] يناردنكسإلا

 انث «ةفرع نب نسحلا انث .قاحسإ نب دمحم انث «ةلبج نب دماح وبأ انثدح -77

 نع «كلام نب عيبرلا نع «ةأطرأ نب ب جاجحلا نع «رابألا صفح وبأ نمحرلا دبع نب رمع

 .نوعظم نب نامثع ةأرما ميكح تنب ةلوخ

 انث انث «يديمحلا انث « ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -

 تمعز : :لاق «زيزعلا دبع نب رمع نع «ديوس يبأ نبا نع «ةرسيم نب ميهاربإ انث « نايفس

 .نوعظم نب نامثع ةأرما ميكح تنب ةلوخ ةحلاصلا ةأرملا

 «قوزرم نب هللا ديبع نب دمحم يدج انثدح « متاح نب دمحم نب رمع انثدح -4

 ملسم وبأ انث :الاق 7 2"'[يباطخلا] قورافو ("”[ نسحلا نب] بيبح انثدحو .ح نافع انث

 هللا دبع نب بوقعي نع «نالجسع نبا نع بيهو انث :الاق «ميهأربإ نب ملسم انث 2 ىشكلا

 :تلاق ميكح تنب ةلوخ نع كلام نب دعس نع «بيسملا نب ديعس نع .جشألا نبا

 هللا تاملكب ذوعأ :لاق ًالزنم لزن اذإ مكدحأ نأ ول» :لوقي ُهََّي هللا لوسر تعمس
 .«ءىش هرضي مل قلخ ام رش نم تاماتلا

 .«هانثدح» :(ب) يف )١(

 .(ب) نم تطقس (0)

 . «بيبحا ىلع «قؤراف» مدق (ب) يف (*)



 نع «بوقعي نب ثراحلا نع «بيبح [١١ يبأ] نب ديزي نع «دعس نب ثيللا هاور *

 تعمس :لوقي صاقو يبأ نب دعس تعمس :لاق ديعس نب رسب نع ءجشألا نب بوقعي

 نب رماع نع بوقعي نع ثراحلا نع ديزي نع ةعيهل نبا هاورو .هوحن ميكح تنب ةلوخ

 .هوحن ةلوخ نع «كلام نب عيبرلا هاورو . ةلوخ نع دعس نع دعس

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 6

 انث «يناولحلا ىيحي نب دمحأ انث «بويأ نب ميهاربإ نب هللا دبع انثدحو . .ح ةيواعم وبأ

 نع :كلام نب عيرلا نع :ةاطرأ نب "”[جاجحلا]نث: الاق باهش وبأ انث « ماشه نب فلخ

 هللا تاملكب ذوعأ : لاقف ًالزنم لزن نمو : هَلِلَع هللا لوسر لاق : تلاق نامثع ةأرما ةلوخ

 .(لزنملا كلذ رش يقو .قلخ ام رش نم تاماتلا

 .هوحن جاجح نع  ماوعلا نب دابع نع «ناميلس نب ديعس هاورو

 نب ديعس انث «يناولحلا "”[ىيحي نب دمحأ] انث «ميهاربإ نب هللا دبع هانثدح 5

 اب جس نع ؛مارعلا نب ةابع نع « الاميلس

05 04-1 2 9 

 «ةةيراصنألا ميكح تنب ةلوخ [844]

 انث « ميهاربإ نب ملسم انث ءزيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انئدح -7

 : تلاق «ميكح تنب ةلوخ نع «بيسملا نب ديعس نع «يناسارخلا ءاطع نع *”[ةبعش]

 . لجرلا ىري ام مانملا يف ىرت ةأرملا « هللا لوسر اي :تلقف هيَ هللا لوسر تلأس

 . «لستغتلف كلذ تأر اذإ» 7[: لاق]

 .(ب) نم تطقس )١(

 .«جاجح» :(ب) يف (؟)

 .(ب) نم «ةدايزلا (95

 791١(. /5) ةباصإلا «(97* /ال) دسألا (:)

 . (ديعس» :(ب) ىف (6)

 . «تلاقف» :(ب) يف 00



 ةفطحا ةباحصلا ةفرعم

 نب ديز نب يلع نع يروثلا هاورو «يناسارخلا ءاطع نع . شايع نب ليعامسإ هاور *

 .هوحن ةلوخ نع بيسملا نب ديعس نع ناعدج

. 1 0 
 تي ني تو

 ©”ةيراصنألا رماث تدب ةلوخ ["851]

 هدرا ديع وأ ا سموم نب شبا «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح .-4

 شايع يبأ نب , "”[نامعن] نع ءدوسألا وبأ ينثدح .بويأ يبأ نب ديعس انث .ئرقملا
 :لوقي هلع ع هللا لوسر تعمس : تلاق اهنأ "”[ةيراصنألا] رماث تنب ةلوخ نع «يقرزلا

 مهل ؛قح ريغب هلوسرو هللا لام يف '”[نوضوخيس] ًالاجر نإو ,ةولح ةرضخ ايندلا نإ»
 .(«ةمايقلا موي رانلا

 .هوحن دوسألا يبأ نع «ةعيهل نباو ةويح نع بهو نبا هاور #

 (ةيسبعلا ناميلا تنب ةلوخ ["854]

 ةفيذح تخأ

 . شارح نب يعبر ةأرماو «ةملس وبأ '”[اهنع] ىور .ةمطاف : ليقو :

 «[انث] [أ /8 55 /؟] نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح -6
 «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع «عفان نب عزاولا انث «تباث نب يلع انث ء.دوعسم نب تلصلا

 ىلع الإ ءاسنلا ةعامج يف ريخ ال» : هلم هللا لوسر لاق :تلاق ناميلا تنب ةلوخ نع

 .«نلقو نلق '"”[ نعمتجا]] اذإ نهنإف ؛ تيم

 )١( «ةيراصنألا» : لصألا يف تفحصتو .(184 /4) ةباصإلا «(41 /7) دسألا «(89/5"7) باعيتسالا .

 .«نامعنلا» :(ب) يف (؟) 1
 .«يراصنألا» :(ب) يف (*)

 .(195/4) ةباصإلا «.(44/9) دسألا (("81 /5) باعيتسالا (4)
 . (هتعا) :(ب) ىف 20(

 .«نع١ :(ب) يف (3)
 . ؟نعمجألا :(ب) يف 4



 انث «يشكلا ملسم وبأ انث :الاق «قورافو ''”[نسحلا نب] بيبح انثدح

 «هتأرما نع شارح نب ''[يعبر] نع روصنم نع «هناوع وبأ انث «كرابملا نب نمحرلا دبع
 رشعم اي» :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف هلي هللا لوسر انيف ماق :تلاق ةفيذح تخأ نع

 الإ هرهظت اًبهذ ىلحُت ةأرما نكنم سيل هنإ امأ ؟هنيلحُت ام ةضفلا يف ّنكل امأ ءءاسنلا
 ا

 .(هب تبدع

 دمصلا دبع نب زيزعلا دبعو «نابيشو «ةبعشو «يروثلا نايفس روصنم نع هاور #

 . نيرخآ يف ديبع نب دمحمو «ريرجو «ديمح نب ةديبعو ( يمعلا

 ©ةيراصنألا ةلوَح "84

 تدب /'"[ةليوخ] :ليقو «ةلوخ :ليقف ءاهبسنو اهمسا يف فلتخم ءاهنم ُرَهاظْلا
 : ليقو «مشخدلا نب كلام نب ةبلعث تنب :ليقو «ةبلعث نب كلام تنب :ليقو ءدليوخ

 زع هللا لزنأف اهنم رهاظف «ةدابع '*”يخأ تماصلا نب سوأ تحت تناك .تماصلا تنب

 .راهظلا مكح اهيف لجو

 نب رماع نب هللا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح ١"

 نب فسوي نع « هللا دبع نب رمعم نع «قاحسإ نب دمحم نع «ةدئاز يبأ نبا انث «ةرارز

 (77[ .ح] ةدابع يخأ سوأ تحت تناكو «ةبلعث نب كلام تنب ةلوخ ''”نع مالس نب هللا دبع

 نب بهو انث « ىنثملا نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 .(ب) نم تطقس )١(

 . ؟يعيبرلا : لصألا يف )0

 .(589/5) ةباصإلا «(41 /9)دسألا 9٠"7(, /5) باعيتسالا (*)

 .«ةلوخ» :(ب) يف (5)

 .(ب) نم هانتبثأ امو «وخأ» : لصألا يف (4)

 .2ينتثدحلا :(ب) يف )١(



 . "”[ح] تماصلا نب سوأ ةأرم | ةليوخ ينتثدح 7'2[ : لاق] مالس نب هللا دبع نبا

 دعس انث « يببأ ي ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انثدح ,كلام نب ركب وبأ انثدحو

 هللا دبع نب رمعم ينثدح : (""[لاق] قاحسإ نب دمحم نع «يبأ انث : الاق ميهاربإ انبا بوقعيو
 نب ناميلس انثدحو . حقبلعت تنب ةليوخ نع «مالس نب هللا دبع نب فسوي نع ٠ ةلظنح نبا

 انث « ينارحلا دلاخ نب ورمع انث «يقربلا ميح رلا دبع نب دمحم نب هللا ديبع انث ءدمحأ

 نب فسوي نع ؛ طن نيل دبع نيرمعم نع «قاحسإ نب دمحم نع «ةمس نب دمحم
 ةدابع يخأ دنع تناكو ؛ةبلعث تنب '"![ةلوخ] ينتثدح : "'[لاق ]مالس نب هللا دبع
 :تلاق .ةلداجما ة روس ردص لجو زعل لول تماصلا نب سوأ يفوللاو يف :تلاق

 هتعجارف اموي يلع لخدف :تلاق ءرجضو هقلخ ءاس دق اريبك ايش ناكو هدنع تنك
 هموق يدان يف سلجف جرخ مث 00 تلاق] «يمأ رهظك يلع تنأ :لاقف بضغف ءيشب

 سفن يذلاو الك :تلقف :تلاق «هسفن نع ينديري وه اذإف '"[يلع] لخد مث ةعاس
 همكحب '؟![هلوسرو انيف] هللا مكحي ىتح تلق ام تلق دقو يلإ صلخت ال ؛هديب ةليوخ
 « ينع هتيقلأف «فيعضلا خيشلا ةأرملا هب بلغت امب هتبلغف «هنم تعنتماو ينبثاوف : تلاق
 ىتح تجرخ مث '"![اًبايث] اهنم ترعتساف «يتاراج ضعب ىلإ [تجرخ مث] :تلاق
 ام ِهللَم "”[هيلإ وكشأ] تلعجف ءهنم تيقل ام هل تركذف هيدي نيب تسلجف هي هللا لوسر تئج
 :لوقي هلم هللا لوسر لعجف :تلاق «هقلخ ءوس نم ىقلأ

 لزن ىتح تحرب ام هللاوف : تلاق (هيف هللا ىقت ةتاف ريبك خيش كمع نبا ؛ ,ةليوخ ايد

 دق ؛ةليوخ ايد : يل لاقف هنع ير مث هاشغتي ناك ام هي هللا لوسر ىشغتف «نآرقلا يف

 اهجَوَز يف كلداجت يتلا لوَق هللا عمس دق : يلع أرق مث ؛«كبحاص يفو كيف هللا لزنأ
 يل لاقف :تلاق [4-: ةلداجملا] © ملأ باع نيرفاكللو )» : هلوق ىلإ هللا ىلإ يكتضتو
 «قتعي ام هدنع ام هللاو « هللا لوسر اي :تلقف :تلاق « «ةبقر قتعيلف هيرُم» : هيَ هلع هللا لوسر

 .(ب) نم طقس )١(

 .«ةليوخ» :(ب) ىف (0)

 .«لاق» :(ب) يف (5)

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف (4)
 .«تجرخف) : (ب) ىف (5)
 . «اهبايث» :(ب) ىف 69

 .(ب) نم تبثأ امو . «هيلع» : لصألا يف 49)]



 هب ام ريبك خيش هنإ هللاو ءهللا ل وسراي :تلقف :تلاق (نيعباتتم نيرهش مصيلف» :لاق

 اي :تلقف :تلاق «رمت نم اقسو اًنيكسم نيتس معطيلف» :لاق ء[ب /؟ 40 /؟] مايص نم

 قرعب هنيعنس انإف» : هِي هللا لوسر لاقف "'*[ :تلاقز ءهدنع كاذام هللاو ءهللا لوسر

4. 

 تبصأ دق» "'[ :لاقف] رخآ قرعب هنيعأس انأو « هللا لوسر اي :تلقف :تلاق «رمت نم

 .تلعفف :تلاق «اريخ كمع نباب صوتسا مث ,هنع هب ىقدصتف ىبهذاف تنسحأو

 . ًارصتخم قاحسإ نب دمحم نع «ريكب نب سنوي هاورو «لبنح نب دمحأ ظفل *

 ديبع انث ءصوحألا يبأ نب "”[ رمع] نب نيسحلا انث «رفعج نب دلخم هانثدلح 5

 نب هللا دبع نب رمعم نع «قاحسإ نب دمحم '؟”[نع] «ريكب نب سنوي انث « شيعي نبأ

 . ارصتخم هوحن ةبلعث تنب ةلوخ نع « هللا دبع نب فسوي نع « ةلظنح

 . قاحسإ نب دمحم نع ثراحلا نب رفعج نع « شايع نب ليعامسإ هاورو

 عيبرلا انث ,فوع نب دمحم انث «يلإ بتك اميف «ناميلس نب ةميثخ هانربخأ 07“

 نب رمعم نع «قاحسإ نب دمحم نع «ثراحلا نب رفعج نع « شايع نبا انث «حور نبا

 نب كلام تنب ةلوخ ينتثدح '"7[:لاق] هللا دبع نب فسوي نع ءرماع يبأ نب ةلظنح نب هللا دبع

 . ًالوطم هوحن ركذف ًاريبك ايش ناكو «تماصلا نب سوأ تحت تناكو ءاهيف نم

 تحن تناك «ةبلعث تنب ةلوخ نأ «راسي نب ءاطع نع «ةلمرح يبأ نبا دمحم هاورو #

 نا 1 أ
 .٠ ح1 سو

 نب ىلعم انث «ناذاش نب دمحم انث « "”[ رثوك نب] نسحلا نب دمحم رحب وبأ هانثدحو

 ءاطع نع '””[هربخأ] ةلمرح يبأ نب دمحم نأ «رفعج نب ليعامسإ انث "”[ :لاق] ءروصنم

 هب ناكو ءاهنم رهاظف «تماصلا نب سوأ تحت تناك «ةبلعث تنب ةلوخ نأ «راسي نبا

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««لاق» : لصألا يف )١(

 .«لاق» :(ب) يف (0)

 .(ب) نم طقس (*)

 . «انث» :(ب) يف (5)

 . (هثدح» :(ب) يف (0)



 :تلاقف ءاّممل هب نأ تركذو ءاهنم رهاظ اسوأ نإ : تلاقف هِي هللا لوسر تءاجف ممل

 لاقف ءامهيف نآرقلا لزنأف « « عفانم يف هل نإ «هل ةمحر الإ كتئج ام قحلاب كثعب يذلاو

 الو ةبقر هدنع ام قحلاب كثعب يذلاو :تلاق :«ةبقر قتعيلف هيرُم» : هللَي هللا لوسر

 هتفلك ول «قحلاب كثعب يذلاو :تلاقف «(نيعباتتم نيرهش مصيلف هيرم» :لاق .اهكلمي

 نأ ينربخأ دقف نالف نب نالف ىلإ بهذيلف هيرُم» :لاقف رح لا ناكو  عاطتسا ام مايأ ةثالث

 . «اًنيكسم نيتس ىلع هب قدصتي مث هتقدص ذخأيلف ةقدص رمت رطش هدنع

 . تماصلا تنب ةلوخ :لاقف «ىعيبسلا قاحسإ وبأ هاور

نث «''7[نيسحلا نب دمحم] نيصح وبأ انث «ورمع نب دمحم نب رفعج انثدح
 ا

 نب ديز نع «قاحسإ يبأ نع «ةيواعم نب جيدخ انث « ''7[ينامحلا] ديمحلا دبع نب ىيحي

 انأ نإ :اهل لاقف «هيلع تطبأف ءاضيرم اهجوز ناكو «تماصلا تنب ةلوخ نع «ديزي

 اهيلع دري ملف هيلإ كلذ تكشف هّنيَف يبنلا تتأف «يمأ رهظك يلع تنأف كتبرق وأ كتئطو

قتعاو» : لاقف هيلإ ءاجف «ىرخأ ةرم هتتأ مث «ءيش هيف هغلب نكي ملو ءائيش
 :لاقف «(ةبقر 

 انيكسم نيتس معطأف» :لاق ءردقأ ال :لاق (نيعباتتم نيرهش مص» :لاقف « يدنع سيل

 اعاص ةرشع سمخب هلع يبنلا هناعأف «يننيعت نأ الإ « كلذ] كلمأ ال : لاق «اًعاص نيثالث

 دجأ ام هللاو :لاق «اًنيكسم نيتس معطأ» :لاقف "”[اعاص نيثالث غلب ىتح سانلا هناعأو

 .(كتيب لهألو كل اهذخ» :لاق «ىتيب لهأ نمو ىنم اهيلإ رقفأ ادحأ

 انث «ديعس نب ينغلا دبع انث «لهس نب ركب انث ء,دمحأ نب ناميلس انثدح 6

 ميهاربإ انثدحو . ح سابع نبا نع «ءاطع نع « جيرج نبا نع «نمحرلا دبع نب ىسوم

ناورم نب دمحم انث "”[يرودلا] رمع وبأ انث «جرف نب دمحأ انث «ئرقملا دمحأ نبا
 نع "”

 نب كلام نب ةبلعث تنب ةلوخ نأ « سابع نبا نع «حلاص يبأ نع «بئاسلا نب دمحم

 «يراصنألا تماصلا نب ةدابع يخأ تماصلا نب سوأ تحت تناك ةيراصنألا مشخدلا

 .(ب) نم ةدايزلا قلد

 .«يرقملا» :(ب) يف (؟)



 ةباحصلا ةفرعم 1 500

00 1 

 :لاق «يمأ رهظك يلع تنأ :لاقو بضغف .هيلع تبأف ءاهيتأي نأ دارأف «ممل هب ناكو
 ةينغ ةباش ىنجوزت تماصلا نب سوأ نإ « هللا لوسر اي :تلاقف هلع يبنلا تتأف تجرخف

 .همأ رهظك هيلع ىنلعج ىلام بهذو «ىلهأ قرفتو ينس هدنع تربك املف .لهأ تاذ

 :اهل لاقف ءال : تلاق (؟ كقّلطأ» :اهل لاقف ؟هايإو ينعمجي ءيش نم لهف «مدن ''[دقو]
 هللا ىلإ اهيدي تعفرف «كل هُننَيَب كنأش يف اًميش هللا لزني نإف ,.كنأش يف يشب ترمأ ام»
 .ةصقلاو ةيآلاب مالسلا هيلع ليربج لزنو تعجر مث ءاهرذع لزني نأ هوعدت

 ١ سابع نبا نع «ةمركع نع «يلامثلا ةزمح يبأ نع «ىسوم نب هللا ديبع هاور *

 .دليوخ تنب ةليوخ :لاقو

 ب هللا ديبع انث ءيرودلا سابع انث «هباتك يف بوقعي نب دمحم هانربخأ 7
 .[أ /"55 7/71 هب ىسوم

 "”وصاع تدب ةلوخ ["860]

 نم ركذ اهل ءامهنيب ُهكَع يبنلا قرفو اهجوز اهفذق يتلا يهو «ةيمأ نب لاله ةأرما ت
 .رخأتملا ''”ركذ اميف ةياورلا نود

 نق ني دو دم ؟ 0

 «©ءاسي تدب ةلوخ ["*861]
 . ةريره يبأ ثيدح يف ركذ اهل ءاهبايث ةراهط يف هي يبنلا تتفتسا د
 انث ءحرسلا نب رهاطلا وبأ انث «ةبيتق نب سابعلا وبأ انث « يلع نب دمحم انثدح 07

 يبا نع «ةحلط نب ىسيع نع «بيبح يبأ نب ديزي نع .ةعيهل نبا ينربخأ .ءبهو نبا

 نم مدلا رثأ جرخي مل نإ تيأرأ : دنع هللا لوسرل تلاق راسي تنب ةلوخ نأ «ةريره

 .(ب) نم طقس )١(

 ,(؟97/4) ةباصإلا .(96 /ا)دسألا (؟)
 . «هركذا :(ب) يف (9)

 .(؟95 /4) ةباصإلا «(08/9) دسألا ,(793 /5) باعيتسالا (4)



 4 ةباحصلا ةف
 7: قهستت ةب ارعم

 2هرخا

 .(هرثأ كرضي الو .هلسغ كيفكيو : لاق ؟بوثلا

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع انث ءقاحسإ نب نيسحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -

 ةلوخ نع «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع « عفان نب عزاولا نع « يرزجلا تباث نب يلع

 لصو هيلسغا» :لاق ءدحاو بوث الإ ىل سيلو ضيحأ ىنإ هللا لوسر اي :تلق : تلاق

 .(«كرضي ال» :لاق «مدلا رثأ هيف ىقبي هنإ « هللا لوسر اي : تلق (هيف

 "0ةي ةيراصنألا هللا دبع تبب لح ["86؟]

 « ةلبج نب ورمع نب نمحرلا دبع انث «يرمجلا دمحم نب هللا دبع نع تندح 4

 هللا دبع تنب ةلوخ اهتدج نع ءدعس تنب ةيقر اهمأ نع «عينم تنب ةنيكس انتثدح

 مهللا ءراعش راصنألاو ,راثد سانلا» :لوقي ُهّلِلَم هللا لوسر تعمس :تلاق '"”ةيراصنألا

 ةوعد ىنتكردأ دق نوكت نأ وجرأو «راصنألا ءانبأ ءانبألو ءراصنألا ءاببألو .راصنألل رفغا

 . هَل هللا لوسر

 ان ع

 هني هللا لوسر ةمداخ ةلوَخ ["م86]

 نب صفح انث «ميعن وبأ انث «زيزعلا دبع نب ىلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 اورج نأ هلع هللا لوسر مداخ تناكو ءاهمأ نع «يمأ ينتثدح 7[ :لاقا :يشرقلا ديعس

 هيلع لزني ال اًمايأ هلع ِهنلَع هللا لوسر ثكمف «تامو ريرسلا تحت لخدو «تيبلا لخد

 لهف ينيتأي ال ليربج ؟ ِهْنَِع هلع هللا لوسر تيب يف ثدح ام« ةلوخ ايو : لاقف «يحولا

 .(5957/5) ةباصإلا «(94 /ال) دسألا ,("894/5) باعيتسالا )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .(؟5945 /5) ةباصإلا «(45 /9ل) دسألا «(797/5) باعيتسالا (*)

 .(ب)نم طقس (:)



 ءانموي نم ريخ موي انيلع ىتأ ام هللاو :تلقف (؟ثدح هْنِلَم هللا لوسر تيب يف ثدح

 تحت ةسنكملاب تيوهأف ءهتسنكو تيبلا تأيه ول '""[:تلقف] جرخف هسبلف هدرب ذخأف

 هتذخأف «ءتيمورجب ''”[وه] اذإف .هتجرخأ ىتح لزأ ملف «ليقث ءيش اذإف ءهريرسلا

 هتذخأ يحولا هاتأ اذإ ناكو «هتيحل دعرت هيَ يبنلا ءاجف ''”[رادلا] فلخ هتيقلأف «يديب

 اَذإ لّيَللاو 00 ئحضلاو  ىلاعتو كرابت هللا لزنأف (ينيرثد ةلوخ اي) :لاقف «ةدعرلا

 . جس
 تزد 0 ترد 1 2715 011

 فرفزي

 اهارأو ثيدحلا "”[اذه] اهل '”[جّرخو] «ةبوسنم ريغ يه :لاقو «ناميلس اهركذ ح

 . ةزمح ةأرما

 نب باهولا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ انثدح 0١-

 ةيواعم نع يضاقلا ديعس يبأ نع «ناميلس نب نمحرلا دبع انث « شايع نبا انث . كاحضلا

 ذخأي مل ”[طق] ةمأ تسدق ام» : هِي هللا لوسر لاق :تلاق ةلوخ نع قاحسإ نب

 وهو هدنع نم هميرغ فرصنا نم» :لاق مث «عتعتم ريغ وهو .هقح اهيوق نم اهفيعض
 هدنع نم هميرغ فرصنا نمو [ب /7557/5] ءاملا نونو ضرألا باود هيلع تّلِص ضار

 .«ملظ ةنسو رهشو ةعمجو ةليلو موي لك يف هيلع بتك هيلع طخاس وهو

 تي تي عد 0 هاذ

 )١( لصألا نم طقس (ب) نم ةدايز [ ]1 نيبام .

 .(ب) يف طقس (؟)

 .(595/5) ةباصإلا .(49 /)دسألا (5
 .«جرخأولا :(ب) يف (4)

 .(ب) نم ةدايزلا (6)



 ""ورمع تدب ةلوخ ["868]

 اهركذ ءاهنم "”فلستسا هي ىبنلا اهيلإ ثعب «ةشئاع ثيدح ىف ركذ اهل ح

 نم اروزج هلي يبنلا عاتبا : تلاق ةشئاع نع ؛هيبأ نع «ةورع نب ماشه ثيدح نم رخأتملا

7 00 
00 . 0 

0 
 نب

 ةفاذح نب دوسألا تدب ةلوخ ["865] 5

 .ةليوخ : ليقو «ةشبحلا ةرجاهم نم

 نبدمحمانث ءرذنملا نب] ميهاربإ انث «ليلخلا نب دايز انث «قوراف انثدح 7

 ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه نم ةيمست يف باهش نبا نع « 27[ةبقع نب] ىسوم انث '”[حيلف

 . ةفاذح نب دوسألا تنب ةلوخ هتأرماو «ليبحرش دبع نب سيق نب ميهج ةيمأ ينب نم

 ال

 نإ ("ةيراصنألا دلاخ نب ”[مادخ] تئب ءاسنخ ["861]

 . ديزي انبا عمجمو نمحرلا دبع اهنع ىور «ةريره يبأ ثيدح يف اهركذ ن

 وبأ انث «قوراف انثدحو ح بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح

 نع «هيبأ نع «مساقلا نب نمحرلا دبع نع سنأ نب كلام انث «ىبنعقلا انث : الاق ءملسم

 اهابأ نأ «ةيراصنألا مادخ تنب ءاسنخ نع «يراصنألا ديزي ىنبا «عمجمو نمحرلا دبع

 . اهحاكن درف هل كلذ تركذف هَ هللا لوسر تءاجف «كلذ تهركف «بيث ىهو اهجوز

 )١( ةباصإلا (97/97)دسألا )5/ 2595 595(.

 .«فلستسيلا : (ب) يف (0)
 .(589/4) ةباصإلا 2294١ /ا/) دسألا «("84/5) باعيتسالا (6)

 .(ب) يف طقس (4)
 . ةمجرتلا رداصمل قفاوملا وهو (ب)نم تبثأ امو . نيتمجعملا لاذلاو ءاخلاب «ماذخ» :لصألا يف (5)

 .(585/54) ةباصإلا «(88 /ا/) دسألا «(787/5 باعيتسالا (5)



 . هلثم كلام نع نومدقتملاو بهو نباو ملسم نب ديلولا هاور #

 نع ةعيدو نب ديزي نب هللا دبع نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع يروثلا هاورو #
 . مادخ تنب ءاسنخ

ْ 

 نب هللا دبع انث ءنايح انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح -4
 تنب ءاسنخن نع «ةعيدو نب ديزي نب هللا دبع نع «نمحرلا دبع نع «نايفس نع «كرابمل
 ١ :لاقف هيَ "”[يبنلل] كلذ توكشف ركب انأو «ةهراك انأو يبأ ينحكنأ :تلاق مادخ
 .ركب انأو :لاق اذك .«ةهراك يهو اهحكنت

 .ءاسنخ نع «دمحم نب مساقلا نع ديعس نب ىيجي نع « ''[اضيأ] يروثلا هاورو *
 تنب ءاسنخ نأ «ريبج نب عفان نع «ثريوحلا يبأ نع اضيأ يروثلا هاورو . مادخن تنب
 .هركذف . . . اهوبأ اهحكنأف اهجوز نم تمآ «مادخ

 دبع نع «مساقلا نع «ديعس نب ىيحي نع «نوراه نب ديزيو ةنييع نب نايفس هأورو
 نم مهنمف ؛ هيلع ديعس نبا ىيحي باحصأ رثكأ فلتخاو . ءاسنخ نع عمجمو نمحرلا

 . هلصو نم مهنمو هلسرأ

 نب فسوي انث «رهاطلا يبأ نب ورمع انث « ''”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -60
 نع «بئاسلا نب جاجح نع '' ”[قاحسإ يبأ] نع «ناميلس نب ميحرلا دبع ينثدح «يدع
 ينب نم لجر نم اهوبأ اهجوزف لجر نم تمآ اهنأ دلاخ نب مادخ تنب ءاسنخ هتدج نع ءهيبأ

 هللَع هللا لوسر ىلإ اهنأش عفتراف «رذنملا دبع نب ةبابل يبأ ىلإ تنح اهنأو «فوع نب ورمع
 .ةبابل ابأ تجوزتف ءاهاوهب اهقحلي نأ اهابأ هِْلَي هللا لوسر رمأف '*”[:لاق]

 يسوسرطلا بوقعي وبأ انث «ىسوم نب رشب انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 37
 نأ ةريره يبأ نع هيبأ نع ةملس يبأ نب رمع نع ءميشه انث «يلمتسملا ملسم يبأ وخأ

 تركذف هلي ىبنلا تتأف « [اًبيث تناكو «ةهراك يهو] اهوبأ اهحكنأ مادخ تنب ءاسنخ

 )١( ىبنلا ىلإ») :(ب) ىف « .

 1 .(ب) نم ةدايزلا مف

 .«قاحسإ نب دمحملا :(ب) يف (©)

 .(ب) ىف طقس ()

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف (0)



 ءامهنيب هَل هللا لوسر قرفف :لاق هديرأ الف :تلاق «كيلإ رمألا» :لاقف هل كلذ

 وبأ الإ هلصوي مل .ةبابل يبأ نب بئاسلاب تءاجف « رذنملا دبع نب ةبابل وبأ اهجوزتف

 . هثيدح وهو [١١ يسوسرطلا] بوقعي

 .هابأ ركذي ملو هيبأ نع «ةملس يبأ نب رمع نع «ةناوع وبأ هاورو

 "'ةيدسألا لدنج تب ةفاذخ :ليقو « ةمادَح ["86]

 نبا لاق «ةماذخ : ”قاحسإ يبأ نع رخأتمل ةياور يف ةورع "'هلاق [أ/" 771

 انث « '"[بويأ نب] دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث «بيبح انثدح اميف : قاحسإ

 ةفاذخ دسأ ينب نم ةنيدملا ىلإ رجاه نم ةيمست يف قاحسإ نب دمحم نع دعس نب ميهاربإ

 . لدنج تنب

 "ةيبضلا بنعق تبب ِةَدّيَلْخ ["869]
 . تاعيابملا نم تناك و

 نب دمحم انث ءمصاع يبأ نبا انث "”[ ركب وبأ] انث «دمحم نب هللا دبع انثدح -7

 ةديلخ اهتلاخ نع راوخلا تنب بلعث ينتثدح :لاق مهجلا وبأ دامح نب ديمح انث «رمعم

 (""[تتأف] :لاق «هنعيابف هي هللا لوسر نيتأ يتاللا ةوسنلا نم تناكو :تلاق «بنعق تنب

 راوسلاب تمرف ماحزلا نم تجرخف :لاق ءاهعيابي نأ ىبأف بهذ نم ؟'””راوسب اهيلع ةأرما

 .«سوسرخلاو» : لصألا ىف )١(

 .لادلاب مهدنعو «(781/5) ةباصإلا «(78/7) دسألا )١(

 .«لاق» :(ب) ىف (5)
 .«دوسألا يبأ» :(ب) ىفو «لصألا ىفاذكه (:)
 ١ ١ . «لاقو» :(ب) ىف )00

 .(ب) نم طقس 000

 .(5857/5) باعيتسالا «(586 /5) ةباصإلا «.(8/9/)دسألا (0

 .(ب) نم ةدايزلا (4)

 . (هتتأف» :(ب) ىف (9)

 .«راوسا :(ب) يف )٠١(



 ةباحصلا ةفرعم نوفل 2

 .هب بهُذ دق وه اذإف رظنت تبهذف راوسلا بلطت تجرخف :تلاق ءاهعيابف تءاج مث

 ني ني و 1 اء

 "”هزح ىبب مأ ةيدعاسلا سنأ تدب ةدلاخ 65]

 ركب وبأ انث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « "”[دمحأ نب] ناميلس انثدح
 نأ «دمحم نب ركب يبأ نع «ةرامع نب دمحم نع «سيردإ نب هللا دبع انث «ةبيش يبأ نبا

 . اهب رمأف ىقرلا هيلع تضرعف هلي يبنلا ىلإ تءاج ةيدعاسلا مزح ينب مأ سنأ تنب ةدلاخ

 ع
 8 يزل

 "هْنلَع ىبنلا جوز ةصفح ةيراج ةسّيلخ ["851]

 . رخأتملا اهركذ اميف تيمكلا تنب ةليلع اهنع (؟7تيور

. 5 580 8 

 اتناك ةشئاعو ةصفح نأ اهتثدح ةصفح ةيراج ةسيلخ نأ اهتدج ثيدح نم 484

 ىرتام :'”ىرخألل امهادحإ تلاقف هلي ىبنلا ةجوز ةدوس تلبقأف ناثدحتي نيتسلاج
 لمعت تناك «ًالاح ''"[مهنسحأ] نم تناكو ءاهيلع ندسفنل ءاهلاح نسحأ ام ةدوس 525 4 فقز ِ 5 . . 007

 ؟كاذامو :تلاق ؟ترعش امأ «ةدوس اي :اهل اتلاق امهنم تند املف «يفتاطلا مدآلا هذه

 ءاهيف نودقوي مهل ةميخ تلخد ىتح تبهذو تعزفف «لاجدلا روعألا جرخ :اتلاق

 ناعيطتست ال اتلعجو "[اتكحض] هاتأر املف « هلي ىبنلا لبقأف «نارفعز "”[اميف] ناكو
 هللا يبن اي : تلاقف ةميخلا باب ىلع ماق ىتح بهذف «هيلإ تأموأ ىتح هناملكت "”[نأ]
 اهنع ضفنُت تلعجو ''''تجرخف جرخ دق ناكو ««ال» :لاقف ؟لاجدلا روعألا جرخ

 )١( ةياصإلا «(ا/ال /ال) دسألا «(*/8/5) باعيتسالا )5/ 78٠(.

 ) )0.(ب) نم ةدايزلا

 .(7857/5) ةباصإلا «(4ا/ /ال) دسألا (9)

 .(ب) نم تبثأ امو «ىور» : لصألا يف (4)

 .«رخآلل» : لصألا يف (4)

 .(ب) نم هانتبثأ امو «اهنسحأ» : لصألا يف 49
 . «اهيقآم يف» :ةباغلا دسأ يفو «خسنلاب اذكه (0)

 .«اكحضتسا» :(ب) يف (8)

 .(ب) يف طقس )0(

 .«تلعجف» :(ب) يف(١1)



 . توبكنعلا جسن

 "0ِهيَع هللا لوسر "'[ةمداخ] ةرضخ ["*855؟]

 ماشه نب ةيواعم انث «.بيرك وبأ انث ءيمرضحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -

 : اهل لاقي هلْ ىبنلل '”[ةمداخ] تناك 7: لاق هيبأ نع دمحم نب رفعج نع «نايفس نع

 .ةرضخ

 ني حي

 كلام نب بعك ةأرما ةريخ ["85]

 « حلاص نب هللا دبع انث «بيعش نب بلطم انث « '*”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -0

 نع «هيبأ نع «ىيحي نب هللا دبع :هل لاقي بعك دلو نم لجر نع «دعس نب ثيللا انث

 ينإ :تلاقف اهل يلحب هلي يبنلا تتأ اهنأ كلام نب بعك ةأرما ةريخ هتدج نع «هدج

 نذإب الإ ارمأ اهلام ىف ةأرملل زوجي ال '*”[هنإ]» : ُهَّتَِي هللا لوسر لاقف ءاذهب تقدصت

 له» :لاقف بعك ىلإ هِي هللا لوسر ثعبف «معن :تلقف (؟اًبعك تنذأتسا لهف ءاهجوز

 .اهنم هلي هللا لوسر هلبقف «معن :لاقف «؟اهيلع قدصت نأ ةريخل تنذأ

 .[ب /7 410/91 "'هوحن ثيللا نع بهو نبا هاور #

 نب] ةلمرح انث « "''[ةبيتق نب سابعلا وبأ] انث «يلع نب دمحم هانثدح 7

 نب بعك دلو نم لجر نع ءدعس نب ثيللا ينثدح ('[ : لاق] بهو نبا انث "”[رحب

 تتأ كلام نب بعك ةأرما ةريخ هتدج نأ هدج نع هيبأ نع هللا دبع :هل لاقي «كلام

 .«مداخل :(ب) يف )000

 .(5846 /5) ةباصإلا «(857/97)دسألا (؟)
 .«تلاق» :(ب) يف (9)

 .(؟596 /5) ةباصإلا ٠١١ /97)دسألا .("9415 /5) باعيتسالا (5)

 .(ب) نم ةدايزلا (6)

 . «هلثم» : (ب)يف (5)

 . «ةبيتق نب دمحملا :(ب) يفو «لصألا يف اذكه (0)
 .(ب) نم طقس (60)



 .هركذف ءاهل يلحب هني يبنلا

 "”ءادردلا مأ ,دردح تسب ةريخ ["855]

 ىلا دبع نب ناوفصو «هيبأ نع «ذاعم نب لهس دنع اهثيدح «ةميجه اهمسا :ليقو

 . اباب نب هللا دبعو « ىسوم يبأ سنحيو

 ىيحي انث « '''”[حلاص نب] نامثع نب ىيحي انث « '"”[دمحأ نب] ناميلس انئدح 77

 انك «ىبأ ىنثدح ''”[لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدحو .ح ريكب نبا

 ذاعم نب لهس نع «دياف نب "'”[ىنعي] نابز انث «دعس نب نيدشر انثدح :الاق «ناليغ نب ىيحي

 : لاقف هلي هللا لوسر ينيقلف مامحلا نم تجرخ : لوقت ءادردلا مأ عمس هنأ هيبأ نع «سنأ نبا

 ةأرما نم ام هديب ىسفن يذلاو» :لاقف «مامحلا نم :تلقف (؟ءادردلا مأ اي نيأ نم»

 نيبو اهنيب رتس لك ةكتاه "'[ يه] الإ اهتاهمأ ىدحإ تيب ريغ يف اهبايث عضت

 .«لجو زع نمحرلا

 مأ نع «ىسوم يبأ سنحي نع رخص وبأ هاورو .هلثم نابز نع ةعيهل نبا هاور *
 , 9 [هلثم] ءادردلا

 1 تز#ب ميزي دلع داع د

 (”ءاقرخلا ["856]

 ثيدح يف ركذ اهل « هِيَ هللا لوسر دجسم مقت "”[ءادوس] ةأرما تناك (؟”[ةأرما] 0

 )١( دسألا ((745 /5) باعيتسالا )7/ ٠٠١(« ةباصإلا )5/ 590(.
 .(ب) نم ةدايزا !نيبام (؟)

 .«تناك» :(ب) ىف (9

 .(ب) نم طقس (4)
 «ةبحص اهلو دردح يبأ تنب ةريخخ يه ىربكلاف :ناتنثا امه ءادردلا مأ» :(ب) شماه يف (0)

 باب» يف اضيأ ركذو ةدحاو ميعن وبأ امهلعجو ةبحص اهل تسيلو ةيباصولا ةميجه اهمسا ىرغصلاو
 . ءاخلا فرح يف اهركذ مدقت دقو «ةريخ :لاقيو ءادردلا مأ ةميجه :لاقف «ءاهلا

 .«يباراخيكلا ءاطع ةميجه نع ىورو «ناتنثا امهنأ هريغو يزارلا ةعرز وبأ ركذ دقو
 .(5814 /4) ةباصإلا مم /0) بدسألا (5)



 . سنأ نع تباث نع ديز نب دامح

 هج دع



 لادلا باب

 ©”بلطملا دبع نب بهل ىبأ تدب ةّرُد 5]

 هللا دبع نب ثراحلا تحت تناك « ةرجاهم ةنيدملا تمدق «ىزعلا دبع بهل يبأ مس

 ةفيلخ نب ةيحد '''[دنع] تن داك : ليقو ؛ملسم اأو ديلولاو ةبقع هل تدلوف لقون نب

 .ىبلكلا

 نب نمحرلا دبع انث «ناسح يبأ نب ب قاحسإ انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -

 نبا ىلوم عفان ينثدح «قاحسإ نب دمحم انث «ريشب نب نمحرلا دبع انث «ميحُد ميهاربإ

 «ةريره يبأ نع «يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نعو ء«رمع نبا نع «ملسأ نب ديزو «رمع

 يبأ تنب ةرد تمدق :اولاق ءرساي نب رامع نعو «ةريره يبأ نع «ردكنملا نب دمحم نعو

 نم اهيلإ نسلج ةوسن اهل تلاقف ''7[يقرزلا] ىلعملا نب : عقار راد تلرتف ةرجاهم ةئيدملا بهل
 بهل يبأ ادي تّبتإ» : لجو زع هللا لوقي يذلا بهل يبأ تنب ةرد تنأ : :قيرز *[ينب]

 ةرد تنأف . كترجاهم كنع ينغي ام [7 «١:دسملا] 4 بسك اَمَو هْلاَم هنع ئَنْعَأ ام 0 ْبَتَو

 ةعاس ربنملا ىلع سلجو رهظلا سانلاب ىلص مث اهتكسف اهل نلق ام هيلإ تكشف ُهنيَع يبنلا

 ىتح يتبارق لامتل يتعافش نإ هللاوف :؟يلهأ يف يذوأ يلام ءسانلا اهيأ ايد :لاق مث

 بسن يف بهلسو ؛يتبارقل ةمايقلا موي اهل امب بهلسو ىدصو امكحو ''”[ ءاحرأ]

 .«سود نم نميلا

 نامثع انث «دلاخ نب فسوي نب ميهاربإ انث «يلع نب دمحأ نب قاحسإ انثدح -0

 هِيَ يبنلا يلع لخد : :تلاق ةرد نع «ةرد جوز نع «كامس نع كيرش انث «ةبيش يبأ نبا

 نع مهاهنأو فورعملاب مهرمآ مهاقتأ» : لاق ؟ هللا لوسر اي سانلا ىقتأ نم :تلقف

 )١( دسألا «(79460 /4) باعيتسالا )//  »2٠١ةباصإلا )5//591( .

 .«تحتلا :(ب) يف (0)

 . «ىلعملا نبا عم اراد» : لصألا يفو ,فيحصت وهو «يقزرلا» :(ب) يف ()

 .(ب) نم ةدايزلا («6)

 .«احزأ» :(ب) يف (7)



 م اممم ةباحصلا ةفرعم

 .(محرلل مهلصوأو .ركنملا

 .«كامس نع «كيرش نع «ينارحلا كلملا دبع نب دمحأو «ليمج نب مشيهلا هاور #

 .ةرد نع ةرد جوز نع «ةريمع نب هّللا دبع نع

 . هب ليمج نب مثيهلا انث «يسدقملا دوعسم نب دمحأ انث «ناميلس هانئدح -7

 نب دمحأ ينثدح «يبأ ينثدح «دمحأ نب هللا دبع انثدح كلام نب ركب وبأ هاثدحو]

 . ")[هي كلملا دبع
 / ْ 5 1 : 0 ا

 يبأ تنب جوز نع «لجر نع ''”ةرمع نب هللا دبع نع .كامس نع ةبعش هاورو *#

 5 : عالي 6
 . هيف مهوف لهج يبأ تنب نع ' لهج

 نب لضفلا انث .مصاع يبأ نب "”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -

 هللا دبع نع «سيق نب دبعم نع «كامس نع «ليئارسإ انث «يريبزلا دمحأ وبأ انث «دواد

 انيلع لخد 2: لاق بهل يبأ تنب جوز ينثدح [أ / 58/1147[ :لاق] ةريمع نبا

 . «؟وهل نم له» :لاقف بهل يبأ تنب تجوزت نيح هني هللا لوسر

 «يرهوجلا ديعس نب ميهاربإ انث .فلخ نب مثيهلا انث «نالع نب نسحلا انثدح -

 نب رفعج نع «يلع يبأ نب يلع نع «يسيوألا [نب] هللا دبع نب زيزعلا دبع ينثدح : 5 كيب( 0 0 5

 لاق : تلاق بهل ىبأ تنب ةرد نع بلاط ىبأ نب ىلع نع هدج نع «هيبأ نع ءدمحم

 ”دسألا دبع نب ةملس يبأ تب ةّردد "6373

 . نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ ثيدح يف ركذ اهل « هيي هللا لوسر ةبيبر

 .(ب)نم ةدايزلا )١(

 .«ةريمع» :(ب) يف (؟)

 .(ب) نم طقس (:)

 .«تلاق» :(ب) يف (5)

 .(4//8910) ةباصإلا ٠١(2 1 /8/)دسألا .(795 /5) باعيتسالا (5)



 . حرضنلا وبأ انث "1[:لاق] '''[ةماسأ يبأ نب] ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -6

 :الاق «ديعس نب ةبيتق انث " ”[نايفس يبأ نب نسحلا] انث « نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 يبأ تنب بنيز نأ «كلام نب كارع نع «بيبح يبأ نب ديزي نع ءدعس نب ثيللا انثدح

 يبأ تنب ةرد حكان كنأ انثدحت دق انإ : هيي هللا لوسرل تلاق ةبيبح مأ نأ هتربخأ ةملس

 نإ ءيل تلح ام ةملس مأ حكنأ مل ينأ ول ؟ةملس مأ ىلعأ» : ُهِلَي هللا لوسر لاقف «ةملس

 .«ةعاضرلا نم يخأ اهابأ

 يتبيبر نكت مل ول» :لاقو «ةبيبح مأ نع بنيز نع «هيبأ نعع ةورع نب ماشه هاور *
 .(«يل تلح ام

 ظ د

 اوَيْيَذَأ دلو مأ ةرقد 5]

 .اًئيش اهل ركذي ملو «ةبحص اهل لاقي :لاقو "”[دمحأ نب] ناميلس اهركذ
 ف دف ع

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 . «نايفس نب نسحلا» :(لصألا) يفو ءلصألا ىف اذك (9)

 .(594/54) ةباصإلا 3٠١4(« /8) دسألا (:)



 لاذلا باب

 ههَيلَع ىبنلا باحصأ نم ةأرما ءةَرُذ ["8594]

 رخأتملا اهركذ اميف «ملسأ نب ديزو «ردكنملا نب دمحم اهنع ىور «ةبوسنم ريغ 0

 هل جرخأو

 اهنأ ةرذ نع ردكنملا نب دمحم نع ثيللا نع «يزارلا رفعج وبأ ""ىورام

 راشأو  ةنجلا يف نيتاهك هريغلو هل ميتيلا لفاكو انأ» :لوقي هلي هللا لوسر ناك :تلاق

 مئاصلا مئاقلاك وأ هللا ليبس يف يزاغلاك نيكسملاو ةلمرألا ىلع يعاسلاو  هيعبصأب
 .(رتفي ال يذلا

 "2 كك انزل 1 تو ل

 )١( /9)دسألا ٠١5(., ةباصإلا )9599/5(.

 .«هاورلا :(ب) يف 6عهز



 ءارلا باب

 رم يع هفاإلا

 '"'فانم دبع نب مشاه نب يفيص "'[ يبأ] تدب ةقيقُر ]87١"[

 اهل نميف ''”[دمحأ نب] ناميلس اهركذ «بلطملا دبع ةدل تناكو «ةمرخم مأ ص

 .ةوعدلاو ةثعبلا ىلإ تيقب اهارأ امو «ةبحص

 ىيحي نبايركز انت « يربربلا ىسوم نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح ١

 ةورع ينثدح ؟؟![: لاق] بهنم نب ديمح هدج نع «نصح نب ""ر جز يبأ معانث .يئاطلا

 دمحأ نب دمحم انثدحو . ح ةقيقر همأ نع لفون نب ةمرخم ثدح (*:لاق 2« سرضم نبا

 نب ريمعلا بيبح وبأ انثدح « 0[: لاق] ؛ عابطلا '؟'[ نب] فسوي نب دمحم انث «دلخم نبا

 2 دلاخ نب ديز نب دمحم ينثدح (؟![ : لاق] ريمع نب ديبع نب دبعم نب دابع نب نامثع

 : ةمرخم لاق] :لوقي ةمرخم نب روسملا عمس نم نع .هيبأ نع ءرشب نب نامثع ينثدح

 انث «دامح نب دمحم نب نمحرلا دبع انث ءدمحأ نب قاحسإ ىنثدحو «ةقيقر ىمأ ىنتثدح

 ديع انث 2 يرهزلا ىسيع نب دمحم نب بوقعي ''”[انث] :لاق ''[يرتخبلا يلع نب ديمح

 تنب ةقيقر همأ نع ''”[ثدح] لفون نب ةمرخم نأ «ةصيوح نبا نع «نارمع نب زيزعلا

 نونس شيرق ىلع تعباتت "”[ : تلاق] مشاه نب بلطملا دبع ةدل تناكو « يفيص '*”[يبأ]

 خرصي فتاه اذإف .ةمومهم وأ مهللا  ةدقار انأ انيبف ءمظعلا تقدأو ءعرضلا تلحقأ

 نابأ اذهو ءهمايأ مكتلظأ دق هيَ ثوعبملا ىبنلا اذه نإ شيرق رشعم :لوقي «لحص توصب

 .(ب)نم ةدايزلا )١(

 . 077 /5) ةباصإلا ١١١(« /9) دسألا ,(748/5) باعيتسالا (؟)

 .«رجزلا» :(ب) يف (0)

 .(ب)نم طقس (؟)

 .«الاق» :(ب) يف (5)

 .1ثدحي) :(ب) يف ()

 .«لاق» :(ب) يف (0

 .2«ىلع يحف» :(ب) يف (8)



 "'ةيفقشلا ةقيقر ["*7]

 وبأ انث «يلع نب ورمع انث "”[مصاع يبأ نبا] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -57

 [ب / 48/51 :لاق "”[يفئاطلا] بعك نب ىلعي نب نمحرلا دبع نب هللا دبع انث ء.مصاع

 لَم يبنلا ءاج امل :تلاق ةقيقر اهمأ نع ةقيقر ةنبا ينتثدح 20[ :لاق] مكحلا نب هبر دبع ينثدح

 ال '"[ةقيقر] اي» :لاقف «قيوس نم اًبارش هل تجرخأف يلع لخد فئاطلاب رصنلا يغتبي
 يبر : يلوقف كل اولاق اذإف» :لاق «ينولتقي اذإ : تلاق اهل نيلصت الو مهتيغاط يدبعت
 . يدنع نم هَ هللا لوسر جرخ مث «كرهظ اهلوف اهتيأر اذإف :ةيغاطلا هذه بر

 ©ةيعازخلا ثراحلا نب نايفس تدب ةطئار 1

 « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث « يثوغلا دمحم نب دمحأ مثيهلا وبأ انثدح 71

 ينثدح (؟![:لاق] يبطاحلا *[نامثع نب] نمحرلا دبع انث «هيومحز ىيحي نب ايركز انث

 هلع يبنلاو ةعازخ نم ةأرما نايفس تنب ةطئار يمأ عم تنك :تلاق ةمادق تنب ةشئاع نع يبأ

 الو ,نينزت الو نقرست الو اًميش هللاب نكرشت ال نأ ىلع نكعيابأ» :لوقي وهو نهعيابي
 يف يننيصعت الو ,نكلجرأو نكيديأ نيب هنيرتفت ناتهبب نيتأت الو ,نكدالوأ نلتقت
 اميف «معن : نلقف] ''”[«نتعطتسا اميفد] : هلع هللا لوسر لاقف «نقرطأف «فورعم

 .معن :يلوق . معن: يلوق :لوقي يبأو «نلقي امك لوقأ تنكف **[ نعطتسا

 د د

 )١( ةباصإلا 2(١١١/ا)دسألا .(98/4”7)باعيتسالا )5/ "07"7(.

 .«مصاع يبأ ركب وبأ » :(ب) يفو «لصألاب اذك (؟)

 .«ىئاطلا» :(ب) ىف (9)

 .(ب) نم طقس (4)
 . لصألاب ةحضاو ريغو (ب) نم ةدايزلا (6)

 )١( باعيتسالا )5٠8 /5(« /ال) دسألا ٠١6(« ةباصإلا )599/5(.
 ) )0.(ب) نم هانتبثأ امو ءلصألا يف طشك

 .(ب) يف ةرركم (8)



 "”هوعسم نب هللا دبع ةأرما ةطئار [ أ" 807

 . ةيفقثلا هللا دبع تنب اهنإ : ليقو هدلو مأو ه

 انث «ىيحي نب ةلمرح انث «ةبيتق نب "'[سابعلا وبأ] انث «يلع نب دمحم انئدح -.

 «هيبأ نع «ةورع نب ماشه '؟![نع] «ثراحلا نب ورمع ينربخأ ءبهو نب "'[ هللا دبع]

 ةأرما تناكو «هدلو مأ دوعسم نب هللا دبع ةأرما «ةطئار نع « هللا دبع نب هللا دبع نع

 نمث نم هدلو ىلعو هيلع قفنت تناكو «*[ :لاق] لام دوعسم نب هللا دبعل سيلو «ةعانص

 قدصتأ نأ عيطتسأ امف «ةقدصلا نع كدلوو تنأ ينتلغش دقل هللاو :تلاقف اهتعانص

 هلع هللا لوسر تلأسف «يلعفت نأ رجأ كلذ يف كل نكي مل نإ بحأ ام :لاقف «ءيشب مكعم
 يجوزل الو يل سيلو اهنم عيبأف «ةعنص تاذ ةأرما ينإ « هللا لوسر اي :تلاقف "”[وهو]

 :لاقف ؟رجأ نم مهيلع ةقفنلا يف يل لهف قدصتأ الف «يننولغشيو «ءيش يدلولالو

 .«مهيلع يقفنأف مهيلع تقفنأ ام رجأ كلذ يف كل»

 نب دامح مهفلاخو «ماشه نع "![نيرخآ يف] يبنعقلا ةملسمو «سيوأ وبأ هاور *#

 . هوحن ةورع نع «دانزلا وبأ هاورو « هللا دبع نب هللا دبع نع :لاقف ماشه نع «ةملس

 دواد نب ناميلس انث «زيزعلا دبع نب يلع انث « ("”[دمحأ نب] ناميلس هانثدح -

 نب هللا دبع نع «ريبزلا نب ةورع نع هيبأ نع «دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع انث «يمشاهلا
 نم عيبت تناكو ءاعاتص تناكو ءدوعسم نب هللا دبع ةأرما ةطئار نع '"”[ةبتع نب] هللا دبع

 قدصتأ نأ عيطتسأ امف كدلوو تنأ ينتلغش دقل : هللا دبعل تلاقف قدصتتو] اهتعانص
 .هوحن "![ثيدحلا] ركذف ('[ًيش مكعم

 .هوحن ركذف ُهلكَع يبنلا تتأ ةطئار نأ انغلب :لاقف «يرهزلا نع ليقع هاورو *

 )١( /ا)دسألا ”٠٠١ ةباصإلا )599/5(.

 .2«نسحلا نب دمحم» :(ب) يف (؟)

 .(ب) نم طقس (9)

 .«نأ» :(ب) يف (4)

 .(ب) ىف تسيل (0)
 .«وهوا ةملك تجردأ وأ طقس كانه نأ ودبيو (!) ةيطخلا خسنلاب اذكه ©

 .(ب) نم ةدايزلا (0)



 انث "7[يضاقلا] فسوي انث ''[نسحلا نب] بيبح هانثدح 17777 ماشه ثيدحو
 نب هللا دبع نع '”[هيبأ] نع ةورع نب ماشه '"![نع] ةملس نب دامح انث « ثايغ نب دحاولا دبع

 نب "'[ هللا دبع] ةأرما "[تناكو] « هللا دبع تنب ةطئار هتخأ نع «يفقثلا هللا دبع
 ينتلغش هللاو كنإ : هللا دبعل تلاقف ءاهتعانص نم] عيبت اعانص ''![ةأرما] تناكو ءدوعسم

 الإو رجأ كلذ يف يل ناك نإف هِيَ يبنلا لسف « هللا ليبس يف ةقدصلا نع كدلوو تنأ
 كلذ يف كل نكي مل نإ يلعفت نأ بحأ ام :دوعسم نبا لاقف « هللا ليبس يف تقدصت
 . "[(مهيلع تقفنأ ام رجأ كل نإف ؛ مهيلع يقفنأ» :لاقف هَ يبنلا تلأسف ءرجأ

 هبنم تدب ةطئار [ ب" 81/]

 ركذ اهل «تعيابو تملسأ «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع مأ «يمهسلا جاجحلا نبا ن

 (”ةثراح مأ ءرضنلا تب عيبرلا 13

 . مهنع هللا يضر كلام نب سنأ ةمع ن

 ركب نب هللا دبع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث "”[كلام نب ركب وبأ] انثدح .17
 هللا دبع نب دمحم انث «ءيشكلا ملسم وبأ انث ءنسحلا نب بيبح انثدحو .ح يمهسلا
 تمطل هتمع رضنلا تنب عيبرلا "”[نع كلام نب] سنأ نع . ديمح انث :الاق ,«يراصنألا

 ءاوبأف وفعلا اوبلطف ءاوبأف شرألا مهيلع اوضرعف ءاهتينث ترسكف [أ /7 49/51 ةيراج

 « هللا لوسر اي :لاقف رضنلا نب سنأ اهوخأ ءاجف «صاصقلاب مهرمأف هّليَ# يبنلا اوتأف

 هللا باتك ,سنأ اي» :لاق ءاهنس رسكت ال «قحلاب كثعب يذلاو ال ؟عيبرلا نس رسكيأ
 . «هربأل هللا ىلع مسقأ ول نم هللا دابع نم نإ» : هَ هللا لوسر لاقف .موقلا ىفعف 2« «صاصقلا

 .(ب) نم تسيل )١(
 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 . «انث» :(ب) يف (9)

 .«ةورعا) :(ب) ىنف (5)

 .؛هوحن ثيدحلا ركذف : لصألا يفو «(ب) نم ةدايزلا (6)
 .(901/5) ةباصإلا )/٠١8/1(« دسألا ,(5//791) باعيتسالا ()

 .«يبيصنلا» : لصألا يف (0)



 انث «ىنثملا نب ىلع نب دمحأ انث [)١' : لاق] «رفعج نب دمحم نب هللا دبعانثدح -
 ع ع 8 5 7 5 و 5 ندع

 تنب عيبرلا نأ سنأ نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس انث « عيرز نب ديزي انث .ماطسب نب ةيمأ

 نإف ردب موي بيصأ ةثراح نع ينئبنأ « هللا لوسر اي :تلاقف هِي هللا لوسر تتأ رضنلا

 مأايو» :لاقف «ءاكبلا ىف تدهتجا كلذ ريغ ناك نإو « تبستحاو تربص ةنجلا ىف ناك

 .(ىلعألا سودرفلا باصأ هنإو ,ةنجلا ىف نانج اهنإ :ةثراح

 ”"”ةيراصنألا ءارفع نب ذوعم تنب عيبرلا 76 8]

 « ليقع نب دمحم نب هللا دبعو «رساي نب رامع نب دمحم نب ةديبع وبأ اهنع ىور ه

 نمحرلا دبع نب دمحمو «ءراسي نب ناميلسو «ناوكذ نب دلاخو «نمحرلا دبع نب ةملس وبأو

 ءاّيلح اهذختت نأ اهرمأو ,بهذ نم امك ُهلفَ# يبنلا اهاطعأ «ملاس نب نامعنلاو «نابوث نبا

 . ىلتقلا درتو ىحرجلا يوادتف هلع يبنلا عم وزغت تناكو

 نب رامع نب دمحم نب ةديبع ىبأ نع «ديز نب ةماسأ نع « ىسوم نب هللا دبع انث «رذنملا نبا

 ول ينب اي :تلاقف . هع هللا لوسر يل يفص ءارفع نب ذوعم تنب عيبرلل تلق :لاق رساي

 انث : الاق «قراخم نب دمحأ نب نيسحلاو «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -.

 نيب دمحم نب هللا دبع نع « كيرش انث «ةعرز نب ديبع انث «ةعامس نب نسحلا نب دمحم

 ينعي بغز “”'ءارجو اًبطر هع يبنلا ىلإ تيدهأ :تلاق ذوعم تنب عيبرلا نع «ليقع
 .«اًيلح اذه عنصا» :لاقو «بهذ نم افك ىناطعأف  ءاثقلا

 نب دلاخ نع « لضفملا نب رشب انث ءددسم انث '”ىشكلا انث «قوراف انثدح 0١-.-

 .(ب) ىف طقس )١(
 .(8:0/4) ةباصإلا )1١1/7(« دسألا 20745 /5) باعيتسالا (؟)
 وهو ؛ءارج# : لصألا يف ركذ ام هعمجو درفم وهو «رجأ# : دمحأ دنسم ىفو «طوطخملا ىف اذكه (9)

 - 050174 /15) برعلا ناسل] «ءانقلا» : بغزلاب دارملاو ءيش لك نم ريغصلا
 . اذهب» :(ب) يف (5)

 .«ملسم وبأ» :(ب) يف 2(
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 "”يقسنو] هّللَي يبنلا عم اوزغن انك :تلاق ''”[ءارفع نب] ذوعم تنب عيبرلا نع ناوكذ

 . ةنيدملا ئلإ ىحرجلاو ىلتقلا درنو « مهمدخنو موقلا

 "'ميلس مأ يهو ؛ ءاصيمغلا : ليقو ؛ ءاصيمُرلا [ "ما/5]

 نب سنأو «ميكح تنب ةلوخو «ةملس مأو ؛ةشئاع اهنع تور «كلام نب سنأ مأ ت

 . لهس نب ةمامأ '*”[وبأ]و «كلام

 زيزعلا دبع انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -

 ةنجلا تلخد» : هلي هللا لوسر لاق :لاق رباج نع ءردكتملا نب دمحم انث «ةملس يبأ نبا

 .«ةحلط يبأ ةأرما ءاصيمرلاب'؛”[انأ] اذإف

 «©ءاصيمغلا وأ ءاصيمرلا [ "م1197

 . هلْلَع يبنلا ىلإ اهجوز تكش ت

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 7217

 : لاق سابع نب هللا دبع نع «راسي نب ناميلس نع «قاحسإ يبأ نب ىيحي أبنأ ءميشه
 امف ءاهيلإ لصي ال هنأ معزتو اهجوز وكشت هع يبنلا ىلإ ءاصيمرلا وأ ءاصيمغلا تءاج
 لوألا اهجوز ىلإ عجرت نأ ديرت اهنكلو ةبذاك اهنأ معزف اهجوز ءاج ىتح ًاريسي الإ ناك
 . «هريغ لجر كتليسع قوذي ىتح كاذ كل سيل» : ُهِّْلَي هللا لوسر لاقف

 .(ب) نم ةدايزلا )١(
 . (ىقسنف) :(ب) ىف (0

 . (08/5) ةباصإلا «(119 /80دسألا (*)
 .(ب)ىف طقس (؛)
 .(08/5) ةباصإلا «(119 /8)دسألا (0)



 "”ةيراصنألا ةئيَمر 5713

 .[ب /7 49 /5] ةداتق نب رمع نب مصاع ةدج

 ديلولا وبأ انث ءايركز نب دمحم انث '”[هب] قاحسإ نب دمحأ انثدح -4

 :لاق هلق يبنلا نع ةَنيَمَر نع مصاع نع هيبأ نع «نوشجاملا زيزعلا دبع انث «يسلايطلا

 .(ذاعم نب دعس تومل شرعلا زتها»

 . اضيأ] هيبأ نع نوشجاملا "7[نب] فسوي هاور *

 .حرمعم وبأ انث ,نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ هانثدح _  ب6

 نب فسوي انث :الاق ءبساك نبا انث ءمصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو

 تعمس :تلاق ةثيمر هتدج نع ةداتق نب رمع نب مصاع نع هيبأ نع "”[نوشجاملا

 وهو هنم يبرقل هتلبق هيفتك نيب يذلا متاخلا لّبقأ نأ ءاشأ ولو « "”[:لوقيب] هلي هللا لوسر

 .ذاعم نب دعس ديري (نمحرلا شرع هل زتها» : لوقي

 ع 2 زل 0 ني

 (9هّلَع يبنلا جوز ةيفص ةالوم ةئيزر 2]

 . هللا ةمأ اهتنبا دنع اهثيدح

 نب ركب وبأ انثدحو .ح «ميهاربإ نب ملسم انث ءملسم وبأ انث «٠ قوراف انثدح 0

 انث ءدمحم نب دمحم انثدحو . ح نابأ نب زيزعلا دبع انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث ,دالخ

 هلي هللا لوسرل ةالوم ”[تيقلف] طساو تتأ ")[تناك] اهنأ ثدحت ةنيمأ يمأ تعمس :تلاق

 امأ :اهل تلقف «ةنيزر :اهل لاقي هِي هللا لوسرل ةمداخ اهمأ تناكو « هللا ةمأ :اهل لاقي

 «ةنيزر يمأ ينتثدح «معن : تلاقف ؟ءايشأ ءاروشاع موص يف ركذت كمأ "”[نم] تعمس

 .(5//701) ةباصإلا ١١9(« /7)دسألا 5٠( 5 /5) باعيتسالا )١(

 .(ب) يف طقس فهز

 .(ب) نم ةدايزلا (5)
 .(705/5) ةباصإلا ٠١9(« /7) دسألا ,(7"/“) باعيتسالا (5)

 .2«يقلف» :(ب) يف (0)



 يف عيضارملا ةمطاف نايبصو هنايبصب وعديل ناك نإ ىتح همظعي ُهَّيَي هللا لوسر تعمس اهنأ

 .(«ليللا ىلإ مهوعضرت الد : مهتاهمأل لوقيو مههاوفأ يف لفتيف «مويلا كلذ

 ]88٠0"[روضة”"

 .دوسألا تنب ةبيش '''[اهنع] تور ح

 دمحم انثدحو .ح مصاع يبأ نب ""[ ركب وبأ] انث «دمحم نب هللا دبع انثدح 57

 نب هللا دبع نب ثراحلا نب ليلجلا دبع انث :الاق «دامح نب دمحم نب نيسحلا انث « ىلع نبا

 (*[يبأ] ةمع ينتثدح حابر نب هللا دبع ىلوم «يراصنألا '*”[حلاص وبأ] ناورم نب ةبتع

 «ةنيدملا لهأ نم ةأرمال ةفيصو تنك :تلاق ةضور ىنتثدح :تلاق «دوسألا تنب ةبيش

 رادلا باب ىلع يموق ةضور اي : يتالوم يل تلاق ةنيدملا ىلإ ةكم نم ُهَّنْيَي يبنلا رجاه املف

 وه اذإف] رادلا باب ىلع تمقف : تلاق  ُهَِّقَ# ىبنلا ىنعت  "”[ىنيملعأف] لجرلا اذه رم اذإف

 :تلاق اهنظأو )2 (*”[يهجو يف مسبتف هئادر فرطب تذخأف .هباحصأ نم رفن هعمو رم دق

 ىنعي  لجرلا اذه ءاج دق اذ وه )2 ()[هذه اي] :ىتالومل تلقف «يسأر ىلع هدي حسم

 مالسإلا مهيلع ضرعف رادلا يف اهعم ”*[تناك] نمو يتالوم تجرخف - ُهْليَع يبنلا

 .اوملسأف

 دع د د

 .(5:/9708) ةباصإلا ١١١(« /ا) دسألا .(5 ٠5 /5) باعيتسالا )١(

 . (هنع) :(ب) يف (؟)

 .(ب) يف طقس (؟)

 .(ب) نم ةدايز وهو « لصألا نم طقس [ ] نيب ام يا

 .«يمأ» :(ب) يف (0)

 .«ينيملعأو» :(ب) يف (7)

 .(ب) يف ةرركم (0)
 .«(ناك» :(ب) يف (4)



 "”ةبوسنم ريغ : ءاجر [ز*"*]

 . نيريس نب دمحم دنع اهثيدح ؛هّليَع يبنلا تأر ح

 .ح ةبوت يبأ نب ظوفحم انث «بويأ نب رمع انث «"”[نسحلا نب] بيبح انثدح -17

 دبع انث :الاق «نابأ نب دمحم انث ءفسوي نب ميهاربإ انث ءدمحأ نب قاحسإ انثدحو

 :تلاق «ءاجر :اهل لاقي ةأرما نع «نيريس نب دمحم نع ,ناسح نب ماشه انث «قازرلا

 ؛ ةكربلاب هيف يل هللا عدا «هللا لوسر اي :تلاقف اهل نباب ةأرما هتءاجف هيي يبنلا دنع تنك

 لاقف «معن "'[:تلاق] «؟تملسأ ذئم» : هللَي هللا لوسر اهل لاقف «ةثالث يل يفوت هنإف

 اي يعمسا : هَقَي هللا لوسر دنع لجر يل لاقف :تلاق .«ةنيصح ةنج» : هي هللا لوسر

 . هلع هللا لوسر لوقي ام ءاجر

 )١( /ا)دسألا «(505/5) باعيتسالا ٠١9(« ةباصإلا )7017/5(.

 ) )9.«تلاقف» :(ب) يف



 يازلا باب

 هللا )2١( 32 يبنلا ةجوز شحج تدب بنيز 6583

 . هلي يبنلا جاوزأ يف اهركذ مدقت دق ال

 ةميزخ تدب بنيزو [ "88 ]

 . "[ هلع يبنلا جاوزأ يف اهركذ مدقت نيكاسملا مأ ح

 ةملس يبأ تب بديز 63

 هلِلَم هللا لوسر اهامسف ةّرَب اهمسا ناك « هِي يبنلا ةبيبر «يموزخملا دسألا دبع نبا 0

 ةورعو «نمحرلا دبع نب ةملس وبأو «نيسحلا نب يلع اهنع ىور [أ 5١0/ /11”[اًبنيز]
 . ريبزلا نبا

 نب مشاه رضنلا وبأ انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -

 : لاق ءاطع نب ورمع نب دمحم نع «بيبح يبأ نب ديزي نع «دعس نب ثيللا انث «مساقلا

 مسالا اذه نع ىهن هلي هللا لوسر نإ :ةملس يبأ تنب بنيز يل تلاقف ةرب يتنبا تيمس

 «مكنم ربلا لهأب ملعأ هللا ,مكسفنأ اوكزت ال» : هلي هللا لوسر لاقف ةرب تيمس ''”[و]
 .("”[اًبنيز] اهومس» :لاق ؟اهيمسن امف :اولاق

 نب دمحم طاقسإب ورمع نب دمحم '**[نع] ديزي نع 3 رضنلا وبأ هاور اذك *

 . قاحسإ

 .("54//91) ةباصإلا «(1/7١)دسألا 5٠١(. /5) باعيتسالا )١(

 . لصألا يف ركذت ملو (ب) نم ةدايزلا ()

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««بنيز» : لصألا يف (

 .(ب)نم طقس (4)

 .«نبا» :(ب) يف (5)



 يبأ نب ىيحي انث «ناحلم نب ميهاربإ نب دمحأ انث ءدالخ نب ركب وبأ انثدحو .-.4

 ركذاملف «ةّرب تيمس :تلاقو ينتعضرأ ةملس يبأ تنب بنيز نأ هربخأ ءاطع نب ورمع

 ربلا لهأب ملعأ هللا مكسفنأ اوكزت ال» :لاقو كلذ نع رجز هلي هللا لوسرل كلذ

 .(«بنيز» :لاق هللا لوسر اي اهمسف :اولاق ء(مكنم

 نب] ورمع نب دمحم نع «بيبح يبأ نب ديزي نع ءرفعج نب ديمحلا دبع هأور *

 . قاحسإ ''7[نبا] نود نم بنيز نع ''”[ءاطع

 تدب بنيز نع '”[ءاطع نب] ورمع نب دمحم نع ريثك نب ديلولا هاور كلذكو *

 . ةملس ""”[يبأ]

 "”ةيواعم ىبأ تنب بنيز ["886]

 ءدوعسم نب هللا دبع اهنع ىور «دوعسم نب هللا دبع ةأرما «ةيفقثلا ةيواعم : ليقو ن

 .ديعس نب رسبو ةشئاعو «ديعس وبأو «ةريره وبأو

 انثدحو .ح دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح

 نع ةبعش انث '7[:لاق] «قوزرم نب ورمعانث ءملسم وبأ انث « "”[يباطخلا] قوراف

 ةأرما ةيفقثلا بنيز نع ثراحلا نب ورمع نع ثدحي لئاو ابأ تعمس :لاق شمعألا

 تلاقف (نكيلُح نم ولو نقدصت» :ءاسنلل لاق هِي هللا لوسر نأ «©”[دوعسم نب] هللا دبع

 ناكو ؟ماتيأ يتخأو يخأ ينب يفو كيف يتقدص عضأ نأ ينع ئزجيأ : هللا دبعل بنيز

 تيتأف :بنيز تلاق ٠ هو هللا لوسر كلذ نع يلس :لاقف ديلا تاذ فيفخ هللا دبع

 .هنع لأسأ تئج امع لأست تءاج بنيز اهل لاقي راصنألا نم ةأرما اذإف للم هللا لوسر

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .4مأ) :(ب) يف (؟)

 .(718/5) ةباصإلا 175 /ا) دسألا (5)

 .(ب) يف طقس 2



 ةباحصلا ةفرعم
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 عضأ نأ ينع ئزجيأ : نحن نم هربخت الو لَ هللا لوسر لس :هل انلقف لالب انيلإ جرخف 0-8

 هلع هللا لوسر ىتأف ؟يرجح يف ماتيأ يمخأ ينب "[و] ''[ماتيأ] يخأ ينب يف يتقدص
 نم ةأرما بنيزو « هللا دبع ةأرما بنيز :لاق (؟ يه بنايزلا يأ» :لاقف هل كلذ ركذف
 رجأو ةبارقلا رجأ ,نيرجأ امهل نأ امهربخأ» : هلي هللا لوسر هل لاقف «راصنألا
 .(ةقدصلا

 ليضف نب دمحم هاورو . "”[هوحن] شمعألا نع سانلاو ريم نباو ةيواعم وبأ هاور #

 هاورو .هوحن بنيز نع ثراحلا نب ورمع نع ةديبع يبأ نع ميهاربإ نع شمعألا نع
 هاورو . هللا دبع نع لئاو يبأ نع ناسح نب بيبح هاورو . بنيز نع لئاو يبأ نع مصاع

 نع ةسينأ يبأ نب ديز هاورو ٠ هللا دبع نع ةمقلع نع رجاهم نب ميهاربإ نع ليئارسإ

 .هوحن بنيز نع قورسم نع يبعشلا نع دلاجم

 انث , "”[يضاقلا] نيصح وبأ انث , "7[ورمع نب] دمحم نب رفعج انثدح 0١
 هللا دبع انثدحو ح «نالجع نب دمحم انث ءدمحم نب زيزعلا دبع انث «''[ينامحلا] ىيحي
 دبع نب دمحم ينثدح «دعس نب ميهاربإ انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث رفعج نب

 . حماشه نب ورمع نبا ينعي هللا

 مكحلا نب نوميم انث ءيروشكلا دمحم نب ديبع انث «دمحأ نب ناميلس انثدحو

 نب ميهاربإ انثدحو . ح جيرج نبا انث « مشعج نب ليبحرش نب دمحم ينثدح «يوارمشلا

 ("”[دعس نب] ثيللا انث *[ةبيتق نب جارسلا] انث , ''”[قاحسإ نب دمحم انثدح] « هللا دبع
 نب .؛''”[نسحلا نب دمحم] انث «يلع نب دمحم انثدحو . ح رفعج يبأ نب هللا ديبع نع

 . حريكب نب ةمرخم ينربخأ بهو نب هللا دبع انث ءديعس نب نوراه انث «ةبيتق

 انث , "”يليفنلا "7[ناميلس نب] رفعج انث « '"”[دمحأ نب] ناميلس انثدح '''[و]

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(وأ» :(ب) ىف (0)

 . (هلثم)» :(ب) ىف فرقا

 . (ديمحللا دبع نب#» :(ب) ىف 2

 . (ديعس نب ةبيتق» :(ب) يف (0)
 .«يلفونلا» :(ب) يف (5)



 ينربخأ '"1[:لاق] ملسم نب هللا دبع نع ءدعس نب ميهاربإ انث «يريبزلا ةزمح نب ميهاربإ

 بنيز نع «ديعس نب رسب نع جشألا نب هللا دبع نب ريكب نع "””[مهلك :اولاق] يرهزلا
 دجسملا نكادحإ تتأ اذإ» : ُهْللَم هللا لوسر لاق :تلاق « ”'[ةيفقشلا] هللا دبع تنب

 . ( اًبيط سمت الف ءاشعلا ةالص [ب /"٠5/؟]

 ةيفقثلا بنيز : جيرج نباو ورمع نب هللا دبع نب دمحم لاقو] «نالجع نبا ظفل

 : رفعج ىبأ نب هللا ديبع لاقو «ةرخآلا ءاشعلا : الاقو « '؟”[دوعسم نب هللا دبع ةأرما

 . ةليللا كلت بيطت الف ءاشعلا نكادحإ تدهش اذإ : ةمرخم لاقو «دجسملا ىلإ تجرخ نكتيأ

 نب نمحرلا دبع نب ثراحلا هاورو .هوحن نالجع نبا نع ةنيبع نباو يروثلا هاور

 .ديعس نب رسب نع بائذ يبأ

 ىسوم نب قاحسإ انث «نوراه نب ىسوم انث «دمحأ نب ناميلس هان انثدح -

 هك نب نمسك يع نب ترا ا نع « يعجنألا زيزعلا دبع نب مصاع انذ «يراصتأل

 7 اي يق الل راشعلا تدهش

 نب رسب نع «يرهزلا نع دعس نب دايز نع جيرج نبا نع دمحم نب جاجح ىور *

 . هراسي نعو هئيمي 4 نع ملسي ناك هيَ هنْلَع يبنلا نأ ةيفقثلا بنيز نع «ديعس

 «ناميلس نب دمحم نب دمحم انث «قارولا باطخلا نب يلع نب نسحلا انثدح 0

 . هب جيرج نبأ نع «دمحم نب جاجح انث «نافع نب نامثع ىلوم دلاخ نب ب مثيهلا انث

 .(ب) ىف طقس )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (0)
 . «يفقثلا» :(ب) يف (9)

 يفام تبثأو « عضوملا اذه يف ةرمو قباسلا ثيدحلا نتم لبق ةرم [] نيب ام «ترركت» لصألا يف قل

 .بسنألا اهنأل (ب)

 . «لاق : لصألا يف (5)



 (”ليمح تنب بنيزإإز]

 . ماشه نب هللا دبع مأ

 نمحرلا دبع وبأ انث «ءيرصملا لولم نب نوراه انث "”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -8

 ماشه نب هللا دبع هدج نع «دبعم نب ةرهز ليقعوبأ انث ءبويأ يبأ نب ديعس انث «ئرقملا

 هللا لوسر اي :تلاقف هلي يبنلا ىلإ ديمح تنب بنيز همأ هب تبهذو هّليَ# يبنلا كردأ دق ناكو

 .هل اعدو هسأر ىلع حسمف « ريغص وه

 يف] هبقع يف ركذو «ماشه نب هللا دبع ةدج بنيز ةمجرتلا يف رخأتملا "”[هاور] *
 و ع .٠

 . "[ديمح] تنب بنيز همأ هب تبهذ ''”[ثيدحلا

 1 2 0 انزف 0

 "”رباج نب طيبن تنب بنيز "173

 . سمحأ نم لب : ليقو ءراصنألا نم تناك اهنإ : ليق «كلام نب سنأ ةأرما 0

 ("”[ديمحلا دبع] ىيحي انث "”[نيصح وبأ] انث (”[ورمع نب] دمحم نب رفعج انثدح -06

 ةأرما طيبن تنب بنيز نع «ةرامع نب دمحم نع «سيردإ نب ''”[ هللا دبع] انث «ىنامحلا

 بهذ نم يلح هاتأف هَ يبنلا ىلإ يتلاخو يمأب ةمامأ وبأ ىصوأ :تلاق كلام نب سنأ

 دنع يلحلا ضعب تكردأو «ثاعرلا نم نهالحف :تلاق «ثاعرلا :هل لاقي ؤلؤلو

 . ىلهأ

 .هلثم سيردإ نبا نع «عابطلا نب ىسيع نب دمحمو «ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور *

 . (716 /5) ةباصإلا «(9١١//1)دسألا )١(

 .(ب) نم ةدايزلل )0

 .«ركذ») :(ب) يف قفز

 .(ب) ىف طقس (5)
 . ؟شحجاا : لصألا يف )0(
 , (3878 "91 /85) ةباصإلا ١75(, /ا) دسألا )5١7/4(. باعيتسالا (5)

 . «يعداولا نيسحلا نب دمحم» :(ب) يف ع7



 ةباحصلا ةفرعم سكخت 5
006 8 

 "”[نم ثي ثيدحلا اذه] هبقعب جرخأو «ةيسمحألا رباج تنب بنيز ةمجرتلا يف ذ رخأتملا هاورو

 . طيبن تنب بنيز سيردإ نبا ثيدح

 طيبن تنب بنيز نع «ةرامع نب دمحم نع ةمقلع نب ورمع نب دمحم هاورو «”©57

 هتلاخو ("'[ةبيبح مأو] بهذ نم اًناعر نهالح ُهَنلَي هليَع يبنلا نأ يتلاخو يمأ ينتثدح : تلاق

 .ةرارز نب دعسأ وه ةمامأ وبأو «ةعيرف اتنبا ةشبك

 هز 2 2 1 9 7

 "”شحج تدب بئنيز _]

 نب نمحرلا دبع تحت تناك «ةبيبح مأ :ليقو «ةبيبح : ليقف ءاهمسا يف فاتخم

 نأ نمحرلا دبع تنب ةرمع نع «ديعس نب ىيحي ثيدح اهل جرخأو رخأتملا اهركذ «فوع
 تركذ اهنأو [انامز مدلا اهبلغ] ''[فوع نب] نمحرلا دبع ةأرما شحج تنب بنيز

 . يلصتو لستغت نأ '''[ هَ يبنلا] اهرمأف ,يلصأ الفأ : تلاقف هِي يبنلل كلذ

 هاور '''[:لاق]و «ديعس نب ىيحي نع «نوراه نب ديزي ثيدح نم رخأتملا اهركذ

 . شحج تنب ةبيبح :اولاقو «ديعس نب ىيحي نع هريغو بويأ نب ىيحي

 تنب ةبيبح نأ ةرمع نع «ديعس نب ىيحي نع «ةرمضوبأ ظفللا اذهب اًضضيأ هاورو *
 . هلثمركذف اًنامز مدلا اهيلعو فوع نب نمحرلا دبع ةأرما] شحج

 تضيحتسا اهنأ '' [شحج تنب ةبيبح مأ نع ةرمعو ةورع نع يرهزلا هاورو *

 لاق «ةالص لكل لسغلاب هلق يبنلا اهرمأف نكرملا ىلع مدلا ةرمح تلعو

 يف ةيتفتسملا *”[نإف] ةلقنلا ضعب نم () [مهو] ثيدحلا اذه يف بنيز ركذو :''””[خيشلا]

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .؛همأول :(ب) ىف (؟)

 .(81/4) ةباصإلا ١785(« /9/) دسألا «(507/4) باعيتسالا ()
 .(ب) نم طقس (؟)

 .«نآلف» :(ب) يف (6)



 رعيو 4 ةباحصلا ةفرعم

 ةضاحتسالا يف بنيزل فرعي ال «ةبيبح مأ وأ ةبيبحو ةنمح شحج لآ نم ةضاحتسالا

 .[أ 70١/51/ لصأ
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 ©"0ةيدسألا بنيز 7_7]

 مساقلا انث « يمرضحلا "7 هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 17

 «يمقلا هللا دبع نب بوقعي نع «يناهبصألا ميهاربإ نب رماع انث «ةبيش يبأ نب "'[دمحم]

 ةيدسألا بنيز نع دهاجم نع ريبزلا يبأ نع «دلاخ نب ايركز نع «ديعس نب ةسبنع نع
 اًمالغ تدلوف ةيراج كرتو تام يبأ نإ « هللا لوسر اي :تلقف هتيم يبنلا تبتأ :تلاق اهنأ

 هل ثاريملا نإ» : ")اهل لاقف هيلإ رظن هب هوتأ املف ««(هب ينوتثإ» :لاقف ءاهمهتن انك انإو

 .(هنم ىبجتحاف تنأ امأو

 2 م 25 6
0 
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 ةمرخم نب سيق تدب بنيزإ 0 ] (0

 نيسحلا انث «يمرضحلا "0 هللا دبع نب دمحم] انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح -

 :لاق «هيبأ نع يدسلا نع ءرصن نب طابسأ انث «يبأ انث «يرقنعلا ذمحم نب ورمع نبا

 تناكو ءاّفلأ يل تكرت تلح املف «فالآ ةرشع ىلع ةمرخم نب سيق تنب بنيز ينتبتاك

 .نيتلبقلا هع هللا لوسر عم تلص نمم بنيز

 عام عع 1
 ان انت

 )١( باعيتسالا )5/ 5١(., /ا0) دسألا ١77(., ةباصإلا )5/ 9٠١”7(.

 ) )0.(ب) نم ةدايزلا

 )6( .6ب) يف تسيل

 ):( باعيتسالا )5١7/4(« /ال) دسألا **١8(. ةباصإلا )98/5*(.



 ةباحصلا ةفرعم مع

 "'”يشرقلا ةيمأ نب "1 برح نب] نايفس يبأ تدب بئيز ["81]

 "'[اهركذ] اميف هللا دبع نب ةمقلع اهنع ىور «يفقثلا دوعسم نب ةورع ةأرما

 . رخآتملا

 نب مدآ انث ءيدلبلا مثيهلا نب ميهاربإ انث «دلخم نب دمحأ نب دمحم انثدح 484

 نب ةورع نع « ىفقثلا هللا ديبع نب دمحم نع « ىنابيشلا ناميلس نع .ءاقرو انث .سايأ ىبأ

 يبأ تنب نهدحأ «شيرق نم عبرأ «ةوسن رشع يتحتو تملسأ :لاق '”[يفقثلا] دوعسم

 نهنم ترتخاف (نهرئاس لخو اًعبرأ نهنم رتخاو : هلي هللا لوسر يل لاقف « نايفس

 . نايفس يبأ تنب نهنم ءاعبرأ

 رضنلا ثيدح نم رخأتملا هاورو .اهمسي ملو هلثم ينابيشلا نع ءالعلا نب ىيحي هاور *

 . *![ةيشرقلا] نايفس يبأ تنب بنيز اهامسف «ينابيشلا نع «يزورملا دمحم نبا

 هع د

 (”عفار يبأ تنب بنيز 65]

 .رخأتملا اهركذ ن

 ("”[هتدج] نع «هيبأ نع '''[يعفارلا دمحم نب ميهاربإ نب دمحم] ثيدح نم_- 71

 لَ هللا لوسر ىلإ اهينباب تنأ هلع هللا لوسر تنب ةمطاف تيأر :تلاق «عفار يبأ تنب بنيز

 نسح امأ» :لاق ءامهثروف كانبا ناذه « هللا لوسر اي :تلاقف هيف يفوت يذلا هاوكش ىف

 .«يدوجو يتأرج هل نإف نيسُح امأو ,.يددؤسو يبيه هل نإف

 .(ب)نم طقس )١(

 .(3157/5) ةباصإلا ء(31 /7)دسألا (؟)

 .(ب) نم تبثأ امو «اهز» : ىلإ لصألا يف تفحصت (*)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(715/5) ةباصإلا 17١(« /9)دسألا (0)

 . «يعفارلا يلع نب ميهاربإ» :(ب) يف هز

 . ؟هدجلا :(ب) يف (0)



 "”ةيمورلا ةريز ]

 .اهرصب اهيلع هللا درف ءاهمالسإب شيرق اهتريعف ءاهرصبب تبيصأف تملسأ ن

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -0

 « ىيحي نب دمحم انث '''[نسحلا نب] بيبح انثدحو . حريكب نب سنوي انث ءمركم نب ةبقع

 قاحسإ نب دمحم "”[نع] :الاق ءدعس نب ميهاربإ انث '')[بويأ نب] دمحم نب دمحأ انث

 ىلع هعم ركب وبأ قتعأ :لاق هيبأ نع '؟”[ريبزلا نب] ةورع نب ماشه ينثدح "':لاق]

 اهرصبب تبيصأف «ةريئز مهنم «مهعباس لالب باقر تس ةنيدملا ىلإرجاهي نأ لبق مالسإلا

 هللا تيبو اوبذك :تلاقف «ىزعلاو تاللا الإ اهرصب بهذأ ام : شيرق تلاقف ءاهقتعأ نيح

 .[ب /؟١01 /؟1اهرصب اهيلإ هللا ٌدرف «ناعفنت امو ىزعلاو تاللا رضت ام

 )١( ةباصإلا .(17١؟ /7/)دسألا )5/11١"7(.

 .(ب) نم طقس (؟)

 )9( «انث) :(ب) يف .

 (ب) نم ةدايزلا قد .



 نيسلا باب

 ("”ورمع نب ليهس تنب ةلهس ["8884]

 . اهنع هّللا ىضر ةشئاع ثيدح ىف اهركذ «ةعيبر نب ةبتع نب ةفيذح ىبأ ةأرما ه

 انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث ءدلخم '"”[يلع] نب دمحأ نب دمحم انثدح -7

 نع هيبأ نع «مساقلا نب نمحرلا دبع نب "”[انث] .قاحسإ نب دمحم أبنأ ءنوراه نب ديزي

 لكل لسغلاب ليهس تنب ةلهس رمأ هِي هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع

 برغملا نيبو ءدحاو لسغب رصعلاو رهظلا نيب عمجت نأ اهرمأ اهيلع كلذ قش املف «ةالص

 .حبصلل لستغتو «دحاو لسغب ءاشعلاو

 انث ء.يديمحلا انث .ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 . ةلهس تءاج :تلاق ةشئاع نع ءهيبأ نع «مساقلا نب نمحرلا دبع انث «ةنيبع نب نايفس

 يلع ملاس لوخد نم ةفيذح يبأ هجو يف ىرأ ينإ :تلاقف ُهْليَع يبنلا ىلإ ليهس تنب

 هلي هللا لوسر مسبتف ؟ريبك لجر وهو هعضرأ فيك :تلاقف «هيعضرأ» :لاقف . ةيهارك

 يف تيأر ام هلي يبنلا ىلإ تءاج مث] هتعضرأف :تلاق «ريبك لجر هنأ تملع دق» :لاقو

 . اردب دهش دقو : نمحرلا دبع لاق ''”[هتعضرأ ذنم ههركأ اًئيش ةفيذح يبأ هجو

 نم ةلهس نع «مساقلا نع «مساقلا نب نمحرلا دبع نع «ةملس نب دامح هاورو *

 . ةشئاع نود

 نب ةعيبرو «ديعس نب ىيحيو «مادقملا دايز يبأ نب هللا ديبعو «ةكيلم يبأ نبا هاورو #

 .هوحن ةشئاع نع مساقلا نع مهلك نمحرلا دبع يبأ

 : “7[مساقلاو] ©)[ةشئاع نع] ةرمع نع «ديعس نب ىيحي هأورو *

 )١( باعيتسالا )5/57١(, /ال) دسألا ١6 5(« ةباصإلا )5/5*7”7( .

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 )*( .«نعا) :(ب) يف



 نب رفعج انث « [ريثك ىبأ نب ىيحي نب دمحأ] انث « رفظملا نب دمحم انثدح .-64

 دبع انث «يدنكلا نوميم نب ليلخلا انث '"7[يدبعلا] نوميم نب بيبح نب ناميلس نب دمحأ

 صخر ''11[1] :تلاق ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع «زاغلا نب ماشه نع «ةنيذأ نب هللا

 سمخب ةفيذح يبأ ىلوم [اًناس] عضرت نأ ورمع نب ليهس تنب ةلهسل هلي هللا لوسر
 . عاضرلا كلذب اهيلع لخدي ناكف تاعضر

 نب ديمح نع هيبأ نع ريكب نب ةمرخم هاورو رفاسم نب دلاخ نب نمحرلا دبع هاور] *

 . ؟”[ةملس مأ تنب بنيز نع عفان

 ءديعس نب نوراه انث «ةبيتق نب "'[سابعلا وبأ] انث « يلع نب دمحم انثدح 6

 ("1[:لوقي] عفان نب ديمح تعمس :لاق هيبأ نع «ريكب نب ةمرخم ينربخأ «بهو نبا انث

 هللاو : ةشئاعل لوقت '"'[ هّلَِع يبنلا جوز] ةملس مأ تعمس :تلاق ةملس مأ تنب بنيز نع

 تءاج دق ؟مل :تلاقف «ةعاضرلا نع ىنغتسا دق مالغلا] يناري نأ يسفن بيطت «”[ام]

 يبأ هجو يف *”[ىرأل] ينإ 7[ هللا لوسر اي : تلاقف هيي هللا لوسر ىلإ ليهس تنب ةلهس

 ("”[وذل] هنإ :تلاقف «هيعضرأ» : هلَع هللا لوسر لاقف :تلاق «ملاس لوخد نم ةفيذح

 يبأ هجو يف هتفرع ام هللاو : تلاقف «ةفيذح يبأ هجو يف ام بهذي هيعضرأ» :لاقف «ةيحل

 .(ب) نم طقس )١(

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 .«نسحلا نب دمحم» :(ب) يف (6)

 .2ال» :(ب) يف (4)

 .«ىرأ» :(ب) يف (5)

 .اوذ» :(ب) يف (5)



 2”ةيراصنألا يدع نب مصاع تنب ةلهس 5]

 نب هللا دبع انث « ")هللا دبع نب دمحم يمرضحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -7

 دايز نب ديعس نع «نارمع نب زيزعلا دبع انث .يرهزلا دمحم نب بوقعي انث دايز يبأ

 تنب ةلهس "”[ ينتث دثدح] : لاق فوع نب نمحرلا دبع نب رمع نب صفح نع « «بتكملا

 :لاقو ةلهس ينامسف ائينح هَ هللا لوسر حتف موي نينحب تدلو : لوقت يدع نب مصاع

 .تدلو موي فوع نب نمحرلا دبع ينجوزف «' 0[ بهسب يل برضو] ؛«مكرمأ هللا لهس»

 ني عت دب

 7يدعاسلا دعس تدب ةلهس 13

 ةريبه نب هللا دبع نع «ةعيهل نبا نع ءرامع نب روصنم دنع اهثيدح «لهس تخأ

 هفطعي اًنيش اهجوزل عنصت ةأرملا « هللا لوسر اي :تلاق اهنأ يدعاسلا دعس تنب ةلهس نع

 .«ةرخآلا يف اهل قالخ الو ايندلا يف عاتم» :[٠ لاق] اهيلع

 لهس تنب ةلهس [*1]

 . "”[دمحأ نب] ناميلس اهركذ ح

 انث «يبأ ينثدح «ريكب نب ىيحي نب كلملا دبع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح -1/

 لستغتأ هللا لوسراي :تلاق اهنأ لهس تنب ةلهس نع «ةريبه نب هللا دبع نع «ةعيهل نبا

 )١( باعيتسالا )5/57١(.« /ال) دسألا ١00(« (77"ا/ /5) ةباصإلا .

 . ريخأتو ميدقتب اذكه «يمرضحلا هللا دبع نب دمحماا : (ب) يف مه

 .«يدج تعمسلا :(ب) يف ()

 . لصألا يف ترركت 40
 لاقو ««يدعاسلا ليهس نب لهس» : يف ظفاحلا اهركذ . (5/*880) ةباصإلا ١6(« 5 /ا) ةباغلا دسأ (5)

 . «يدعاسلا ليهس تخأ «ةلهسا نوكت نأ برقأ امو# : ريثألا نبا

 .«لاقف» :(ب) يف (7)
 .(يب) نم طقس ىا/)



 ةيملسألا ثراحلا تنب ةعيبس [[]

 . ةبتع نب هللا دبعو

 نع «كلام نع «يبنعقلا انث «بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -

 هلَع يبنلا جوز ةملس مأ نع ءنمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع '"7[سيق نب] ديعس نب هبر دبع

 «لهكو باش ؛نالجر اهبطخف رهشب اهجوز ةافو دعب ةيملسألا ةعيبس تدلو :تلاق

 .(«تئش نم يحكنا» :لاق هنأ تبسح . تللح دق : تلاقف هلك هللا لوسر تءاجف

 نب ثيللا هاورو «ةملس يبأ نع «راسي نب ناميلس نع «ديعس نب ىيحي هاور #

 نع قاحسإ نب دمحم هاورو «ةملس يبأ نع جرعألا نع «ةعيبر نب رفعج نع ءدعس

 نأ :لاق نم مهنمو «ةملس مأ نع :لاق نم مهنمف «ةملس يبأ نع ميهاربإ نب دمحم

 . ةملس مأ ركذي ملو «ةعيبس

 يبأ لدب بيرك نع «راسي نب ناميلس نع «ديعس نب ىيحي نع يروثلا هاورو *

 نب '"”[دواد] هاورو . ةعيبس نع هيبأ نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع يرهزلا هاورو ءةملس

 .ةعيبس ىلإ ابتك امهنأ '"”ةسبع نب ورمعو قورسم نع « يبعشلا نع «دنه يبأ

 قوراف انثدحو ح غئاصلا رصن نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 «سيوأ يبأ نب ليعامسإ انث '''[:الاق] ءيطافسألا لضفلا نب سابع انث . "7[يباطخلا]

 نع «ةمركع نب هللا دبع نع ديز نب ةماسأ نع «يدرواردلا 7[ دمحم نب زيزعلا] دبع انث

 نم» :لاق هيي هللا لوسر نأ ةيملسألا ةعيبس نع ؛هيبأ نع باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 وأ اديهش هل تنك الإ دحأ اهب تومي ال هنإف «تميلف ةئيدملاب تومي نأ مكنم عاطتسا

 .(ب)نم ةدايزلا (0)

 . (ةبتعا) :(ب) يف )0



 0 م م

 "بهل يبأ تنب ةعيبس 61]

 بهل يبأ تنب ةرد :هباوصو ءرخ : أ تنب ةرد : هباوصو ءرخأتملا اهركذ

 يي تي 0 مام دب 3

 "”ةيشرقلا ةعيبس ] 4٠٠"

 . ةشئاع اهنع تور :لاقو رخأتملا اهركذ «ةبوسنم ريغ م

 انث «قارولا روصنم نب ثراحلا انث ,يطساولا ةملسم نب دمحم نع تربخأ .-8

 : تلاق ةشئاع ينتثدح '؟”[ :لاق] ريمع نب ديبع نع ءءاطع نع «يكملا سيق نب رمع

 يبهذا» :لاق « هللا دح يلع مقأف تينز ينإ ؛هللا لوسر اي :تلاق ةيشرقلا ةعيبس تعمس

 ام ””[هتأت] مل ولو «هتتأ اهنطب يف ام تعضو املف :تلاق .«(كنطب يف ام يعضت ىتح

 هيعضرأف يبهذا» :لاق «ينطب يف ام تعضو دق ينإ « هللا لوسر اي :تلاقف ءاهنع لأس
 هللا لوسر لاقف «هتمطف دق ينإ :تلاقف هِي هللا لوسر تتأ تمطف املف (هيمطفت ىتح

 هجو يف يؤرف « هللا لوسر اي انأ :راصنألا نم لجر لاقف («؟ يبصلا اذهل نم» : هلع

 .«اهومجراف اهب اوبهذا» :لاقف ةيهاركلا هّلْيَي هللا لوسر

 3 ل
7 2 . 

 )١( ةباغلا دسأ )/١8 /9(« ةباصإلا )4/ 5 9"7( .

 )١( «هركذ» لصألا يف .

 . "98 /5) ةباصإلا «(18 /90) ةباغلا دسأ (5)
 .(ب) نم طقس (؟)

 . قايسلا هيضتقي مل «ملعأ هللاو « تبثأ ام باوصلاو ءأطخخ وهو «اهتأت مل ول» : لصألا يف []نيبام (0)



 "1 يعبضلا] بيبح تنب ةعيبس [*40]

 رخأتملا اهركذ . لجو زع هللا يف هبحأ ينإ : لجر لاقف هلي يبنلاب رم الجر نأ ح

 . تباث نع ةملس نب دامح ثيدح ىف ركذ اهل :لاقو

 "'ةيراصنألا رذنملا مأ سيق تنب ىملس "8.0]

 نم « نيتلبقلا تلص دقو « '*”[هتمع وأ :ليق] هلي ىبنلا تالاخ ىدحإ ح

 . تاعيابملا

 ورمع نب فرصم انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح -60

 نع «بويأ نب طيلس ينثدح «قاحسإ نبا '"[نع] «ريكب نب سنوي انث ””[ينادلا]

 هعم تيلص :تلاق هليَي يبنلا تالاخ ىدحإ رذنملا مأ سيق تنب ىملس نع ”[هيبأ]

 هللاب نكرشت ال نأ ىلع ءاسنلا نم هعياب نميف هل هللا لوسر تعيابف :تلاق «نيتلبقلا

 نيب ""'هنيرتفن ناتهبب يتأنالو ءاندالوأ لتقنالو «ينزنالو 20 -قرستالو "[اًميش]

 نششغت الو» : هللَم هللا لوسر لاقف «فورعم يف هيصعن الو ءانلجرأو انيديأ

 يعجرا كحيو : يعم نم ةأرمال تلق انفرصنا املف [ب /قا"07 /7] هانعيابف . (نكجاوزأ

 .(هريغ هب '''![يباحتف ] هلام ذخأت نأ» :لاقف تعجرف ؟انجاوزأ شغ ام هيلسف
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 .«ةيبضلا» :(ب) ىف )١(

 . 07714 /5) ةباصإلا )١178/17(« دسألا 5١8(« /4) باعيتسالا (؟)
 . (775/5) ةباصإلا )١59/9(« دسألا «(5//517) باعيتسالا (8)

 .(ب) نم طقس (:)

 . «يمايلا» (ب) يفو «لصألا ىفاذكه (4)

 ١ 00 انه :(ب) ىف 00

 .«همأ» :(ب) ىف (0

 .«قرسناالو اًئيش هللاب كرشن ال نأ ىلع» : اهيفو «(ب) نم ةدايزلا (8)
 . «هيرتفن» :(ب) ىف (9)

 .ةحضاو ريغ لصألا يفو «(ب) يفاذك )٠١(



 ©"”هتمداخو هّْيَي ىبنلا ةالوم ىملس ]*8٠"[

 هللا يضر ةشئاع اهنع تور «عفار يبأ ةأرما بلطملا دبع تنب ةيفص ةالوم اهنإ :لاقيو ت

 . امهنع

 «ينامحلا ىيحي انث «يضاقلا رضخ وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدح 0١-

 يلع نع « عفار يبأ نب هللا دبع نب يلع ىلوم دئاف ينثدح «لاوملا يبأ نب نمحرلا دبع انث

 هع يبنلا ناك : تلاق هَ يبنلا ةمداخ تناكو «ىملس هتدج نع ؛ عفار يبأ نب هللا ديبع نبا

 بهذا» :لاق هلجر ىكتشا اذإو ؛«مجتحاف بهذا» :لاق هسأر '''[دحأ انم] ىكتشا اذإ

 .(اهبضخاف

 يبأ نبا نع بهو نبا هاورو . يلع نع يلع ىلوم دئاف ينامحلا ©"”[ىيحي] لاق اذك

 . هللا ديبع نع «ىلع نب هللا ديبع ىلوم دئاف نع «لاوملا

 نبا انث « ةلمرح انث «ةبيتق نب نسحلا نب دمحم انث « يلع نب دمحم هانثدح -1

 . هب لاوملا يبأ نب نمحرلا دبع ينثدح «بهو

 . بهو نبا ةياورك هللا ديبع ىلوم دئاف نع «دلاخ نب دامحو «بابحلا نب ديز هاورو *

 انث «ىبأ ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح 77177
 نع هلا ديبع الوم نع عفار يبأ نب يلع نب هلا دبع ىلوم دئافانث ؛طايخلا دلاخ نب دامح
 نأ ينرمأ الإ ةبكن الو ةحرق هبيصت تناك امف هلي ء يبنلا مدخأ تنك : تلاق ىملس هتدج

 . ءانحلا اهيلع عضأ

 .هللا ديبع وه :لدابعو «لدابع ىلومب فرعي دئاف

 نب بويأ نع «لاوملا ىبأ نب نمحرلا دبع نع هاورف ةعامجلا يدقعلا رماع وبأ فلاخو

 رماع يبأ ثيدح نم هجرخأف رخأتملا مهوف « هَ يبنلا ''[ةمداخ] ىملس هتدج نع «نسح

 يف لاقف اهتينكت يف اضيأ مهوو ؛ةمدقتملا ةيراصنألا سيق تنب ىملس يف يدقعلا

 . (”7* 5 /5) ةباصإلا ,(97١//510)دسألا )5١8/54(., باعيتسالا )١(

 .«انم دحأ» :(ب) يف (؟)

 .(ب) نم ةدايز (9)

 . «مداخ) :(ب) يف 2



 هعبتأ هنأ هبجعأ نمو ءرذنملا مأ يهامنإو .بويأ مأ سيق تنب ىملس :ةمجرتلا

 تالاخ ىدحإ رذنملا مأ سيق تنب ىملس نع همأ نع طيلس نع «قاحسإ نبا ''”[ثيدحب]

 مأ اهتينكو '""[ هْنفَي يبنلا تالاخ ىدحإ سيق تنب ىملس : ةمجرتلا يف لاقو] هلي يبنلا

 . بويأ

 : رماع يبأ ثيدحو

 نب نمحرلا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح .-. 6

 يبأ نب نمحرلا دبع ينثدح .يدقعلا رماع وبأ ورمع نب كلملا دبع انث ءباهولا دبع

 لَ هللا لوسر «[ةمداخ] ىملس هتدج نع عفار يبأ نب "”[نسح نب] بويأ نع «لاوملا

 ءمجتحي نأ هرمأ الإ هسأر يف اًعجو ُهَّتيَع هللا لوسر ىلإ ىكش طق ادحأ تعمس ام :تلاق

 . ءانحلاب '””[اهبضخي] نأ هرمأ الإ هيلجر يف اعجو الو

 . سيق تنب ىملسب يه تسيلو عفار يبأ نبا ةدج "'[يه] هذه ىملس

 بوقعي انث «نيعم نب ىيحي انث «ىنثملا نب ذاعم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -0

 نع «ةورع نب ماشه ''"*[ينثدح] قاحسإ نبا نع «يبأ ينثدح "”[دعس نب] ميهاربإ نبا

 هللا لوسر اي :تلاقو عفار ابأ وكشت عفار يبأ ةأرما ىملس تءاج : تلاق ةشئاع نع «هيبأ

 » :اهل لاقف «ء ىنيذؤت اهنإ :لاق «؟اهلو كلام» : هيَ يبنلا لاقف ينبرضي هنإ

 لَ هللا لوسر نإ :تلقف « يلصي ماقف حير هنم جرخ هنإ « هللا لوسر اي :تلاقف ""؟هئيذؤت

 2 :لاقو هلع هللا لوسر مسبتف «ءوضولا دعيلف حير هنم جرخ نم» ©0:لاق]

 .2«ثيدحال :(ب)يف )١(

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 .(ب) نم طقس (")

 . ؟مداخ» :(ب) يف 2

 .«امهبضخيا :(ب) يف (4)

 ."انث) :(ب) يف (5)

 .(ب) نم تبثأ امو «هيذؤت : لصألا يف 020



 ("05ي هللا 1 / تنب 2[ ا ]["و٠عر

 . تانمؤملا تاوخألا ىدحإ «داهلا نب دادش ةأرما سيمع تنب ءامسأ تخأ

 . ح باهولا دبع نب هللا دبع انث «"”[يشكلا] ملسم وبأ انث «قوراف انئدح -5

 : الاق ىبأ 00ش «ةزمح نب ميهاربإ نب ''”[بعصم] انث «دمحأ نب ناميلس انثدحو

 هلع يبنلا نع سابع نبا نع «بيرك نع '''[ةبتع] نب ميهاربإ نع دمحم نب زيزعلا دبع انث
 «ثراحلا تنب لضفلا مأو « هلي يبنلا جوز ةنوميم :تانمؤملا تاوخألا» :[أ/5017/51لاق

 .(سيمع تدب ءامسأو .ةزمح ةأرماو

 . «نهمأل نهتخأ يه سيمع تدب ىملسو» : هثيلدح ىف بعصم داز

 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب رفعج نب دمحأ انثدح -1

 ثروف هتنبا كرتو تام اهل ىلوم نأ ىملس نع «ةدانق انث «مامه انث «دمصلا دبع انث «يبأ

 . ىملس نبا ناكو .فصنلا ىلعي ثروو «فصنلا هتنبا ُهّلِكَي ىبنلا

 « ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح -

 نع «دادش نب هللا دبع نع «مكحلا نع ىليل يبأ نب دمحم نع "”[ةدئاز] نع «نيسح انث
 كرتو ىل ىلوم تام :تلاق «همأل دادش نبا تخأ ىهو :دمحم لاق . ةزمح "[ةنبا]

 .فصنلا اهلو فصنلا ىل ؛ هتنبا نيبو ينيب هلام هلي هللا لوسر مسقف هتنبا

 تي ح2 -3 مدام ع عع

 .«ىميلس» :(ب) يف )١(

 . 0775 /5) ةباصإلا )١548/9(2 دسألا )5//5١7(« باعيتسالا ()

 .(ب) نم ةدايزلا (”)

 .«ملسمل :(ب) يف (؛4)
 .2(ىنثدح»:(ب) ىف (0)

 .«ةبقعا :(ب) ىف (1)
 . «دئاز» : لصألا ىف 0
 .«تنب# :(ب) يف (8)



 22( ا [”"؟.ه]

 ثيدح يف «يبن فالآ ةعبرأ هللا ثعب» : هلع يبنلا يل لاق :تلاق «ةبوسنم ريغ ح

 .ليوط

 . هيلع دزي ملو رخأتملا اهركذ « بعك نب هللا دبع نب بهو نع « ةبقع نب دمحم هاور #

 ("”ةبوسنم ريغ ,.ىملس 1]

 يدنع يهو «يلع نب هللا ديبع اهنع ىور :لاقو « رخأتملا اهركذ :لاق ه

 . ثيدحلا اذه اهل جرخأو «عفار يبأ ةأرما "”[ةمدقتملا]

 انث ءركب يبأ نب دمحم انث ءمصاع يبأ نبا انث «دمحم نب هللا دبع انثدح 8

 يبأ نب يلع نب هللا ديبع ينثدح « هللا ديبع ىلوم دئاف ينثدح «ناميلس نب ''[ليضفلا]

 هعمو اهلكأف اهتيرقف ةريزخ هلي هللا لوسرل تعنص /*': تلاق هتربخأ ىملس هتدج نأ عفار

 اهذخأف ُهَلكَم يبنلا هاعدف «يبارعأ هِي يبنلاب رمف «ليلق اهنم يقبو «هباحصأ نم سان

 زع هللا مس» :لاق مث اهعضوف «ءاهعض» : هلي يبنلا '"'[هل] لاقف هديب اهلك يبارعألا

 . ةلضف تلضفو اهنم عبشف "0: تلاق «عبشت '"”اهاندأ نم ذخو لجو

 . هوحن هللا ديبع نع «دئاف نع ينينحلا ثيدح نم رخأتملا هاور *

 ني نت

 )١( ةباغلا دسأ )/9// ١61١(« ةباصإلا )5/ 4*0 .

 ةباغلا دسأ (؟) )١61 /9(« ةباصإلا )71٠0/5(.

 )( .(ب) نم هانتبثأ امو ,«مدقتملا» : لصألا يف

 ) )5.«لضفلا» :(ب) يف

 .«لاق» :(ب) يف (6)

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 . «اهانأ» : لصألا يف (0)

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««لاق» : لصألا يف (8)



 ©"”ةيبراحما رصن تنب ىملس "4 07]

 . ةبحص اهل :لاقي :لاقو "”[دمحأ نب] ناميلس اهركذ ن

 باجنم انث ءىمرضحلا 2"[ هللا دبع نب دمحم] انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 نع ةداتق نب رمع نب مصاع نع « قاحسإ نب دمحم نع «رهسم نب ىلع انث « ثراحلا نبا

 . هيقتعأ "![ :تلاقف] انزلا دلو ةقاتع نع ةشئاع تلأس :تلاق ةيبراحملا رصن تنب ىملس

 ةيفعجلا رحخلا تبب ؟”[ةمالس]["9048]

 . ةبيش يبأ نب ركب وبأ هلاق «رحلا تنب ةشرخ تخأ يه :ليق ص

 . ح يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح -0

 انث :الاق ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 ةمالس نع «ةليقع :اهل لاقي '"[ اهل] ةالوم نع ةرازف ينبل ةالوم بارغ مأ ينتثدح «عيكو

 : لوقي ُهْنْقَع يبنلا تعمس : تلاق رحلا نب ةشرخ تخأ : هثيدح يف ركب وبأ لاقو «رحلا تنب

 .«مهب ىلصي اًمامإ نودجي ال ةعاس نوموقي نامز سانلا ىلع ىتأي»

 انث .رامع نب ماشه انث .مصاع يبأ نب ركب وبأ انث «دمحم نب هللا دبع انثدح .-1

 ةليقع ينتثدح '"'[:تلاق] «ةرازف ينبل ةالوم بارغ مأ نع ةحلط نع ؛ةيواعم نب ناورم

 : لوقي ُهَليَع يبنلا تعمس اهنأ رح ا تنب ةمالس :اهل لاقي مهنم ةأرما نع ةرازف ينب نم ةأرما

 . (7:79 /5) ةباصإلا ١6٠(« /9/) ةباغلا دسأ )١(

 .(ب)نم ةدايزلا ()

 .«لاقف» :(ب) يف قرف

 .(ب) نم هانتبثأ امو «2الس» : لصألا يف (8)
 )0( باعيتسالا )5١5/5(.« /97)دسألا ١55(.« ةباصإلا )8/ ٠”( .

 .(؟مهل» :(ب) يف ن3(

 .(ب) نم طقس (0)



 عو ”ه/ ةباحصلا ةفرعم

 . [ب ٠/ 07 /7](مهب يلصي اًمامإ نودجي ال دجسملا لهأ عفادتي نأ سانلا رارش نم نإ»

 ©”ةيعازخلا لقْعَم تدب ةمالس [*"*]

 انث «يليفنلا رفعج وبأ انث «ينارحلا بيعش وبأ انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 . ح ةملس نب دمحم

 « مركم نب ةبقع انث «نايفس نب نسحلا انثدح "![ :لاق] نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 «'”[هيبأ] نع «حلاص "”[نب] باطخلا نع «قاحسإ نب دمحم انث :الاق ريكب نب سنوي انث
 نم ينعابف ةيلهاجلا يف يمع "”[يب] مدق :تلاق لقعم تنب ةمالس ينتثدح "'[:لاق]

 ناك اذإ ناكو «بابحلا نب نمحرلا دبع هل تدلوف ينرستساف «ورمع نب بابحلا
 ءهحضانب ينثعبي ناكو « '”[مهحضاونب] نوثعبيف يقسلا نم لخنلا اولطع '*”[عيبرلا]

 . هيلع '"![ رمتعأ] ىتح هيلع تيدامت امبرو «هاعرأ نيرهش تثكم امبرف

 املف ءاّئيد كرتو "”[يفلخ] يفوتف جرخأ تنك امك ماوعألا كلت نم اًماع تجرخف

 ىضق هللا ناك نإ :تلقف ءْنّيَدلا يف ةمالس اي نيعابت هللاو نآلا : هتأرما يل تلاق تمدق

 (؟ بابحلا ةكرت بحاص نم» :لاقف يربخ هتربخأف هِي هللا لوسر تئجف «تبستحا كلذ

 مدق قيقرب متعمس اذإو ءاهوقتعأ» : هلل يبنلا لاقف يعدف . ورمع نب رسيلا وبأ هوخأ :اولاق

 رسيلا ابأ ىعدف قيقر هيَ هللا لوسر ىلع مدقو ءاهوقتعأف .«اهنم مكضرعأ ينوتئاف يلع

 كرتو ءاميقس اًفيعض امالغ ذخأف قلطناف «كيخأ نبال اًمالغ قيقرلا اذه نم ذخ» :لاقف

 «يخأ نبا ىلع هللاو مهتفخ :لاق ؟ءايوقألا نم ذخأت نأ كعنم ام :تلقف «ءايوقأ ءادشأ

 . 7٠”7( /5) ةباصإلا غ(57/97١)دسألا )5١7/5(. باعيتسالا )١(

 .(ب)نم طقس (؟)

 .؟نع» : لصألا ىف ()
 .؛همأ» :(ب) يف يهز

 . 0759 /5) ريبكلا مجعملا يف امك «باوصلا وه تبثأ امو «لصألا نم طقس [ ]نيب ام (5)

 .«مهحضاون» :(ب) يف (7)

 . ؟متعأ» :(709/55) يناربطلا مجعم يفو .(ب) نم ةدايزلا (0)

 .(ب) نم ةدايز ()



0!" 

 ثيدحلا اذهب نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر تثدحف : قاحسإ نبا لاق «تام نأ ثبلامف

 .ءاوس امهظفل . ثيدحلا اذهب الإ رمع مهقتعأ ام هللاو :لاقف

 دع دع

 ©"”ةيشباولا ةمالس ]8١"[

 . ةيشباولا اهامسف رخأتملا اهدرفأ «ةشرخ تخأ رلا تنب ةمدقتملا يدنع يهو

 دواد نب هللا دبع انث «يميدكلا سنوي نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -6

 «مالسإلا ودب يف ُهّْلْفَع يبنلا يب رم :تلاق ةمالس نع «ةيشباولا دواد مأ ينتثدح «يبيرخلا

 هلإ ال نأ دهشأ :تلقف (؟ نيدهشت امب ؛ةمالس ايد : ''![ىل] لاقف ىلهأل اًمنغ ىعرأ انأو

 . اًكحاض هللاو مسبتف :تلاق هلع هللا لوسر كنأ دهشأ مث ءهللا الإ

 :رحلا تنب ةمالس "”[:لاقف] «دواد نب هللا دبع نع ددسم هاور #

 نب هللا دبع انث ءددسم انث «ىنثملا نب ذاعم انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح 0

 . هلثم رح لا تنب ةمالس نع «ةيشباولا دواد مأ نع «دواد

 .اهبسني ملو ةمالس نع :لاقف دواد نب هللا دبع نع «يلع نب رصن هاورو *

 «ويهاربإ ةنضاح ةمالس [*41]

 . كلام نب سنأ :اهنع ىور « ُهْلِلَع هللا لوسر نبا ص

 نانس نب '"'[ميهاربإ] نب رمع انث «ينيطقيلا ””[نسحلا] نب دمحم انثدح .-

 :باعيمج اهلاومجرتو 20770 /5) ةباصإلا ١55(« /9)دسألا .(519/5) باعيتسالا )١(

 ا . هذه ةيبضلا ةمالس نع تور يتلا ةيشباولا دواد مأ : يه ةيشباولاو ««ةيبضلا»
 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 . «لاقي» لصألا ىف ()

 ١544(. /90) ةباغلا دسأ (4)
 . «يلع» :(ب) ةخسن يفدرو (5)

 .دسألا يف ريثألا نبا هاور ثيدحلاو ««ديعس» :(ب) ةخسن يفدرو (1)



 يبأ انث ءرامع نب ماشه انث :الاق «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ انثدحو

 ةنضاح ةمالس نع «كلام نب سنأ نع «ينالوخلا ديعس نب ورمع نع .رصن نب رامع
 رشبت الو «ريخ لكب لاجرلا رشبت كنإ « هللا لوسر اي :تلاق اهنأ هلم يبنلا نبا ميهاربإ
 امأو :لاق « يننرمأ نه «لجأ :تلاق (؟ اذهل كبسَّسد كتابحيوصأ» :لاق «ءاسنلا

 مئاصلا رجأ لثم اهل نأ ضار اهنع وهو اهجوز نم ًالماح تناكاذإ اهنأ نكادحإ ىضرت
 ضرألا "7[لهأو] ءامسلا لأ ملعي مل قلطلا اهباصأ اذإو ءلجو زع هللا ليبس يف مئاقلا

 نم صمُي ملو ةعرج اهنبل نم جرخي مل "”[تعّضو] اذإف ,نيعأ ةرق نم اهل يفخأ ام ''”[و]
 رجأ لثم اهل ناك «ةليل اهرهسأ اذإف ,:ةنسح ةصم لكبو ةعرج لكب اهل ناك الإ ةصم اهيدث

 ("”[اذه] ؟اذهب ينعأ ؟نم نيردت ؛ '١![ةمالس] .لجو زع هللا ليبس يف مهقتعي ةبقر نيعبس

 .[أ/ ؟ 84 / 51 «ريشعلا نرفكي ال يتاوللا نهجاوزأل تاعيطملا تاحلاصلا '*”تاعنمتملل

 ةداوّس :ليقو] 2[ حّرْسسم] تدب ةدوس 5
 . *[امهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلا ةدالو ترضح

 . ح يماسلا سنوي نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 17

 . حدرص نب رارض انث :الاق '”[نيصح وبأ] يدج انث «نيصح يبأ نب ميهاربإ انثدحو

 نب دمحم انثدح :الاق «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدحو

 .(س)نم ةدايزلا )١(

 .(ب) نم طقس (؟)
 .«تعضرأ» :(ب) يف (9)

 . (ب) نم ةدايزلا (5)

 ءهانعمب وهو «تاففعتملا» 7١(: 5 /7) ةعيرشلا هيزنت يفو «قايسلل بسانم وهو ءطوطخملا يف اذكه (:)

 . ءاتلاب «تاعتمتملا» :(77) «طسوألا مجعملا» يف تفحصتو

 ءريخأتو ميدقت (ب) يفو .(577/14) باعيتسالا ,(5//7037) ةباصإلا ١54(« /19) ةباغلا دسأ (6)

 .[1 نيب امرخآ «ةداوس ليقول : هلوق رخأ ثيح



 نب رمع نع ''”[ةرسيم] نب يلع نع « ”[يبضلا] ليضف نب دمحم انث "'”[ :اولاق] فيرط
 تنب ةمطاف رضح نميف تنك :تلاق /”[حرسم] تنب ةدوس نع «زوريف نب ةورع نع «ريمع
 ؟يه فيك» :لاقف هلي هللا لوسر اناتأف : تلاق ةوسن يف ضاخملا اهبرض نيح هّنَع يبنلا

 الف *تدلو اذإف» :لاق « هللا لوسراي دهجتل اهنإ : تلق : تلاق «؟اهتيدف يتنبا فيك

 هلع يبنلا ءاجف هتكنحف ءارفص ةقرخ يف هتففلو هتررسف تعضوف : تلاق «ءيشب هيف ينيقبست

 : لاق «هتكنحو ةقرخ يف هتففلو « هللا لوسر اي تعضو دق :تلق «؟ يه فيك» :لاقف

 ملو «هتكنحو هتففل ؛هلوسر ةيصعمو ©'”[هتيصعم] نم هللاب ذوعأ : تلق «ينتيصع دق»

 لفتو ءاضيب ةقرخ يف هفلو ءارفصلا ةقرخلا هنع ىقلأف «هب ينعئا» :لاق ءادب كلذ نم دجأ

 هتيمس :لاق «؟يلع اي هتيمس امو :لاقف هنع هللا يضر يلع ءاجو هقيرب هابلاو هيف يف

 .«ريخلا نسح وبأ تنأو ,نيسح هدعبو ,.نسح هنكلو ءالو :لاق ءارفعج

 ©"”[سنوي نب دمحمو «فيرط نبا] لاقو «ةداوس :هثيدح ىف نيصح وبأ لاقو

 . ؟”[هريغ ركذي ملو] ناميلس ثيدح يف كينحتلا ركذ "*[و] «ةدوس
 دع دع

 (ةينرملا ةميّهس ["91*]

 .رخأتملا اهركذ ديزي دبع نب ةناكر ةأرما ح

 نب عيبرلا انث «يلإ بتك اميف بوقعي ''*”[نب دمحم] نب دمحم انربخأ -

 نب يلع نب هللا دبع نع « ىلع نب دمحم ىمع انث « ىعفاشلا سيردإ نب دمحم انث «ناميلس

 .(ب) نم تبثأ امو «الاق»: لصألا يف )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .«رسيما :(ب) يف (5)
 .«حرشم» :(ب) يف (؛4)
 : ؟تعضواا : (ب) يف )0(

 . © هللا هتيصعما : (ب) يف (0)

 . «فيرط نب دمحمو « سنوي نب دمحم :(ب) يف (10)
 .(ب) ىف طقس ()

 . (”8/ /4) ةباصإلا «(167 /9) دسألا «(471/4) باعيتسالا (9)
 . لصألا نم طقس )٠١(



 ةميهس هتأرما قلط ديزي دبع نب ةناكر نأ ديزي دبع نب ''”ريمع نب عفان نع «بئاسلا
 تدرأ ام هللاوو «ةتبلأ ةميهس يتأرما تقلط ينإ :لاقف هلي يبنلا ىتأ مث «ةينزملا

 امهللاو : ةناكر لاقف «؟ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو» : "'”[ةناكرل] ليَ يبنلا لاقف «ةدحاوالإ

 نامثع نمز يف ةثلاثلا و ءرمع نمز يف ةيناثلا اهقلطو هلع يبنلا اهدرف ؛ةدحاوالإ تدرأ

 . مهنع هللا يضر

 نب يلع نب هللا دبع نع «ديعس نب ريبزلا نع مزاح نب ريرجو «كرابملا نبا هاور #

 .ةميهس ايمسي ملو هلثم «ةناكر هدج نع «بئاسلا

 د د

 "”طاّيخ تدب ةيمس 1

 ("”[موزخم نب رمع نب هللا دبع نب] ةريغملا نب ةفيذح يبأ ةالوم ءرساي نب رامع مأ) 0
 . ؟(مالسإلا يف تدهشتسا ةديهش لوأو « هللا يف نيبذعملا نم تناك

 انث .دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث « '”[نسحلا نب] بيبح انثدح 8

 رساي نب رامعب نوجرخي موزخم ونب تناك : لاق قاحسإ نب دمحم نع .دعس نب ميهاربإ

 رميف ةكم ءاضمرب مهوبذعيف ةريهظلا تيمح اذإ "”مالسإ تيب لهأ اوناكو  همأو هيبأبو

 اهولتقف همأ امأف (ةنجلا مكدعوم .رساي لآ اًربص» :-"'”[ينغلب اميف] لوقيف هّليَع يبنلا مهب

 . مالسإلا الإ ىبأت يهو

 نب ميهاربإ انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .-

 نب نمحرلا دبع نع «شمعألا نع «مرق نب ناميلس نع دلاخ نب دسأ انث "'[يرهوجلا] ديعس

 .«ريجعا :(ب) ىف )١(
 .(ب) ةخسن نم ةدايزلا هذه (؟)
 . (5*”7 /5) ةباصإلا ١67( /7)دسألا )5١9/5(. باعيتسالا (")

 .( )نيباميف ريخأتو ميدقت (ب) يف (:)

 .(ب) يف تسيل (5)
 .(ب) نم تبثأ امو «مالسإلا» : لصألا يف (5)



 . «ةنجلا مكدعوم رساي لآ اوربصا» : ©7[هيبأو همأو رامعل] لوقي فَي هللا لوسر

 ني دي

 [ب /54 /؟1'”يئاطلا متاح تبب ةناّقس ["941]
 يف ةنيدملا هلي هللا لوسر ىلع اهب مدقف تيبس « "”يئاطلا متاح نب يدع تخأ

 ىلإ اهدرو ةوسكو ةقفن اهاطعأو '؟”[ملسلاب] اهيلع نم مث اًمايأ اهسبحف ئيط نم ايابس
 . هلل هللا لوسر ىلع مودقلاب متاح نب يدع اهيخأ "ىلإ تراشأو اهنمأم

 نب] دمحأ انث «''”[ىيحي نب] دمحم انث « '*”[نسحلا نب] بيبح انثئدح 0١-

 هللَع هللا لوسر ليخ تباصأ :لاق قاحسإ نبا نع '*”[دعس نب] ميهاربإ انث '؟”[دمحم

 ةريظح يف متاح ةنبا تلعجف «ئبط ايابس يف ُهّتِلَع يبنلا ىلع اهب مدقف متاح ةنبا '*'[ةنافس]
 : تلاقف « "ةدلج ةأرما تناكو «هيلإ تماقف هلق هللا لوسر اهب رمف «دجسملا بابب

 نم» :لاق «كيلع هللا نم يلع ننماف «دفاولا باغو ءدلاولا كله هللا لوسراي

 هلع هللا لوسر ىضم مث «هلوسرو هللا نم رافلا» :لاق «متاح نب يدع :تلاق «؟كدفاو

 نأ هفلخ نم لجر يلإ راشأف « "”تيبس دقو موي لك هدواعأ اّنالث يب رم ىتح ينكرتو

 هللا نم يلع ننماف «دفاولا باغو «دلاولا كله « هللا لوسر اي :تلقف تمقف هيملكو يموُت

 (ينينذآ مث كدالب ىلإ كغلبي ةقث يدحت ىتح جورخلاب يلجعت الف تلعف دق» :لاق كيلع
 مهيف يل يموق نم طهر مدق «٠ هللا لوسر اي :تلقف ةعاضق وأ يلب نم طهر مدق ىتح تمقأف

 ماشلا تمدق ىتح تجرخف «ةقفن يناطعأو ينلمحو] هع هللا لوسر يناسكف «غالبو ةقث

 )١( «رامعو رامع مأو رامع يبأل» :(ب) يف .

 )١( ةباغلا دسأ )١57*/97(« ةباصإلا )759/5( .

 ) )9.(ب) نم ةدايزلا

 .(ب) ىف سيل [ 1نيبام (4)
 . ىلع تراشأف» :(ب) ىف (4)

 .«ةلزج» :(ب) يف 03

 . خسنلاب اذكه (0)



 يف نيرت اذام :  ةمزاح ةأرما تناكو اهل تلقف : يدع لاق (1)[ متاح نب يدع يخأ ىلع

 . اعيرس هب قحلن نأ *او ىرأ :تلاق ؟لجرلا اذهرمأ

 انث « ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو ©“

 :دازو «هلثم داور يبأ نب زيزعلا دبع نع يدسألا رماع وبأ انث '”[ثراحلا نب] باجنم

 . اهمالسإ نسحف تملسأ تناك دقو

 ؛يدع نع «ةفيذح نب ةديبع يبأ نع « نيريس نب دمحم نع ءدحاو ريغ هاور #

 . هلع هللا لوسر ىلع همودقو همالسإ

2 

 ©ةّيرملا ىَدْعُس ["91

 : ليقو «نانس نب ةجراخ نب فوع تنب ىدعس يهو « هللا ديبع نب ةحلط ةأرما ص

 «ليقع نب رفزو «ىيحي نب ةحلطو «ةحلط نب ىيحي :اهنع ىور «ثراحلا نب فوع تنب
 . ةحلط نب نارمع نب دمحمو

 هللا دبع نب دمحم انث «نيصح يبأ نب "”[دمحأ نب] ميهاربإ انثدح 759

 «مادك نب رعسم انث «دانقلا باهولا دبع نب دمحم انث «قاحسإ نب نوراه انث «يمرضحلا

 ةيّرملا دنس همأ نع ؛ةحلط نب ىبحي نع «يبعشلا نع «دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع

 نبا ةرامإ كتءاسأ كلام :لاقف بئتكم وهو ُهلِيَع يبنلا ةافو دعب ةحلطب رمع رم :تلاق

 دبع اهلوقي ال ةملك ملعأل ينإ» :لوقي هيي هللا لوسر تعمس ينكلو ءال :لاق؟كمع

 (توملا دنع اًحرف اهل نادجيل هحورو هدسج نإو ,هتفيحصل اًرون تناك الإ هتوم دنع

 ىجنأ اًئيش ملع ولف «همع اهيلع دارأ يتلا يهو ءاهملعأ انأف : رمع لاق « اهنع (”هلأسأ ملف

 .(ب) نم ةدايزلاو «لصألا نم طقس (1)
 .(ب)نم طقس (0)
 .(؟71/5) ةباصإلا ١51(.« /ا) دسألا :.(7/5١5)ب اعيتسالا (5)

 .«لسأ» :(ب) يف (5)



 "7ىدعس 541

 . بسنت مل ىرخأ ةأرما

 دسأ نب ىلعم انث «ىقرلا رمع نب رفعج انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح --4

 نع « هللا دبع نب ركب يبأ نع «ميكح نب نامثع نع «دايز نب دحاولا دبع انث "”[يمعلا]

 بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ةعابض ىلع "”[لحخد] ُهْتلَ# ىبنلا نأ ءامسأ وأ «ىدعس هتدج

 ىجحو» :لاقف .سبحلا فاخأ ىنإو «ةليقث ةأرما ىنإ :تلاقف .«ىجح ةمع ايد :لاقف

 .(«تسبح ثيح يلحم نأ يطرتشاو

 دج دع د

 (وصاع تب ءادؤس ]

 اهثيدح «بعك نب يدع نب حازر نب طرق نب هللا دبع نب '””[دادض] نب دلاخ نبا د

 زيزعلا دبع انث : لاق يفاريسلا نب يلع نب ماشه انث « "”[يباطخلا] قوراف انثدح -6

 ءادوسلا نع «مصاع مأ نع «ةيفوكلا رازيعلا ىبأ لآ ةالوم ةلئان انتثدح «باطخلا نبا

 . هتعيابف تئج مث تبضتخاف ««ىبضتخا» :لاقف هعيابأ ُهَيَي هللا لوسر تيتأ :تلاق

 م

 )١( ةباغلا دسأ )/9/ ١51١(« ةباصإلا )58/5*8(.

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .(ب) نم طقس [ ]نيب ام (*)
 . ("8/ /5) ةباصإلا /١61(« /7) دسألا )57١/5(.« باعيتسالا (4)

 .(ب) نم وه تبثأ امو ءلصألا يف ضايب [1نيبام (4)



 ار "يس شيا : تلاقف ةيبصم تناكو هِي هللا لوسر اهبطخ ح

 .اهل اعدو هيلع اهدمحف

٠١ 

 «ةفيلخ وبأ انث :الاق ءدمحأ نب ناميلسو «يناجرجلا دمحأ نب دمحم انئدح -17

 هللا دبع ينثدح ٠ بشوح نب رهش انث «مارهب نب ديمحلا دبع انث «يسلايطلا ديلولا وبأ انث
 «ةيبصم تناكو ةدوس :اهل لاقي هموق نم ةأرما بطخ هلي هللا لوسر نأ سابع نبا

 امد] : هع هللا لوسر اهل لاقف «تام اهل لعب نم " !ةتس وأ ةيبص ةسمخ اهل تناكو

 «يلإ ةيربلا بحأ نوكت نأ الإ كنم ينعنمي ام ؟'[ هللا يبن اي هللاو :تلاق (؟ ينم كعدمي

 كعبمي امأ» :لاق « *”ةيشعو ةركب كسأر دنع ةيبصلا ءالؤه اوعضي نأ كمركأ ينكلو

 كمحري :٠ هتف هللا لوسر اهل لاقف « هللا لوسر اي هللاو ال :تلاق (؟ كلذ ريغ ءيش ينم

 هرغص يف هدلو ىلع هانحأ ,شيرق ءاسن حلاص لبإلا زاجعأ نبكر ءاسن ريخ نإ هللا

 . «هدي تاذ يف لعب ىلع هاعرأو

 نو تي دف

 '"”ليفطلا يب ا رماءةدوس[ ] 85٠"

 : نم رخأتملا اهركذ و

 هنأ ميشخ نب نامثع نب هللا دبع نع « بيبح نب رمع نع .ديز نب حابر ثيدح 17

 ءهنم كلذ نمنتغأل :تلقف «سفنلا بيط "”[هتدجوف] ليفطلا يبأ ىلع تلخد :لاق

 .مهب ينربخي نأ مهف ؟مه نم ُهْْلَع هللا لوسر مهنعل نيذلا رفنلا «ليفطلا ابأ اي :تلقف

 . (3:8/5) ةباصإلا ١69(« /9/) ةباغلا دسأ )١(

 .«يبص» : لصألا يف ءاجو ملعأ هللاو «يتيبص» :(ب) يف اذك (؟)

 . .«تص» : لصألا يف قففإ

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .«اًيشعول :(ب) يف (4)
 5٠”(. /5) ةباصإلا ١59(« /9/) ةباغلا دسأ (5)

 .(ب) يف تسيل (0)



 نمف ءرشب انأ امنإ» :لاق هَ هللا لوسر نأ ليفطلا ابأ اي كغلب امأ :ةدوس هتأرما تلاقف

 .(ةمحرو ةاكز هل اهلعجاف ةوعدب هيلع توعد

 ("”ةيطبقلا نيريس ['"]

 ىلإ طبقلا كلم سقوقملا امهادهأ « هلي هللا لوسر نب ميهاربإ مأ ةيرام تخأ ص

 تباث نب ناسح نم نيريس بهوو «ميهاربإ هل تدلوف ةيرام ىرستف « هَ هللا لوسر
 . "”تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع ناسحل تدلوف

 يبأ نب ثراحلا انث «دلخم نب يلع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ انثدح .-4

 :لاق هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع انث هرجاهملا نب ريشب انث «نابأ نب زيزعلا دبع انث «ةماسأ

 بهوو «ةلغبلا بكري ناكف «نيتيراجو ءابهش ةلغب هلي هللا لوسر ىلإ طبقلا ريمأ ىدهأ

 . ىرخألاب ىرستو تباث نب ناسحل نيتيراجلا ىدحإ

 . رجاهملا نب ريشب نع «ليعامسإ نب متاح نع «دابع نب دمحم هاور #

 يبأ نب ليعامسإ انث .قاحسإ نب ليعامسإ انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح .-8

 «سيوأ وبأو «ةشئاع نع هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع "'سيوأ وبأ ينثدح :لاق سيوأ

 لطعملا نب ناوفص دعق :لاق كفإلا ةصق يف ةشئاع نع «ةرمع نع ركب يبأ نب هللا دبع نع

 : هبرض نيح رعشلا يف ”ناسحل ناوفص لاقف «ةبرض هبرضف فيسلاب تباث نب ناسحل

 رعاشب تسل تيجهاذإمالغ 2 يننإف ينم فيسلا بابذ ىقلت

 رهاوطلا ءاربلا يمارلا تهابلا نم مقتنأو يتامح يمحأ ينكلو

 ءاجف «ناوفص رف سانلا ءاج املف «ناوفص ىلع سانلا ثاغتساو ناسح حاصف

 . »و /4) ةباصإلا «(110 /9) دسألا ((477 /4) باعيتسالا (1)

 دبع :حيحصلاو «ناسح نب نمحرلا دبع :(ب) يفو «تباث نب نمحرلا دبع نع : لصألا يف ()
 . تباث نب ناسح نب نمحرلا

 .«سيوأ وبأ يبأ» :(ب)يف (9
 . «؟ناسلال :(ب) يف تفحصت (:)



 نأ هّنْيَع يبنلا هلأسف «هايإ هتبرض نم ناوفص ىلع هادعتساف هني هللا لوسر ىلإ ''”[ناسح]

 ميظع لخن نم اًطئاح اهنم هضاعف . هيي يبنلل اهبهوف '"'هايإ ناوفص ةبرض هل بهي

 .رعاشلا ناسح نب نمحرلا دبع هل تدلوف «نيريس ىعدُت ةيطبق ةيراجو

 انث ءراكب نب ريبزلا انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 0

 نب هللا دبع نب ميهاربإ نب قاحسإ نع «ىميتلا ةحلط نب دمحم نع «ةلابز نب نسحلا نب دمحم

 نبا رضح :تلاق نيريس همأ نع تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع نع «نامعنلا نب ةثراح .

 هتيأرف لمح مث هريرس ىلع لعجو «سابعلاو هللا لوسرو سابعلا نب لضفلا هلسغو

 هربق يف لزنو «بلطملا دبع نب سابعلا هبنج ىلإو [ب /700 /7] ربقلا ريفش ىلع اًسلاج

 ذئموي سمشلا تفسخو ءدحأ يناهني امو ءربقلا دنع حيصأ انأو «ديز نب ةماسأو لضفلا

 الو ""[دحأ] تومل فسخي ال» : ُهَِلَع هللا لوسر لاقف «ميهاربإ تومل :سانلا لاقف

 دبعلا "”نإ» : لاقو دست نأ رمأف 2”[نبللا ىف] ةجرف هلي هللا لوسر ىأرو .«هتايحل

 ناسح نب نمحرلا دبع نع «ديبع نب رذنملا نع «ديز نب ةماسأ نع «يدقاولا هاور *#

 2 :دازو « هوحن

1 
 ني ماء 9

 ”ةيونغلا ناهبت تدب ىرس ["971؟]

 .دعجلا تنب ةنكاسو «يونغلا ةعيبر دنع اهثيدح حج

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(ب) نم طقس (؟)

 .(ب) نم وه تبثأ امو «لصألا يف ضايب [ ]نيب ام (؟)
 . لصألاب يف ةحضاو ريغ (5)
 .(؟5757/85) ةباصإلا ١5٠(« /ا) دسألا 5١6(« /5)باعيتسالا (6)



 وبأ "'انث :اولاق ةعامج يف ''”يباطخلا قوراف و ءنسحلا نب بيبح انثدح ١-.

 (” :لاق يونغلا نصح نب نمحرلا دبع نب ةعيبر انث « "”مصاع وبأ انث ,يشكلا ملسم
 يف هَ هللا لوسر تعمس :تلاق ةيلهاجلا يف تيب ةبر تناكو «ناهبن تنب ىرس ينيثدح
 موي '”نوعدي يذلا مويلا وهو :تلاق «؟اذه موي يأ نوردت له» :لوقي عادولا ةجح

 نوردت له» :لاق ««قيرشتلا مايأ طسوأ اذه نإ» :لاق «ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ءسوؤرلا

 يردأ ال ينإ» :لاق مث ««مارحلا رعشملا اذه» :لاق «ملعأ هلوسرو هللا :اولاق «؟ اذه دلب يأ

 مكموي ةمرحك مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو مكءامد نإو الأ ءاذه دعب مكاقلأ ال يلعل

 الأ ,مكاصقأ مكاندأ غلبيلف الأ ,مكلامعأ نع مكلأسيف مكبر اوقلت ىتح اذه مكدلب يف اذه
 . هلي تام ىتح 2”[ًاليلق الإ] ثبلي مل ةئيدملا '”تمدق املف (؟ تغلب له

 «يونغلا نايفس وبأ انث «ينارحلا دمحم نب نسحلا انث «يلع نب دمحم انثدح .5

 (”ةيونغلا ناهبن تنب ىرس نع .دعجلا تنب ةنكاس ىنتثدح «ىناسغلا ثراحلا نب دمحأ ان

 هللا مسا ركذو هباصأف صقشم وأ مهسب هامر هل ديص نع هي يبنلا انمالغ بيصن لأس :تلاق

 كقبس دق هتيتأ اذإ) :لوقي هتعمس :تلاق .هسفنب هقبسف همواقف هسفن ضبقي نأ لبق هاتأف

 .«كديب ”حبذت ىتح لكأت الف الإو ءلكف هسفنب

 (”كيهن مهن تدب ءارمس |" ]

 . جلب يبأ دنع '””هئيدح 2 هَ يبنلا تكردأ ه

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .انربخأ (؟)
 .(ب) نم طقس 2

 . هنوعدي (ب) يف (5)

 .؟مدق» :(ب) يف ()
 .(ب) نم طقس (0)

 .«يونغلا» :(ب) يف 64 ©)

 .«ىكذت» :(ب) ىف ()

 . (*75 /4) ةباصإلا )5١4/5(. باعيتسالا (9)
 )٠١( (ب) يف ءاج اذك «ملعأ هللاو تبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «هثيدح» : لصألا يف تءاج .



 برح نب دمحم انث «ىكرتلا فسوي نب دمحم انث «ملس نب رفعج نب دمحأ انثدحو

 طوس اهديب ظيلغ رامخو .ظيلغ عرد اهيلع ُهَللَع يبنلا تكردأ دق تناكو «كيهن تنب

 . ركنملا نع ىهنتو فورعملاب رمأتو « سانلا بدؤت

 1 07 ع
 تي تي حو

 (”ةيراصنألا سيق تدب ءارمس ["975]

 ملو رخأتملا هاكح اميف يدقاولا ثيدح نم لهس نب ةمامأ يبأ ثيدح يف ركذ اهل 0

 . هيلع دزي

 تن عن د

 ””صاقو ىبأ تدب ةنّيكَس ["976]

 . ةبحص اهل نميف ينارحلا ةبورع وبأ اهركذ

 .«ىسوم وب بأ انث'ادمحم نب نيسلا]ةبدرع وبأ ام , يلع نب كمحم انكلع اا »

 01/005 /6] محلا نكداهجي: لاق ؟انداهج ام « هللا لوسراي : ليقف داهجلا هَ هلع يبلا

#6 

 «ةبوسنم ريغ ,ةنيكس ["976]

 .رخأتملا اهركذ «حلاص وبأ اهالوم : اهنع ىور ٠ هته يبنلا نع تور 0

 .(ب)نم طقس )١(

 .(" 5 /5) ةباصإلا ١١61( /9)دسألا )5١94/5(., باعيتسالا (5)
 , (99*9 /4) ةباصإلا ١(« 5 /ا/) ةباغلا دسأ ()

 . ("79/5) ةباصإلا ١5(« /) ةباغلا دسأ (5)



 دمحم انث «هباتك يف ظفاحلا يروباسينلا بوقعي نب دمحم نب دمحم انربخأ 6

 . هيلع دزي ملو « ةنيكس نع ةنيكس ىلوم حلاص يبأ نع «ءالعلا يبأ لماك نع « ىلعي

5 3 
5 

 أد

 . از 0 9 2

 (”ةصفخ ةالوم ,ةسيّدس ["117]

 . ةباحصلا يف تركذ :لاقو رخأتملا اهركذ ج

 . ح '"'[نانس نب دمحأ] انث «يلإ بتك اميف ناميلس نب ةمئيخ هانربخأ 7

 «قفوملا نب لضفلا انث «رايس نب قاحسإ انث «يدنغابلا انث ءديمح نب دمحم انثدحو

 لاق :تلاق ةصفح نع ةصفح ةالوم ةسيدس نع «ملاس نع «يعازوألا نع «ليئارسإ نع

 : ةمثيخ لاقو .«ههجول رخ الإ ملسأ ذنم رمع قلي مل ناطيشلا نإ» : هّلِيَي هللا لوسر

 .ةصفح نع :ةرم لاقو

 . ةصفح ركذي ملو «هيبأ نع «قفوملا نب لضفلا نب نمحرلا دبع هاور : رخأتملا لاق

 اا تك ل

 مضب طوطخملا يف تطبض دقو .(777/54) ةباصإلا ١89(, //)دسألا )5١6/5(. باعيتسالا )١(

 .لادلا رسكو نيسلا حتفب تطبض دقف ةباغلا دسأ يف امأو «لادلا حتفو «ةلمهملا

 «رايس نب قاحسإل :(ب)يف (؟)



 رك "لالا ةباحصلا ةفرعم
0 

 نيشلا باب

 "'هشاه نب هللا دبع تنب ءافشلا ]1

 بعك نب يدع نب حازر نب طرق نب هللا دبع نب دادض نب « سمش دبع نب فلخ نبا

 مّلَعُت نأ ُهّليَع هللا لوسر اهرمأ ,تارجاهملا تاعيابملا نم ةيودع تناك «ةمثح يبأ نب ناميلس مأ
 تلمعتسا ةأرما ملعن الو «قوسلا ىلع باطخلا نب رمع اهلمعتساو «ةلمنلا ةيقر ةصفح

 . ةملعم ةبتاك تناك و ءاهريغ

 نب باهولا دبع انث «مصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -7

 تنب ءافشلا نع «ةملس ىبأ نع «يرهزلا نع «يعازوألا نع « شايع نبا انث .كاحضلا

 :تلاق ؛همولأ انأو «ىلإ رذتعي لعجف هلأسأ اوي هيي هللا لوسر تيتأ :تلاق هللا دبع

 تدجوف ةنسح نب ليبحرش تحت ىهو ىتنبا ىلع تلخدف تجرخف ةالصلا ترضحف

 همولأ تلعجو ؟تيبلا ىف تنأو ةالصلا ترضح "'[دق] : "”لوقأو تيبلا يف ًاليبحرش

 .يمأو يبأب :تلقف « هَ هللا لوسر هراعتساف بوث انل ناك هنإف ؟ينيمولت ال ةلاخ اي :لاقف

 .هانعقر عرد الإ ناك ام : ليبحرش لاق ؟”رعشأ الف هلاح هذهو مويلا ذنم همولأ تنك ينإو

 هللا دبع نب ميهاربإ انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدح -

 ىلإ '”[ترجاه] امل اهنأو «ةيلهاجلا ىف ىقرت تناك اهنأ ءافشلا نع هيبأ نع «نامثع نبا

 ينإ « هللا ل وسر اي :تلاقف هيلع تمدقف جرخي نأ لبق ةكمب هتعياب دق تناكو هلع يبنلا

 .«اهيضرعا» :لاقف «كيلع اهضرعأ نأ تدرأ دقو «ةيلهاجلا يف ىقرب يقرأ تنك

 هللا مسب ةصفح اهيملعو اهب يقرا» :لاقف "'[ةلمنلا] ةيقر اهنم تناكو «هيلع اهتضرعف

 )751١/5(. ةباصإلا ١57(. /ا) دسألا «(577 /5) باعيتسالا )١(
 . «لرقأف» :(ب) يف (0)

 .(ب)نم طقس (9)

 .«ىعس الف» : لصألا يف (5)
 رداصم يف ركذ امك ثيدحلا ةياورل قفاوم تبثأ امو 2««تجرخ# :لصألا يفو «(ب) يف اذكه (5)

 .(07/5) كردتسملا يف مكاحلاو )١١١/١٠١(« ريبكلا يف يناربطلا هاور كلذكو «ةمجرتلا



 «سانلا بر سابلا فشكا مهللا ءادحأ رضت الو اههاوفأ نم اذوعت ء ربج بلص قلص

 رجح ىلع هكلدت مث ,افيظن اناكم هعضتو رارم عبس مُكَرُك دوع ىلع اهب ىقرتو :لاق

 .ةلمنلا ىلع هيلطتو فيقث رمح ّلَخب

 ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح --8

 نب دمحم انث «ميشه '''[توم] لبق نيب امو «نيتئامو نيثالث ةنس ميهاربإ نب ليعامسإ انث «يبأ

 يمّلع» :ءافشلا هتدجل لاق هَ هللا لوسر نأ ةمثح يبأ نب ناميلس نب ركب يبأ نع ءردكتملا

 . ةلمنلا ةيقر : لاق ؟اهتيقر ام : دمحمل "تلق : ليعامسإ لاق ««كتيقر ةصفح

 لثم "'ىور نم مهنمف ؛هيف هيلع فلتخاو «ردكنملا نب دمحم نع يروثشلا هاور *

 اهيملع» :ءافشلل لاق ُهْنْيَم يبنلا نأ ةصفح نع :لاق نم مهنمو «هنع ليعامسإ ةياور

 .«(ةصفح

 هلع يبنلا ىلع تلخد ءافشلا نأ ناميلس نب ركب يبأ نع ءناسيك نب حلاص هاورو #

 .[ب /707/5؟] (ةصفح اهيملع» :لاقف

 نب زيزعلا دبع انث «ميعن وبأ انث « ةعرز وبأ انث ''”[دمحأ نب] ناميلس انثدح .5

 نأ ةمثح يبأ نب ناميلس نبركب يبأ نع «ناسيك نب حلاص ينثدح « زيزعلا دبع نب رمع
 رمع تنب ةصفح دنع ةدعاق انأو هي هللا لوسر يلع لخد :تلاق هللا دبع تنب ءافشلا

 . ”'(ةباتكلا اهيتملع امك ةلمدلا ةيقر ."'[ ينعي ] هذه نيملعت نأ كيلع ام» :لاقف

 . هوحن همأ نع «ةمثح يبأ نبا نع « يدنكلا بيرك نع «كاحضلا نب حارجلا هاور *

 نىيححيو « سنوي نب حيرش انث «نوراه نب ىسوم انث «ىحلطلا ركب وبأ انثدح 0١-.

 نع ةمثح ىبأ نب نامثع نع «ريمع نب كلملا دبع انث ءديمح نب ةديبع انث :الاق بويأ نبا

 .(ب) نموه تبثأ امو ءلصألا نم طقس [ ] نيبام )١(
 .(ب) نم ةدايزلا ()

 . (هاور» :(ب) يف قفز

 .(ب)نم طقس (:4)

 . ملعأ هللاو ءباوصلل برقألا وهو ««ةلمنلا ةيقر ينعي :(ب) يف داز (0)



 : لاق ؟لضفأ لامعألا يأ : لجر هلأسو ُهَّقلَي هللا لوسر تعمس : تلاق ءافشلا هتدج

 .(روربم جحو هليبس يف داهجو هللاب ناعيإد

 نع «ناميلس يبأ نب نامثع نع :لاقف كلملا دبع نع ''”روث يبأ نب ديلولا هاور #
 . هيبأ مأ هتدج

 . هتدج نع « .يشرقلا نالف ينثدح : لاقف كلملا دبع نع «ةدئاز يبأ نب , ايركز هاورو *

 . ءافشلا نع« ةمثح يبأ لآ نم لجر نع «كلملا دبع نع ؛يدوعسملا هاورو #

 نب نمحرلا دبع انث ,نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدح -7

 يبأ نب ناميلس نب ركب يبأ نع «سايلإ نب دلاخ نع «عفان نب هللا دبع انث «ميحد ميهاربإ
 ىلع ماغ نب ةفيذح نب مهج ابأ لمعتسا هلع يبنلا نأ ءافشلا همأ نع «هيبأ نع ,ةمثح

 رشع ''!ةسمخب هيَ هللا لوسر اهبف ىضقف ةلقثم هجشف هسوقب الجر باصأف رييخ موي مساقما

 . ضئارف "””سمخب هِيَ يبنلا اهيف ىضقف ةحضوم ًالجر جشو «ةضيرف
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 ةيراصنألا عَمجُم نب رماع نب نامعنلا تدب سومش ]

 . تاعيابملا نم تناك « ءابق دجسم سيسأت هلَْ يبنلا عم ترضح

 . ح ينيدملا نب يلع انث "”[ : لاق] ىنثملا نب ذاعم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 «يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ انث ءنايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدحو

 يبأ ينثدح , ةيراج نب ديزي نب رماع نب ديوس نب مصاع انث هراوس نب ةبامش ان :الاق

 مدق نيح هيَ هلي هللا لوسر ىلإ ترظن : تلاق نامعنلا تنب سومشلا نع ءرماع نب ديوس

 هرصهي "[ىتح] ةرخصلا وأ رجحلا ذخأي هتيأرف .ءابق دجسم  دجسملا اذه سسأو لزنو

 )١( «بويأ ىبأ نب» :(ب) ىف ءاجو «لصألا يف اذك [] نيبام .

 ) )0.«ةسمخلا : لصألا يف ْ ١

 .«سمخلا :(ب) يف (؟)
 .(7 47 /5) ةباصإلا ١56(« /ا) دسألا .(5706 /5) باعيتسالا (5)

 .(ب)نم طقس (0)
 .«هرصهيو) : لصألا يفو «(ب) نم ةدايز (5)



 ةباحصلا ةفرعم نسر

 يبأب :لوقيو هباحصأ نم لجرلا يتأيف «هترسو هنطب ىلع بارتلا ضايب ىلإرظنأو رجحلا

 : لوقيو هسسأ ىتح «(هلثم رجح ذخ ءال» :لوقيف «كفكأ ىنطعأ « هللا لوسر اي ىمأو

 . ةلبق دجسم موقأ هنإ :لاقي ناكف :تلاق .«ةبعكلا مؤي وه مالسلا هيلع ليربج نإ»

 سومشلا نع «ةعيدو نب ةبتع نع «ديوس نب مصاع نع «يرهزلا بوقعي هاور *

 . ”![هلغم]

 دمحم ىيحي وبأ لاق .مصاع يبأ نبا انث "")[ :لاق] دمحم نب هللا دبع هانثدح .5

 نامعنلا تنب سومشلا نع « ةعيدو نب ةبتع نع « مصاع نع «بوقعي انث «ميحرلا دبع نبا

 1 20[ هلغم]

 7 ع 2 2 2 ني 07

 (9ةيبلكل ا ةورف نب ةفيلخ تنب فارش |[ "08]

 . ""[اهيلع] لخدي ملو هلع يبنلا اهجوزت « ””[يبلكلا] ةفيلخ نب ةيحد تخأ ح

 انث «يمرضحلا 2[ هلل دبع نب دمحم] انث « *[دمحأ نب] ناميلس انثدح -06

 يبأ نبا نع «رباج نع «يروثلا نايفس انث « يبأ انث «قفوملا نب لضفلا نب نمحرلا دبع

 . اهيلإ رظنت ةشئاع ثعبف بلك نم ةأرما ُهْنكَم ىبنلا بطخ :لاق ةكيلم

 2م 1 9 اء 0 1 0

 . (هوحن) :(ب) يف قحإ

 .(ب) نم طقس (؟)

 ١ .( هوحن) :(ب) يف فرف]

 .(91 /5) ةباصإلا )١51/9(, دسألا .(57/5) باعيتسالا (5)

 .(ب) نم ةدايزلا (6)
 .«اهب» :(ب) يف (5)



 ("7ةعافر نب ىزعلا دبع نب ثراحلا تنب ءاميش [ "5" ]

 ملو «ناميلس اهركذ «ثيدح يف ركذ اهل «ةعاضرلا نم هي هللا لوسر تخأ

 . ائيش اهل جرخي

 ع

 «”ةيراصنألا ةديهشلا ["9]

 .رخأتملا اهركذ «ةقرو مأ يهو

 دواد نب هللا دبع انث «ىماسلا سنوي نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -7

 دالخ نب نمحرلا دبع نعو ءاهمأ نع «كلام تنب ىليل نع « عيمج نب ديلولا انث « يبيرخلا

 ىلإ انب اوقلطنا» :لوقي ناك هيَ هللا لوسر نأ ةيراصنألا ةقرو مأ نع «يراصنألا

 . ضئارفلا يف اهراد لهأ مؤت نأو «ميقتو اهراد يف ْنّذؤَت نأ اهرمأو «اهروزن ةديهشلا

 .[أ /" هال /؟] ديلولا نع امهريغو «عيكوو «ميعن وبأ هاورو #

 نفح 0

 ةيدسألا ةريقش ["9"*]

 . رخأتملا اهركذ «مهل ةالوم « ةيشبح ىهو 0

 نوميم نب ريشب انث «ديز ىبأ نب ديز انث « هللا قزر نب شويج نع تثدح 7

 الأ : سابع نبا يل لاق :لاق حابر يبأ نب ءاطع نع ثدحي يناسارخلا ءاطع تعمس :لاق

 ةريقش هذه : لاقي ةميظع ءارفص ةيشبح ىنارأف '*”[ :لاق] ؟ةنجلا لهأ نم ةأرما كيرأ

 )/١155/9(2 دسألا .(578/5) باعيتسالا : رظنا «ةفاذح :اهمساو ءاضيأ ءامشلا :لاقيو )00(

 . (95 5 /5) ةباصإلا

 . (910 /5) ةباصإلا )/١5/1(.« ةباغلا دسأ (؟)

 . (؟56 /5) ةباصإلا ١55(« /) ةباغلا دسأ (؟)

 .(ب) يف تسيل (5)



 ةباحصلا ةفرعم مب مص
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 : هَ هللا لوسر اهل لاقف «ةتوملا هذه يب نإ «2"” هللا يبن اي :تلاقف هّيَي يبنلا تتأ .ةيدسألا

 تئش نإو ؛كتائيس كيلعو «كتانسح كل تبتكو ,كافاعف كل هللا توعد تئش نإ»

 تضقن يتّلاك :ةريقش يف هللا لزنأف :لاق «ةنجلاو ربصلا تراتخاف . (ةنجلاو ربصلا

 ةبك اهنم عمجتف رعشلاو فوصلا عمجت ""'[ةريقش] تناكو 4 اًناكنأ ةَوُق دعب نم اهّلَزَع
 ال ,شيرق رشعم اي "”[:اهيف ]لجو زع هللا لزنأف ءتضقن اهيلع مظع اذإف «ةميظع
 دعب اهتبك تضقن ةريقش تلعف امك اهديكوت دعب مكناميأ اوضقنت الو «ةريقش لثم اونوكت
 .اهديكوت

2. 
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 .لصألاب رركم )١(
 . لصألا نم طقس (؟)



 داصلا باب

 '"”بطخأ نب يبيح تدب ةيفص ["94]

 أل . "1 هلي يبنلا جاوزأ ركذ يف] اهنع هللا يضر اهركذ مدقت ٠ هِي هللا لوسر ةجوز

 "”بلطملا دبع تدب ةيفص ["95]

 ةفالخ ىلإ تشاع « اهنع هللا يضرو هلي هللا لوسر ةمع «فانم دبع نب مشاه نبا ن

 : اهنم ةيثرم ريغ « ُهّلهَع يبنلا ةافو يف اهل هتفالخ يف تيفوتو رمع

 دمحم انث « يمرضحلا "7 هللا دبع نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس هانثدح ام م

 ضبق امل :(؟لاق هيبأ نع «دمحم نب رفعج نع «ثايغ نب صفح انث «ريغ نب هللا دبع نبا

 : لوقت يهو ””[اهئادرب عفلت] ةيفص تجرخ هني يبنلا

 بطخلا ركذت ملاهدهاش تنكول  ةشثيبنهوءانبأ كدعبناكدق

 نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث '"”[نسحلا نب] بيبح انثدح .8

 بلطملا دبع تنب ةيفص تلاق : ' لاق قاحسإ نب" ”[دمحم] نع دعس نب ميهاربإ انث «بويأ

 : هلع هللا لوسر يكبت

 ("”؟هداصجلا روحبلا نيأو اهللا يطعت ةربع رتاوس يعمد نم فكفكأ

 000 . : ١
 [محاوسلا] عومدلاب يدوج نيعايف همويناح ذإ هللالوسردقفل

 )١( /ا) دسألا .(577/5) باعيتسالا ١119(.: ةباصإلا )9557/5(.
 .(ب) ةخسنلا نم ةدايزلا هذه 6ةفز

 .(758/5) ةباصإلا ١09/7(« /) دسألا «(5//570) باعيتسالا ()
 . (ب) نم تبثأ امو «تلاق» : لصألا ىف (5)
 .(ب) نم تبثأ امو ««اهادرب عمتلت» : لصألا يف (5)

 .(ب) نم طقس )١(
 . لضألا نم طقس (0)
 .«مراضحلا» :(ب) يف (4)
 . (ب) نم تبثأ امو . 0 مجارسلا» : لصألا يف )0



 . . 5 8 . -)1١(
 مراحملا ليبس يف ١ةامع نحنو ىدهلاو رونلاو قحلاب ىتأ يبن

 مئاد رهدلا رخآ ليوط نزحب يلوعأف لوسرلادقف اندهدقف

 انث .يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انث.«ناسيك نب دمحم نب نسحلا انثدح ٠-

 نع «ريبزلا نع «ريبزلا نب رفعج اهنبا نع « رفعج مأ انتثدح «يورفلا دمحم نب قاحسإ
 يف هءاسن لعج «قدنخلاوأ دحأ ىلإ هي هللا لوسر جرخ امل :تلاق بلطملا دبع تنب ةيفص

 نوغتبي دوهيلا ءاجف «تباث نب ناسح نهعم لعجو ؛«دجسملا دنع « عراف :هل لاقي مطأ

 2 .ثيدحلا ركذف ُهّلفَع يبنلا ءاسن ةرغ

 7[ ةيبجحلا] نامفع نب ةبيش تئب ةيفص [*"6]

 . نارهم نب نوميمو «روصنم اهيبأو ءروث يبأ نب هللا دبع نب هللا ديبع اهنع ىور ه

 نب] دمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث "”[نسحلا نب] بيبح انثدح 0١

 نب رفعج نب دمحم ينثدح : لاق قاحسإ نب دمحم نع دعس نب ميهاربإ انث « (”[بويأ

 | هَ هللا لوسر نأ ةبيش تنب ةيفص نع ءروث يبأ ''[نب هللا دبع] نب هللا ديبع نع «ريبزلا

 [ب /قا' 01 /؟1 نكرلا ملتسي هتلحار ىلع اعبس هب فاطف تيبلا ءاج ىتح جرح ةكمب لزن
 . هل تحتفف ةبعكلا حاتفم ذخأف ةحلط نب نامثع اعد هفاوط ىضق املف «هدي يف نجحمب

 باب ىلع فقو نيح اهحرط مث «هديب اهرستكاف ناديع نم ةمامح اهيف دجوف اهلخدف

 . دجسملا يف سانلا هل فكتسا دقو «ةبعكلا

 نع سانلاو ريشب نب نمحرلا دبعو «ةدئاز يبأ نباو «ريمُث نباو «ريكب نبا هاور *

 . قاحسإ نبا

 .«ةاصع» :(ب) يف )١(

 .(54/5*7) ةباصإلا ١79/5(« /ل) دسألا «(4//471) باعيتسالا .«ةيبجحلا» :(ب) يف (؟)

 .(ب) يف طقس (؟)
 .(ب) نم ةدايزلا (5)



 ىبأ نب ''”[ ركب وبأ] انث «دمحم نب هللا دبع : نمحرلا ديع ثيدحب انثدح ١

 ينثدح '''[ :لاق] قاحسإ نب دمحم نع «ريشب نب نمحرلا دبع انث «ميحد انث «مصاع

 . .هوحن ''"[ريبزلا نب]ر فعج نب دمحم

 انث «يبلحلا ميعن وبأ انث «نايفس نب نسحلا انث «.نادمح نب ورمع وبأ انثدح 77

 "”[تيتأ] : لاق نارهم نب نوميم نع « ميركلا دبع نع «ورمع نب هللا ديبع

 دقلو « ''1[ال :تلاقف] ؟مرحم وهو ةنوميم هي يبنلا جوزت :اهل تلقف ةريبك ةأرما

 .نالالحل امهنإو اهجوزت

 . هلثم نارهم نب نوميم نع «ديزي نب روث هاور *

 ةبيش تنب ةيفص

 دع دج د

 باطنلا نب رمع تنب ةيفص [”9477]

 .دمحأ نب ناميلس اهركذ ح

 نسحلا انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث  ؟[دمحأ نب] ناميلس انثدح -61

 نع « ميركلا دبع نع «كيرش انث ,يدسألا نسحلا نب دمحم انث «طايخلا لهس نبا

 ريب موي ل ينلا عب اتناك باطلا نب رمع تنبةيفص نأ سابع نب نع .ةمركع

 2 2 و

 «ديبع يبأ تنب ةيففص 3

 اهنأ رخأتملا "”[اهركذ] ,ةصفحو ةشئاع نع تور ءرمع نب هللا دبع ةجوز

 . ”[عامس هنم اهل حصي الو] هل هلع يبنلا تكردأ

 .(ب) نم طقس )١(

 .(ب) يف سيل [1نيبام (؟)
 .(تتأ) لصألا يف (*)
 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا يف سيل [] نيب ام 4
 .(801/5) ةباصإلا ١1/5(« /9) دسألا ,(578/5) باعيتسالا (0)
 .«ركذل :(ب) يف (5)



 ”ةينزاملا ءاّمصلا 3

 نب هللا دبع دنع اهثيدح 2« رسب تنب : ليقو ءرسب تخأ :ليقف ءاهبسن يف فلتخم ان

 .روصنم نب نزام «ينزاملا رسب

 انث :الاق "''[لهس نب ركبو «بيعش نب بلطم انث] «دمحأ نب ناميلس انثدح 606

 «هيبأ نع ءرسب نب هللا دبع نبا نع «حلاص نب ةيواعم ينثدح "![:لاق] حلاص نب هللا دبع

 موي مايص نع هلي هللا لوسر ىهن :لوقت تناك اهنأ رسب تخأ ءامصلا '''هتمع نع

 .(هيلع رطفيلف رضخأ ادوع الإ مكدحأ دجي مل نإ» :لاقو «تبسلا

 .هوحن حلاص نب ةيواعم نع «دعس نب ثيللا هاور *

 . ح رضنلا وبأ انث '”[ةماسأ يبأ نب] ثراحلا انث دالخ نب ركب وبأ انثدح -7

  55فز 5 .٠ 6 0

 نب] ثيللا انث :اولاق ديعس نب ةبيتق انث ,.نايفس نب نسحلا انث ؛نادمح نب ورمع وبأ

 ءامصلا هتمع نع «هيبأ نع '"”رسب نب هللا دبع نبا نع ؛حلاص نب ةيواعم نع ”[ دعس

 .٠ "0[هوحن] ركذف «تبسلا موي مايص نع هَ هللا لوسر ىهن :تلاق رسب 070 تحنأ

 روث نع مصاع وبأ انث « يرصملا نسحلا نب دمحأ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح -1

 .ح ديزي نب

 انث ءملسم نب ديلولا انث ء ميحد انث «مصاع يبأ نبا انث .دمحم نب هللا دبع انثدحو

 اهنأ ءامصلا هتخأ نع رسب نب هللا دبع نع «نادعم نب دلاخ نع '*'[ : الاق] ديزي نب روث

 )١( /)دسألا :.(579/5) باعيتسالا ١76(« ةباصإلا )5/  »)720١نيشلاب «رشب تنب» : هدنعو .

 بيعش نب بلطمو لهس نب ركب انث اهيف ثيح . ريخأتو ميدقت (ب) يف (؟) .

 .(ب) نم طقس (*)

 .«اهتمع» :(ب) يف (5)
 .(ب) نم ةدايزلا (6)

 . (ب) ىف رركت «رسب نب هللا دبع نبا نع. . . . دالخ بنب ركبوبأ انثدحا :هلوق (1)
 ١ 1 .ارسب مأ» :(ب)يف (0)
 .«هلثم» :(ب) يف (8)



 ركجو 41١" ةباحصلا ةفرعم

 مل نإو مكيلع ضرتفا اميف الإ تبسلا موي اوموصت ال» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس

 .(همضقيلف ةرجش ءاحل الإ مكدحأ دجي

 تخأ نع :اولاقو روث نع ''”[مهلك] بيبح نب نايفسو ''"[ديزي] نب عبصأو «ةرق هاور *

 . ءامصلا هتخأ نع «هللا دبع نع «نادعم نب دلاخ نع «رماع نب نامقل هاورو . ءامصلا

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح .-

 نب نامقل نع ؛يريبزلا ديلولا نب دمحم نع « شايع نب ليعامسإ انث « عفان نب مكحلا

 .هوحن ءامصلا هتخأ نع ءرسب نب هللا دبع نع « دلاخ نع ءرماع

 نع هللا دبع نع يديبزلا نع ىورف ؛ "”شايع نب ليعامسإ برح نب دمحم فلاخو
 اميف الإ تبسلا موي اوموصت ال» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس :تلاق ءامصلا هتلاخ

 .[أ /708/؟] (مكيلع ضرتفا

2 0 

 © «9ةيفيَللا ةتيّمْص["٠84]

 . ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب ثيل ينب نم 0

 . ح نامعنلا نب دمحم نب هللا دبع انث ءدمحم نب رفعج نب دمحأ انثدح -4

 ديمح نب ميهاربإ انث :الاقز زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ب ناميلس انثدحو

 . حرضخألا يبأ نب حلاص انث «ليوطلا

 ةسبنع انث «راكب نب دمحم انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدحو

 .(ديز» :(ب) ىف )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)
 «دمحأ نب ناميلس هانثدح : لاق دانسإب (ب) يف ءاجو «تبثأ امك دانسإ ريغ نم «لصألا يف ءاج ةرفإ

 نع ةلاضف نب ليضف نع «يديبزلا نع برح نب دمحم انث « يبأ انث «رذنملا نب ىسيع نب ىسوم انث

 . هتلاخ نع رسب نب هللا دبع

 .(ب) نم وه تبثأ امو «لصألا نم ةيئيللا ةتيمص ةمجرت تطقس 62
 ءاتلا نودب «ةيمصلا» : هدنعو 207601١ /5) ةباصإلا 2(9/5/9١/)دسألا .(5؟94/5) باعيتسالا 20

 .(" ه1 /:)ازيغصت



 .ح دحاولا دبع نبا

 دمحم انث «ىنثملا نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا] انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع رضخألا يبأ نب حلاص انث :الاق «يراصنألا هللا دبع نبا
 تعمس :تلاق  ةشئاع رجح يف تناكو : ةسبنع لاق  ةتيمص نع «ةبتع نب هللا دبع

 تام نم هنإف ؛ تميلف ةئيدملاب تومي نأ مكنم عاطتسا نم» :لوقي هلي هللا لوسر

 .(اًعيفش وأ اًديهش هل تنك ةئيدملاب

 نع «يرهزلا نع «سنوي نع «دلاخ نب ةسبنع هاورو . هلثم ليقع نع ثيللا هاور #

 . ةتيمص نع ءرمع نب هللا دبع نب هللا ديبع

 نع هللا دبع نب هللا ديبع نع يرهزلا نع سنوي نع بهو نباو ثيللا هاورو #

 .هب زواجي ملو «هتيمص

 نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع بئذ يبأ نبا نع «كيدُف يبأ نبا هاور *

 .اهمسي ملو ُهْلَ# يبنلا دنع ةميتي تناك ةأرما نع « ةبتع

 هللا دبع نب هللا ديبع نع :لاقف يرهزلا نع «بئذ يبأ نبا نع «سنوي نب ىسيع هاورو *#

 رجح يف تناك رادلا دبع ينب نم ةأرما ةيرادلا نع «ديبع يبأ تنب ةيفص نع «ةبتع نبا
 . هلثم هي يبنلا تعمس : تلاق هّنْيَع يبنلا

 نب هللا دبع نب هللا دبع نع «ةمركع نب هللا دبع نع ديز نب ةماسأ نع يدرواردلا هاورو
 . هلثم هَ يبنلا نع «ةيملسألا ةعيبس نع «هيبأ نع ؛باطخلا نب رمع

 زيزعلا دبع انث «درص نب رارض انث «رفعج نب نسحلا انث «يحلطلا ركب وبأ انثدح

 .هب ةماسأ نع «دمحم نبا



 ةباحصلا ةفرعم

 داضلا باب

 ""بلطملا دبع نب ريبزلا تب ةعابض م17

 .هل تدلوو ءدوسألا نب دادقملا تحت تناك ت

 نب هللا دبع نب قاحسإو «ةشئاعو «سنأو «رباجو «سابع نبا :اهنع ىور #

 . طيبن تنب بنيزو «ريبزلا نب ةورعو «ثراحلا

 ؛ ينارح لا ىيحي نب زيزعلا دبع انث «ملس نب سنأ انث «دمحأ نب ناميلس انثدح ١-

 نع «يناسارخلا ءاطع نع «حلاص نب نابأ نع «قاحسإ نب دمحم نع ةملس نب دمحم انث

 يلحم نأ يطرتشاو يجح» : ةعابضل لاق هَ يبنلا نأ سابع نبا نع « بّيسملا نب ديعس

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «ءكلام نب ركب وبأ انئدح 77

 ريبزلا تنب ةعابض نأ سابع نبا نع ةمركع نع بابخ نبا ينعي لاله نع «ماوعلا نب دابع
 «معن» :لاق ؟طرتشأف جحلا ديرأ ينإ هللا لوسر اي : تلاقف هلي يبنلا تتأ بلطملا دبع نبا

 .«ينسبحت ثيح ضرألا نم يّلحم كيبل مهللا كيبل : يلوق» :لاق ؟لوقأ فيكف :تلاق

 ىيحي انث « '""[يعداولا] نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انئدح _ 717

 ةمركع نع «ريثك يبأ نب ىيحي نع «فاوصلا جاجح نع «ماوعلا نب دابع انث «ينامحلا

 .هوحن ركذف . . .ةعابضل لاق ُهَِكَي هللا لوسر نأ سابع نبا نع

 . هلثم ريثك يبأ نب ىبحي نع «نانس نب ديزي هاورو *

 . سابع نبا نود نم ةمركع نع «ىيحي نع «جاجحلا نع «مصاع وبأ هاورو *

 نب بيبح انث «دواد وبأ انث "”[بيبح نب] سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 5

 .(707 /4) ةباصإلا :(17/1) دسألا «(478/4) باعيتسالا 2012(

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 . لصألا نم طقس (9)



 هنأ هلي م يبنلا نع « سابع نبا نع «ةمركعو ريبج نب ديعس نع «مره نب ورمع نع «ديز

 هلل هللا لوسر رمأ نع كلذ تلعفف « جحلا يف طرتشت شت نأ ريبزلا تنب ةعابض رمأ

 . ةمركع نع «ىنايتخسلا بويأ هاور #

 نب دلاخ انث «ةمارك نبا انث ءنادعم نب ركب وبأ انث «دمحم نب هللا ديبع هانثدح -0
 سابع نبا نع ؛ةمركع نع «ينايتخسلا بويأ انث ,نيصحلا نب زيزعلا دبع ينثدح «دلخم

 يلحم نأ يطرتشاو ''[ يجح]» : اهل لاقف ةعجو يهو ةعابض ىلع هنت هع يبنلا لخد : لاق

 .(ينتسبح ثيح ضرألا نم

 دلاخ هاورو .هلثم بويأ نع ءرانيد نب نسحلا نع «قاحسإ نب دمحم هاور *

 . ةمركع نع نيصحلا نب دواد هاورو . ةمركع نع «عاذجلا

 نب ديعس انث «ةبيش نب ىسيع نب دمحم انث « ' ””دمحأ نب ناميلس هانثدح 8 هر

 يبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ نع «دانزلا يبأ نب مساقلا وبأ انث '”[:لاق] "”يومألا ىبحي
 لاق هن يبنلا نأ سابع نبا نع «ةمركع نع نيصحلا نب ب دوأد نع « ؛يلهشألا ةبيبح

 .(ينتسبح ثيح يلحم نأ يطرتشاو يجح» : ةعابضل

 . '7[سابع نبا] نع ؛ةمركع نع « سواط هاورو *#

 يلع نب نسحلا انث «ديمح نب نوراه نب دمحم انث «ديمح نب دمحم انثدح

 (49[: لاق] ةيمأ نب ليعامسإ نع '”[ملسم نب دمحم انث] نابأ نب '””[رمع] انث « يناولحلا
 ىلع لخد هلي هلي يبنلا نأ سابع نبا نع . ةمركع نع « سواط نع «ريبزلا وبأ ينثدح

 .(ىنتسبح ثيح ىلحم : ىلوقو ىطرتشاو يجح» :لاقف ةيكاش يهو ةعابض

 .(ب) نم طقس [ ] نيبام )١(
 .لصألا نم طقس (0)
 يف اذك .ملعأ هللاو باوصلا وه تبثأ امو ءأطخ وهو «يومألا ديعس نب ىيحي» : لصألا يف عقو (*)

 . ملعأ هللاو )١١/ 5 29٠١(« لامكلا بيذهتو 01705 /75) يناربطلل ريبكلا مجعملاو «(ب)
 .(ب) يف ركذي ملو لصألا يف امك وه تبثأ ام 2(
 .«نارمع» :(ب) يف (5)

 .(ب) نم ةدايزلا ()



 ةباحصلا ةفرعم

 نبا] نع ,ةمركعو «سواط نع «جيرج نبا نع «ركب نب دمحم هاورو #
 . 22[ سابع

 انث ءريهز نب ضايف انث «نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ انثدح -

 لخد هلع يبنلا نأ ةشئاع نع «ةورع نع «يرهزلا نع ءرمعم ''' [نع] «قازرلا دبع
 :لاقف «ةيكاش انأو جحلا نأ ديرأ ينإ : تلاقف بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ةعابض ىلع

 .«ينتسبح ثيح يلحم نأ يطرتشاو يجح»

 . ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه هاورو *#

 رمع انث ركب يبأ نب دمحم انث ءيضاقلا فسوي انث .نوراه نب يلع انثدح -4

 ةعابض ىلع لخد هنأ هَلْ يبنلا نع ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «يلع نبا

 لاقف هِْلَي هللا لوسر بحاص دوسألا نب ””دادقملا تحت تناكو «بلطملا دبع نب ريبزلا تنب
 : هللَع هللا لوسر اهل لاقف «ةعجو الإ يندجأ ام هللاو :تلاق ؛«جحلا تدرأ كلعل» :اهل

 .«ينتسبح ثيح يلحم مهللا : يلوق .يطرتشاو يجح»

 . [هوحن] ماشه نع «ةنيبع نبا هاور #

 . [ب /70/ /7] ةشئاع نود نم ةعابض نع هيبأ نع ءماشه نع .«يروثلا هاورو *

 انث « هللا دبع نب ىيحي انث «ينارحلا بيعش وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ٠
 لاق هيلي هللا لوسر نأ سابع نبا عمس نم نع «يرزجلا ميركلا دبع ينثدح «يعازوألا

 .(كمارحإ يف يطرتشا» : ةعابضل

 :ةعابضل لاق هلك هللا لوسر نأ] هدانسإب يعازوألا نع ءديوس نب بويأ هاورو *
 . ةعابض ينتثدح :لاقو '*”[0كمارحإ يف يطرتشا»

 .(ب) يف ركذي ملو «لصألا يفامك وه تبثأ ام )١(
 .«انربخأ» :(ب) يف (؟)

 .«دادقم» :(ب) يف (9)

 .(ب) نم وه تبثأ امو ءلصألا يف تسيل [] نيب ام (54)
 .(ب) نم طقس (6)



 نع «ريبزلا يبأ نع ءماشه انث «جاجح انث «ملسموبأ انث «قوراف انثدح]- الا

 ىلحم نإ : يلوق ؛ يطرتشاو يجحو» :ريبزلا تنب ةعابضل لاق ُهلِكَي هلي هللا لوسر نأ رباج

 . "1[(ىنتسبح ثيح

 هللا ديبع انث ءدسأ نب دمحم نب دمحأ انث «يناهبصألا هللا دبع نب ميهاربإ انثدح -1

 نع «سنأ نع يرهزلا نع «ريثك نب ناميلس انث «ريثك نب دمحم انث «ةلبج نب ريرج نبا
 يطرتشاو يجح» :2"”[ريبزلا تنب ةعابضل] لاق هني هللا لوسر نأ ريبزلا تنب ةعابض

 : ؟؟”[ام هباوصو «ةلبج نبا هاور اذك] .«" '[ ينتسبح ثيح يلحم : يلوق]

 «ريثك نب دمحم انث «فرطم نب ىيحي انث «دبعم نب رفعج نب دمحأ هانثدح 8/5

 ةعابض رع «سنأ ةأرما طيبن تنب بنيز نع «ليوطلا ديمح انث «ريثك نب ناميلس انربخأ
 . طرتشت نأ اهرمأف ُهْنَِع يبنلا تتأ اهنأ

 ( يمدقملا ركب يبأ نب دمحم انث «يضاقلا فسوي انث «نوراه نب يلع هانثدح -.

 .هلثم ريثك نب دمحم انث

 . هلثم ريثك نب دمحم نع «مركم نب ةبقعو «يناولحلا هاورو *

 نب ىسوم نب فلخ انث «زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انئدح -65

 ؛ ةيطع مأ نع «يمشاهلا هللا دبع نب قاحسإ نع ؛ةداتق نع (”[هيبأ نع] ؛ معلا فلخ

 . أضوتي ملو ةالصلا ىلإ ماق مث ءاّفتك لكأ هّليَع يبنلا تأر اهنأ '”[ةعابض] اهتخأ نع

 ("”[هوحن] ىسوم نب فلخ نع «ىنثملا نب دمحم هاور #

 نع ؛هتثدح ميكح مأ '"”[هتدج] نأ قاحسإ نع «ةداتق نع ؛مامه هاورو *

 .(ب) نم تبثأ امو «هدانسإب ثيدح «لصألا نم طقس )١(

 .«اهل» :(ب) يف (؟)

 .(ب) نم طقس (9)

 .(ب) ىف وهو «لصألا ىف سيل [ ]نيبام (5)

 1 .«يبأ انث» :(ب) يف (5)
 .(ب) نم طقس[ ] نيبام (9)
 . ؛هدجا : لصألا يف 010)



 ١ ةعابض "”[اهتحخأ]

 «دلاخ نب ةبده انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب دمحأ نب دمحم انثدح --7

 نع «هتثدح ميكح مأ هتدج نأ ثراحلا نب هللا دبع نب قاحسإ نع «ةداتق انث «مامه انث

 ءأضوتي ملو ىلص مث هنم شهتناف اًمحل هَ يبنلا ىلإ تعفر اهنأ ريبزلا تنب ةعابض اهتخأ

 .ميكح مأ :لاق اذك

 ةبده انث «ىلعي وبأ انث :الاق ءيلع نب دمحمو «نايح نب دمحم وبأ انثدحو 1141

 . "”[ميكح مأ] :لاقو

 دبع نب] ىيحي انث ء.نيصح وبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدح .-

 ليضفلا] نع « ؟9[ديز نب ةماسأ] نع «كرابملا نب هللا دبع انث « ؟”[ينامحلا] "”[ديمحلا
 اهتيب يف ةاش تحبذ اهنأ بلطملا دبع نب رييزلا تنب ةعابض نع «جرعألا نع **[لضفلا نب
 «ةبقرلا الإ اهنم يقب ام :لوسرلل تلاقف «مكتاش نم انيمعطأ» : هتَِع يبنلا اهيلإ لسرأف

 :لاقف هيَ يبنلا ربخأف لوسرلا عجرف «ةبقرلاب هِي هللا لوسر ىلإ لسرأ نأ يحتسأ انأو

 نم اهدعبأو ريخلا نم ةاشلا برقأو ةاشلا ةيداه اهنإف ءاهب يلسرأ :لقف اهيلإ عجرا»

 . (ىذألا

 . لضفلا نب لضفملا :لاق و «كرابملا نبا نع ءدامح نب ميعن هاور *

 د دع

 ©ةيرماعلا طرق نب رماع تب ةعابض ["841]

 .ةكمب تملسأ ه

 )١( «اهمأ نع» :(ب) ةخسن ىف دروو «لصألا يفاذك .

 ؛مكحلا مأ هتدج :(ب) يف ةفإ .

 .(ب) نم ةدايزلا (9
 .(ب) نم طقس دقو «لصألا يف اذك [ ] نيب ام (5)

 . «لضفلا نب لضفلا» :(ب) يف (5)

 . (7 61 /5) ةباصإلا ١78(« /9) دسألا «(579/5) باعيتسالا (7)



 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «١'[نسحلا] نب دمحأ نب دمحم انثدح 4

 نمحرلا دبع ينربخأ 7[ :لاق] يبلكلا نع « .حلجألا نب هللا دبع انث «ثراحلا نب باجنم

 هترصن ىلإ اناعدف ظاكعب نحنو هلي هللا لوسر اناتأ :اولاق هموق خايشأ نع "”[يرماعلا]

 هلع هللا لوسر ةقان ةلكاش زمغف «يريشقلا سارف نب '.'ةرحي ءاجأذإ ؛هانيجأف هتعنمو

 نم تناكو . طرق نب رماع تنب ةعابض ذئموي اندنعو ىتقلأف هلي م هللا ل وسرب ' '”[تصمقف]

 ""”[لآ] اي :تلاقف اهمع ينب ىلإ ةرئاز تءاج .ةكمب هَ هللا لوسر عم نملسأ يتاللا ةوسنلا

 ةثالث ماقف ؟مكنم دحأ هعنمي ال مكر هظأ نيب هِي هللا لوسرب اذه عنصيأ - يل رماع الو رماع

 ىلع سلج مث ضرألا هب دلجيف ًالجر مهنم لجر لك ذخأف «ةرجيب ىلإ اهمع ينب نم رفن
 اوملسأف ««ءالؤه ىلع كراب مهللا» : هّنِيَع هللا لوسر لاقف ءاّمطل ههجو اوقلع مث هردص

 .ءادهش اولتقف

 «دوعسم تنب كاحضلا ["8 4

 .هيلع هللا ءافأ امم لجر مهسب هَ هللا لوسر اهل برضف ربيخ ازغ نيح هلق يبنلا عم

 ميحرلا دبع نب دمحم انث «مصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح

 .«نيسحلا» :(ب) ىف )١(
 .(ب)نم طقس (؟)
 .«يثراحلا» :(ب) ةخسن يف تبثو ««يرماعلا» : لصألا يف (*)
 .(ب) نم تبثأ امو «كاذإ» : لصألا يف (4)
 . «ةرجيبلا : (ب) يف )0(

 .(19/84/5) دسألا : رظناو «(ب) يف اذك «ملعأ هللاو باوصلا وه تبثأ امو ؛«تمصقف» لصألا يف )000
 دسألا :رظناو . ملعأ هللاو باوصلا وهو «(ب) نم تبثأ امو «ءلصألا يف طقس [ ]نيب ام 00

(3179/5). 
 . (765 /5) ةباصإلا ١7/9(« /ا/) ةباغلا دسأ (8)



 ا
 : ")[لاق] - ضايع نبا وهو  ينيدملا ديزي ينثدح ءماشه نب ريثك انث ء[أ/ق 3

 نأ ةمثح يبأ نب لهس نع «نمحرلا دبع نب هللا "'ديبع :هل لاقي ةثراح ينب نم لجر ينثدح

 ةصيحمو ةصيوح اهاوخأ هعم جرخ ربيخ ىلإ ُهلِلَ يبنلا جرخ امل دوعسم تنب كاحسفلا مأ
 . هلثم ركذف

 )١( .(ب) نم طقس 0

 هللا دبع” :(ب) يف (؟) « .



 ءاطلا باب

 7"2تباث نب ناسح ةيراج ةيرط ["ي41]

 : وهو سيوأ نع اًئيدح هل جرخأو ءرخأتملا اهركذ «سابع نبا اهنع ىكح ح

 نب دمحأ انث «ديسأ نب دمحأ نب هللا دبع انث .دمحم نب هللا دبع هانثدح ام م١

 نسع « هللا دبع نب نيسح نع «سيوأ وبأ "7[ينثدح] ءدمحم نب سنوي انث «روصنم

 هباحصأ هعمو ةمطأ شر دقو «ناسحب هَِكَي هللا لوسر رم :لاق سابع نبا نع «ةمركع

 هلع يبنلا رم املف مهينغت يهو «نيطامسلا نيب فلتخي «نيريس : اهل لاقي هل ةيراجو نيطاّمس

 . مهاهني ملو مهرمأي ملو

 "'[هيبأ نع] «سيوأ يبأ نب ركب يبأ نع «بهو نبا ثيدح نم رخأتملا هركذ *

 هلَْ يبنلا مهب رمف « عراف ةمطأ ءانفب نيطامس هدنع سانو ةيرط هتيراج ناسح رمأ :لاقو

 . مهاهني ملو مهرمأي ملف

 'ديرج تبب ةَمْيَعط ["440]

 . هيلع دزي ملو «رخأتملا "”اهركذ اميف ثيدح اهل سيلو ءركذاهل ن

 هم  ىةب

 )١( ةباغلا دسأ )7/ ١8٠(« ةباصإلا )5/ 0766 .
 )0( .«انث) :(ب) يف

 .(ب) نم طقس (*)

 .(”ه60 /5) ةباصإلا ١8٠(« /ا/) ةباغلا دسأ (5)

 . (هركذلا :(ب) يف )0



 ©0)ءاظلا باب

 (:ورعم نب ءاربلا تدب ةيبظ 5)]

 .رخأتملا اهركذ «يراصنألا ةداتق يبأ ةأرما ص

 تنب ةدبع انتثدح 7[ :لاق] يضاقلا كلام نب نسحلا نب رمع نع انوثدح -7

 نع «يبأ ينثدح ")[:تلاق] ةداتق يبأ نب هللا دبع نب تباث نب بعصم نب نمحرلا دبع

 37[ رورعم نب] ءاربلا تنب ةيبظل لاق هِْيَع يبنلا نأ ةداتق يبأ نع «هيبأ نع «هدج نع ءهيبأ

 هللا لوسر اي '”ينملع :تلاقف ؛«داهج نكيلع سيلو ةعمج نكيلع سيل» :ةداتق يبأ ةأرما

 .«دمحلا هللو ءربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هللا ناحبس : يلوق» : لاق .داهجلا حيبست

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 . (706 /5) ةباصإلا ١80١(« /ا/) ةباغلا دسأ (؟)

 .(ب) نم طقس (*)
 .باوصلا وه تبثأ امو أطخ وهو «ينيملعا :(ب) يف قه



 نيعلا باب

 "”امهنع هللا يضر قيدصلا "”[ ركب يبأ ] تدب ةشئاع 1
 . اهنع يضرو ُهّْنَِع يبنلا جاوزأ يف اهركذ مدقت « ُهَنيَي يبنلا ةجوز

 ©ةيحمجلا نوعظم نب ةمادق تدب ةشئاع ["948]

 انث «ناميلس نب ديعس انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 101“

 لبق :تلاق ةمادق تنب ةشئاع همأ نع «يبأ ينثدح «ميهاربإ نب نامثع نب نمحرلا دبع

 .هلبق اًدحأ لبق هنأ ملعن امو «تيم وهو هدخ ىلع يمع هِي هللا لوسر

 انث :الاق ؟*”شيبح نب يلع نب دمحمو «لدعملا نسحلا نب كلملا دبع انثدح - 5

 نب نامثع نب نمحرلا دبع انث «ناميلس نب ديعس انث « ”[يناولحلا] ىيحي نب دمحأ

 "”[نوعظم نب] ةمادق تنب ةشئاع همأ نع « '”[هيبأ نع] ءبطاح نب دمحم نب ميهاربإ

 هلخدي مث ملسم يتميرك ذخأي نأ هللا ىلع زيزع» :لوقي ُهّليَع هللا لوسر تعمس :تلاق

 . (رانلا

 نب دمحأ انث «يرتستلا قاحسإ نب نيسحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -.6

 ةشئاع همأ نع «هيبأ نع «يبطاحلا نامثع نب نمحرلا دبع انث «يصيصملا ءارفلا نامعنلا

 نم كب ذوعأ ينإ مهللا» :لوقي هلع هللا لوسر تعمس :تلاق ”[نوعظم نب] ةمادق تنب

 «لوؤصلا ريعبلاو ليسلا» :لاق ؟نايمعألا امو « هللا لوسراي : ليق «نييمعألا رش

 .(ب)نم طقس )١(
 . (709 /4) ةباصإلا ١1848(« /) دسألا «( 8*5 /5) باعيتسالا (؟)
 .(7557/5) ةباصإلا ١95(« /7) دسألا «( 59 /54) باعيتسالا (*)
 .«شيبنحا : (ب) يف 2

 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 .«يبأ ينثدحا :(ب) يف (5)
 .(ب) يف تسيل (0
 . لصألا نم طقس (4)



 .[ب/805/1]

 ني

 ©ةيراصنألا ةحاور تسب ةرمع ["94]

 . ريشب نب نامعنلا مأ "”[ةحاور نب] هللا دبع تخأ

 انث ,يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث .كلام نب ركب وبأ انثدح -.71

 نع «يبعشلا نع مهلك دلاجمو ؛ملاس نب ليعامسإو «دوادو «ةريغمو «رايس انث «ميشه

 تئا :ةحاور تنب ةرمع يمأ "'[هل] تلاقف :لاق ًالحن يبأ ينلحن :لاق ريشب نب نامعنلا

 نأو نامعنلا ينبا تلحن ينإ : لاقف هل كلذ ركذف ُهّْْفَع يبنلا ىتأف : لاق « دهشاف هلع يبنلا

 :لاق ءمعن :تلق :لاق «؟هاوس دلو كلأ» :لاق .كلذ ىلع كدهشأ نأ ينتلأس ةرمع

 اذه» :'*”ههضعب لاقف ءال '*”[:تلقف] (؟نامعنلا تيطعأ يذلا لثم تيطعأ مهلكو»

 ةريغم لاقو «يريغ اذه ىلع دهشأف ,ةئجلت اذه» :هثيدح يف '''[ : مهضعب لاقو] روج

 :لاق «معن :لاق «؟ءاوس فطللاو ربلا يف كل اونوكي نأ "”كّرسي سيلأ» :هثيدح يف

 .«يريغ اذه ىلع دهشأف»

 كل نأ امك ”مهنيب لدعت نأ قحلا نم كيلع مهل نإ» :هثيدح يف دلاجم ركذو

 .«كوربي نأ قحلا نم مهيلع

 انث «دواد وبأ انث « "”[بيبح نب] سنوي انث هرفعج نب هللا دبع انثدح -7

 نم ةأرما نع ثدحي] ىمايلا ةحلط ''”[تعمس :لاق] نامعنلا نب دمحم نع «ةبعش

 )١( باعيتسالا )5/55١(. دسألا )9/ ١ 7١(« ةباصإلا )55/5*(.
 ) )0.(ب) يف تسيل

 .(ب) نم ةدايزلا 9
 .«لاقف» :(ب) يف قفز

 . ميقتسي ال اذهب قايسلاو «روج اذه « مهضعب اذه» :(ب) يف )0(

 .لصألا يف رركت (5)
 .«كرس» : لصألا يف (0
 .«مهس) : لصألا يف 20

 .2«نع» :(ب) يف تبثو ءلصألا يفاذكه (9)



 هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو] ''”ةحاور نب هللا دبع تخأ نع (')[سيقلا دبع

 «نامعنلا نب دمحم نع «ةبعش انث ءرفعج نب دمحم انث « يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نبا

 نب هللا دبع تخأ نع "7[سيقلا] دبع نم ةأرما نع ثدحي يمايلا ةحلط تعمس :لاق

 .«قاطن تاذ لك ىلع جورخلا بجو» :لاق '*”[هنأ] ُهَِْي يبنلا نع [ةحاور

 ديزي انث «ةملسم نب دمحم انث «لهس نب رمع انث «نايح نب دمحم وبأ انثدح -

 ةبعش '”[ابنأ] ءنوراه نبا

 نب دمحم انث «يسرنلا ديلولا نب حلاص نب دمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدحو

 نع «نامعنلا نب دمحم 2"[انث] «ةبعش انث «يراصنألا هللا دبع نب دمحم انث «ىنثملا
 هلع يبنلا نع « "”[ةحاور نب هللا دبع تخأ ةرمع نع] «سيقلا دبع نم ةأرما نع «ةحلط

 .(قاطن تاذ لك ىلع جورخلا بجو» :لاق

 انزفإ ءءء ب 2 00 2

 «ةيراصنألا مارح تدب ةرمع ["46]

 لتقف عيبرلا نب دعس تحت تناك "”[و] ءمزح تنب ""'[ةرمع] اهنأ رخأتملا "”اهركذ ح

 .دحأ موي اهنع

 نب ورمع انث ,حلاص نب نامثع نب ىيحي انث : "لاق دمحأ نب ناميلس انثدح -.-.48

 «ردكتملا نب دمحم نع «ينانبلا تباث نب دمحم نع « بويأ نب ىيحي انث «قراط نب عيبرلا

 ىلصف لكأف اهمحل نم هيلإ تمدقف ءرهظلا ىلصف أضوت مث اهنم لكأف ةاش هل تحبذو

 .(ب) نم ةدايزأ ] نيبام (؟)
 .2«سيق» :(ب) ىف (*)

 . لصألا نم طقس (:4)
 . "انربخأ» : (ب) يف )2(

 . أبنأ) لصألا يف 203(

 . «ةرمع ةحاور نب هللا دبع تخأ نع١: (ب) يفو لصألا يف اذك 4
 لدب «مزح# : مهدنعو ,(757/5) ةباصإلا ١ ٠( /9) ةباغلا دسأ )55١/5(, باعيتسالا 200

 . فنصملا ىلإ ريثألا نبا هازعو «مارح»

 .«ركذل :(ب) يف (9)



 1 ةباحصلا ةفرعم
 ل

 . مزح تنب ةرمع :لاقو « عيبرلا نب ورمع نع «نيكسم نب دمحم هاور #

 نب دمحم نع «حلاص يبأ نب ليهسو ءمساقلا نب حورو ةبعشو يروثلا هاورو *
 نع «تباث نب دمحم نع «يسلايطلا دواد وبأ هاورو .اهومسي ملو رباج نع .رذدكنملا

 .هوحن ورمع تنب ةرمع نع «نالف نب هللا دبع نع ءردكتملا نب دمحم

 .اهمسي ملو رباج نع ليقع نبا هاورو #

 ©ةيعازخلا رارض ىبأ نب ثراحلا تبب ةرمع ["961]

 . حنايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح -

 .ح ينارطقلا ورمع نب دمحأ انث «ملسم نب يلع نب دمحم '''[انثدحو] *

 نب تلصلا انث :اولاق مصاع يبأ نب "”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو *
 نب ثراحلا نب ورمع نب دمحم ينثدح «يبأ ينثدح «ةملس نب دلاخ نب دمحم انث ءدوعسم

 نإ» : هلم هللا لوسر لاق :تلاق رارض يبأ نب ثراحلا تنب ةرمع هتمع نع ءرارض يبأ
 نم مكو هيف هل كروب يذلا كلذف ,هلح نم اًئيش اهنم باصأ نمف ,ةولح ةرضخ ايندلا
 .«رانلا هل هلوسر لامو هللا لام يف ضوختم

 .هوحن ةملس نب دلاخ نع «ديز نب دامح هاور #

 «برح نب ناميلس انث ءيضاقلا فسوي انث . "'”[دمحأ نب] ناميلس انثدح ١.
 . هوحن ةرمع هتمع نع «ورمع نب دمحم نع «ةملس نب دلاخ نع ءديز نب دامح انث

 «9ةيلهشألا ةرمع ["867]

 «عفان نب فسوي نع «موحرم نب سيبع ثيدح نم رخأتملا اهركذ «ةيوسنم ريغ
 هللَع هللا لوسر اناتأ [أ/ق 55١ /؟] :تلاق ةيلهشألا ةرمع نع «يحيارلا ةديبع نع

 )١( باعيتسالا )4/ 5 5١(.« دسألا )9/ 3٠١(« ةباصإلا )5/ 506 .
 .(ب)نم ةدايزلاو ءلصألا نم طقس (؟)
 .(ب) نم ةدايزلا (9)
 .(*587/5)ةباصإلا ء«(١٠٠5 /9) ةباغلا دسأ (5)



 ضم 3

 هوتأ نذؤملا نَّدأو سمشلا تبرغاملف :اًمئاص ناكو رصعلاورهظلا اندجسم يف ىلصف

 ماق مث «ةقرخب هدي حسمف نذؤملا ماقأ مث «هنانسأب اهسهني لعجف عارذو فتك ءاوش هرطفب

 .ءام سمي ملو ىلصف

 "”عفار نب لهس تبب ةريمع ["98*]

 . ةبحص اهنبالو اهل «نوقفانملا هزم يذلا نيعاصلا بحاص ح

 وبأانث "”[نؤراه نب ىسوم] انث «ناسيك نب دمحم نب نسحملا انثدح

 .٠ 5 5 5 .٠ 55 5 .٠ قرفز .٠
 نع «يولبلا نامثع نب ديعس انث « سنوي نب ىسيع انث «يثدحلا ةرارز نب ورمع ""صفح

 جرخ هنأ ءنوقفانملا هزمل يذلا نيعاصلا بحاص عفار نب لهس تنب ةريمع اهمأ نأ هتدج

 ءهّللا لوسر اي :لاق مث ؛نيعاصلا بصف ُهنفَع يبنلا ىنأ ىتح ةريمع هتتبابو رق نم عاصب هتاكزب
 هنإف اهسأر حسمتو ةكربلاب اهلو يل هللا وعدت :لاق (؟ يه امو» :لاق ,ةجاح كيلإ يل نإ

 دي درب نأكل هللاب مسقأف ءهدي يلع هلك كهل لوسر عضوف 00

 عفار نب لهس تنب ةرمع :لاقو .هوحن ىسيع نع «بانج نب دمحأ هاور

 6 د

 «؟”ةيراصنألا دوعسم تنب ةريمع [ "465 ]

 لاله انث «دامح نب دمحم نب نسحلا انث «يلع نب ميهاربإ نب دمحم انثدح 1777

 تلخد اهنأ هتثدح دوعسم تنب ةريمع هتدج نأ ”دومحم نب رفعج ينربخأ «ةملسم

 نيعلا حتفب (ب) يف تطبضو .(754/5) ةباصإلا 27017 /7) دسألا ,.(557/5) باعيتسالا )١(

 . اهمضب دسألا يف اهنكل ةلمهملا

 :رظناو «ملعأ هللاو أطخخ وهو «نوراه نب دمحم : (ب) يف ءاجو «لصألا يف اذك [ 1 نيب ام ةفإ

 0( /؟ 4) يناربطلل ريبكلا مجعملا
 .(ب) نم ةدايزلا هذه ()

 يف اهنكل «ةلمهملا نيعلا حتفب (ب) يف تطبضو )707١0/4(. ةباصإلا 42504 /7) ةباغلا دسأ (5)

 .اهمضي دسألا

 .«دمحمل :(ب) يف (5)



 :لاق «ةعطق نهنم ةدحاو لك تغضمف ءاهنمستقاف اهايإ نهلوان مث «ةديدق نهل غضمف

 . اًئيش نههاوفأ نم نيكتشا الو ءاًقولخ نههاوفأ يف ندجو ام لجو زع هللا نيقلف

 "”وكحلا يبأ تدب ةريمع ["9656]

 « راكب نب ركب انث «نادعس نب ميهاربإ انث «بويأ نب قاحسإ نب دمحم انثدح -65

 ملو ملسأ مكحلا ابأ نأ ءانموق نم دحاو ريغو يبأ ينثدح « "”[ رفعج نب ديمحلا دبع] انث

 ءاهينعنمو ''”[يتنب ذخأ] مكحلا ابأ نإ « هللا لوسر اي :تلاقف هّنلَع يبنلا تتأف هتأرما ملست

 ةيراجلا عضوو «ةيحان تسلجف ةأرملا رمأو «ةيحان سلجف مكحلا ابأ هيي هللا لوسر رمأف

 : هللَع هللا لوسر لاقف ءاهمأ ىلإ ةيراجلا تلامف اهاوعدف ««اهاوعدا» :لاق مث امهنيب

 . مكحلا يبأ تنب ةريمع اهمساو ءاهذخأف اهيبأ ىلإ تلامف .«اهدها مهللا»

 (”بلطملا دبع تنب ةكتاع 5 "51]

 .ردبب شيرق باصمب ""”ايؤرلا ةبحاص ه هيَ هللا لوسر ةمع

 نب ميهأربإ انث «راطعلا دعس نب ةدعسم انث 3 "”[دمحأ نب] ناميلس انثلح ١06

 نب ديمح نع « باهش نبا نع «زيزعلا دبع نب دمحم انث «نارمع نب زيزعلا دبع انث «رذنملا

 .(ب)نم ةدايزلاو ءلصألا نم طقس )١(

 .(*548 /5) ةباصإلا 2(” /19/) ةباغلا دسأ (؟)

 «باوصلا وه تبثأ امو ءأطخ وهو «ديمح نب ورمعا :(ب) يف ءاجو «لصألا يف اذك [ ]نيب ام (؟)
 .(517/15) لامكلا بيذهت :رظناو

 .(ب) نم وه تبثأ امو «لصألا نم طقس [ ] نيب ام (5)
 . (”ها/ /5) ةباصإلا ١88(« /ال) دسألا «(57 5 /5) باعيتسالا (6)

 .(ب) نم تبثأ امو «ايؤر» : لصألا يف (5)

 .(ب) نم ةدايزلا (0)



 ةباحصلا ةفرعم سرا
/ 

 امف «ةرخصلا تقلفتف «نكرلا اهب ىمرف سيبق يبأ نم ةرخص ذخأ اًبكار تيأر :تلاق

 . ثيدحلا ''"[ركذف ]«ةرهز ينب رود ريغ ةرسك اهنم تلخد الإ شيرق رود نم راد تيقب

 « بويأ نب دمحم نب دمحأ انث « ىيحي نب دمحم انث « نسحلا نب بيبح انثدح 565

 نبا نع «ةمركع نع «مهتي ال نمع «قاحسإ نب '"”[دمحم] نع «دعس نب ميهاربإ انث

 لبق بلطملا دبع تنب ةكتاع تأر دق : لاق ريبزلا نب ةورع نع «نامور نب ديزيو « سابع

 ركذف بلطملا دبع نب سابع اهيخأ ىلإ تثعبف ءاهتعزفأ ايؤر لايل ثالثب ةكم مضمض مودق
 . "”[هوحن] ثيدحلا

 لف اهاتأ نيح بلطملا دبع تنب ةكتاع تلاقو :قاحسإ ني دمحم لاق [ب /70/5]

 :اهايؤر قيقحتل «'”[ًارسأو ًالتق] مهنم "هللا باصأ امو «ردب ةعقو نم شيرق
 براهموقلانم لفاهليوأتب مكتأيو اقحايؤرلا نكت ملأ

 بذاك وه نم قدصلاب ينبنكي  امنإو تبذك بذكأ ملومتلقو

 : ةكتاع اًضيأ ”تلاقو

 رعاشب قودصلا ربلا ىخأ نباامو هلبق نويبنلا ءاجاامب مكاتأ

 ففز 000 : 0 . ٠
 رماع "وورمع "نايا هرصنيو مكيبن نم متعيض يذلا يفكيس

 000 ايفن نب ورمع نب ديز تنب :ب ةكتاع [ "94 ها//]

 نبدمحمانث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -17

 .(ب) نم ةدايزلا )١(
 . (ب) نم ةدايزلاو «لصألا نم طقس (؟)

 .(ب) يف ةلالجلا ظفل ركذي مل (9)
 .«ىرسأو ًاليتق» : لصألا يف (5)
 .(ب) نم هانتبثأ امو ,«لاق» : لصألا يف (5)
 .(ب) نم تبثأ امو «رابجلا هرصبيو» : لصألا يف 4قز

 .(ب) نم فطعلا واو تطقس )ت0

 . (507/54) ةباصإلا ١87(« /ا/) دسألا «(5" 1١ /5) باعيتسالا (4)



 نمع «هيبأ نع «يفاصولا ديلولا نب هللا ديبع نب ديعس '”ينثدح «ىليل يبأ نب نارمع

  قيدصلا ركب ىبأ نب هللا دبع تحت ديز تنب '"”[ةكتاع تناك] : ةشئاع تلاق : لاق هثدح

 تناكف  باطخلا نب رمع تحت ديز تنب ةكتاع تناك :ملاس نع «ةبقع نب ىسوم لاقو

 انأ ام :تلاقف «كلذ يف اهل لاقف «كلذ هركي رمع ناكو «دجسملا ىلإ فالتخالا رثكُت

 نم اهعنمي ناك "”لجر رمع دعب اهجوزتف :لاق اهعنمي نأ هرك هنأكف «ينعنمت نأ الإ ةكراتب

 . ماوعلا نب ريبزلا :لاق ؟وه نم : ملاسل تلقف «جورخلا

101 . 1 
 تي حي دب

 «ةيودعلا هللا دبع نب ميعث تدب ةكتاع ["968]

 نوراه نب نارمع انث .ءبيلغ نب نسحلا انث .دمحأ نب ناميلس انثدح -

 «ثدحي دمحم نب مساقلا عمس هنأ نمحرلا دبع نب دمحم نع .ةعيهل نبا انث «يلمرلا

 تأ «يودعلا هللا دبع نب ميعن ةنبا نأ اهتربخأ ةملس مأ نع «ةملس يبأ تنب بنيز نع

 يكتشتو دحت يهو «يموزخملا ةريغملا تحت تناكو اهجوز يفوت يتئبا نإ : تلاقف ُهّنكَع يبنلا

 نظي ام قوف اهنيع يكتشت اهنإ :تلاق مث] ةعاس تتمص مث «(ال» :لاقف ؟لحتكتفأ اهنيع

 جوز ىلع الإ مايأ ةثالث قوف ””[ دحت نأ ةملسمل لحي ال» :لاق مث ءىال» :لاق ؟ لحتكتفأ

 « نمحرلا دبع نب ''”[دمحم] دوسألا ىبأ نع «ةعيهل نبا ثيدح نم رخأتملا هاور

 .«انث» :(ب) يف )١(

 .(ب) نم ةدايزلاو ءلصألا نم طقس (؟)

 .«ًالجر» :(ب) يف (9)

 .(*08/5) ةباصإلا «(1417 /ا/) دسألا ,( 59" /4) باعيتسالا . «يودعلا» : لصألا يف (4)

 .(ب) نم وه تبثأ امو « لصألا نم طقس [ ] نيب ام (5)
 بيذهت :رظناو «ملعأ هللاو باوصلا وه تبثأ امو ءأطخ وهو «زرجم» : لصألا يف عقو [ ]نيب ام ()

 .(544 /؟86) لامكلا



 د د

 '"”دلاخ تدب ةكتاع 25]

 ةبحاص دبعم مأ «ةيعازخلا سيبض نب مرصأ نب ةعيبر نب ذقنم نب ديلخ :ليقو ه

 . نيتميخلا

 انث ءدمحم نب دمحأ انث ء.مصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -8

 ةعيبر نب دلاخ نب شيبح نب ماشه نب مازح انث «ةبعش نب دمحم نب نمحرلا دبع

 « ةيعازخلا دلاخ تنب ةكتاع اهمساو «دبعم مأ هتخأ نع «هدج نع « (””هيبأ نع « ىعازخلا

 ةعيتحم انأو «يتميخ طقيرأ نب هللا دبعو ةريهف نب رماعو ركب وبأو هيي يبنلا لخد :تلاق

 ءاهلبقف قانعب "”هيلإ تثعبو ءاهدرف نبل تاذ ةاشب مهيلإ تثعبف (؟ محل نم له الأ) :لاقف

 .هللاو ال : تلقف «؟ رمت نم“ مكددع لهف نبل تاذ اهنأل ةاشلا انددر امنإ» :لاقو

 ةرارز نب ورمع انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح -5

 ىلإ هلع هللا لوسر رظن : تلاق دبعم مأ نع «يعازخلا دبعم يبأ نع « حابصلا نب رحلا نع

 نع دهجلا اهفلخ ةاش :تلق «؟دبعم مأ اي ةاشلا هذه ام» :لاقف اهتميخ رسك ىف ةاش

 نأ يل ”'نينذأت» :لاق «كلذ نم دهجأ يه : تلق «؟نبل نم له» :اهل لاق «منغلا

 هللا مسا ركذو اهعرض حسمف ءابلحاهب تيأر نإ يمأو تنأ يبأب معن :تلاق «؟اهبلحأ

 [أ/قا”١5 /7] اعيمج اوبرشف «مهرخآ موقلا يقاس» :لاقو مهرخآ برشو ءاوور ىتح

 .003/4) ةباصإلا «(187 /9/) دسألا «( 4١ /5) باعيتسالا (1)
 .«يبأ انث» :(ب) يف )00
 . «مهيلإ» :(ب) يف (9)

 . «كدنع لهف» :(ب) يف ءاجو «لصألا يف اذك (:)
 - .«نذأتأ» :(ب) يف (5)
 .«ىقسو) :(ب) يف (7)



 . اوضر ىتح لهن دعب ًاللع

 ©7[هللا دبع نب دمحم] انث ءنيصح يبأ نب "”[دمحأ نب] ميهاربإ انثدح ١

 نب ماشه نب مازح نع «سيردإ نبا انث «ةبيش يبأ نب ''”[دمحم نب] نامثع انث «يمرضحلا
 :لاقو اهدرف نجاد ةاشب ُهّليَم يبنلا ىلإ '''[تشثعب] اهنأ دبعم مأ نع «هيبأ نع « شيبح

 .«بلحت ال ةاشب يلإ ينعبا»

 .هوحن مازح نع ريزولا يبأ نب ميهاربإ نع .مساقلا نب مشاه هاور
 . شيبح هدج نع هيبأ نع « شيبح نب مازح نع :لاقف هيبأ نع زرحم نب مركم هاورو #

 52 5 0 0 ع

 "”ةيعازخلا لباخ تنب ةزع["0٠95]

 . ىبعكلا دوعسم نب ءاطع دنع اهثيدح « ُهْنكَي ىبنلا تعياب ص

 .ح ملس نب دمحم نب هللا دبع انث « يسدقملا هللا دبع نب دمحأ نب يلع انثدح -

 . ح دلاخ نب فسوي نب ميهاربإ انث .دمحأ نب قاحسإ انثدحو

 ميهاربإ نب نمحرلا دبع انثدح :اولاق مصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو

 نع «يبعكلا دوعسم نب ءاطع نع «بوقعي نب ىسوم ينثدح «كيدف يبأ نبا انث «ميحد
 هلع هللا لوسر ىلع تمدق ىتح تجرخ ©"”[اهنأ] هتربخأ لباخ تنب ةزع هتمع نع «هيبأ
 ءاذيإلا امأف :ةزع تلاق .نيفخت وأ نيدبتف '"'[نيذؤت الو]نقرست الو نينزت الأ ىلع اهعيابف
 ملو هَ هللا لوسر هنع لأسأ ملف يفخملا امأو «دلولا لتق وهو «هتملعو هتفرع تنك دقف (؟)ادسملل

 :لاق ءاّدبأ دلو يل دسفأ ال هللاوف « دلولا داسفإ هنأ يسفن يف عقو ””[دق]و هب ينربخي

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 ««لماك تنبةزع» :لاقو 540٠(« /4)باعيتسالا ,(757/5) ةباصإلا «(195/7)دسألا (؟)
 . فنصملا ركذ امك لباخ تنب اهنأ ةباصإلا يف ظفاحلا بوصتساو

 . «هنأ» :(ب) ىف (90)

 .امهنيب فطعلا واو ماحقإب «أدبملاو ءاذيالا»:(ب) يف (4)
 .(ب) نم طقس (0)



 . -ليغلا ينعي تتام ىتح ادلو اهل دسفت ملف

 . بوقعي نب ىسوم همع نع « مادقملا نب ىيحي نع «راكب نب ريبزلا هأآور *

0 
4 

0 
9 

 5” 00 و ٍ اء .

 '"”ةيعجشألا ةزع ["9515]

 . مزاح يبأ ةالوم «ةبحص اهل ح

 ةدانج انث «ناورم نب ديلولا انث «هباتك يف يصمحلا روصنم نب نسحلا انربخأ 717177

 : تلاق ةزع هتالوم نع «مزاح يبأ نع ءروصنم نع «راوس نب ثعشأ نع «ناورم نبا

 .«نارفعزلاو بهذلا : نيرمحألا نم نكليو» :لوقي هِيَ يبنلا تعمس

 ركب يبأ لوق نم اًفوقوم روصنم نع « سيق يبأ نب ورمعو «نابيشو «ةبعش هاور #
 انبطخ 7[ : تلاق] ةّرع نع «مزاح يبأ نع « نيصح نع هريغو «يروثلا هاورو . 20[

 .هلوق نم ركب وبأ

 ينتثدح :لاق مزاح يبأ نع ءبئاسلا نب ىسوم نع «يرازفلا ناورم هاورو *

 :لاقف ةوسن يف انأو ركب وبأ انيلع لخدف هني هللا لوسر عم انججح :تلاق ةزع يتالوم

 .(«نارفعزلاو بهذلا» :لاق ؟نارمحألا امو :انلق «نيرمحألا نم نكليوو»

 « ريثك نب ىيحي نب دمحم انث «دودوم نب نسحلا انث « يلع نب دمحم هانثدح 1/17 5

 .هب ناورم انث « لضفلا نب لمؤم انث

 نع «نابيش انث «مدآ انث «ةعرز وبأ انث « '”[دمحأ نب] ناميلس انثدح

 :تلاق لوألا ءاسنلا نم تناكو «ةزع :اهل لاقي هل ةالوم نع «مزاح يبأ نع ءروصنم

 . عداربلا ىلع اولصت ال :لاقف هنع هللا يضر ركب وبأ انبطخ

 )١( باعيتسالا )4/ 55٠(« ةباصإلا «(198 /) دسألا )0777/5.
 .(ب) يف تسيل (؟)

 .هانتبثأ ام باوصلاو ؛««لاق» :(ب) يفو لصألا يف ()

 .(ب) نم ةدايزلا (5)



 . هلثم مزاح يبأ نع امهدحأ نع وأ روصنمو «نيصح نع يروثلا هاورو #

 ©"7ةيراصنألا ءامجعلا 1]

 . لهس نب ةمامأ ىبأ ةلاخ

 نب ىيحي انث «ىبتعلا ةيواعم نب نمحرلا دبع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 7

 نب ناورم نع «لاله يبأ نب ديعس نع «ديزي نب دلاخ نع «دعس نب ثيللا انث ءريكب
 هلع هللا لوسر تعمس :تلاق ءامجعلا هتلاخ نع « فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع « نامثع
 . (ةذللا نم ايضق امب هتبلأ امهومجراف ءاينز اذإ ةخيشلاو خيشلا» : '"'”[لوقي]

 "””ثراحلا نب ديبع تدب ةليقع 5 ]

 ةليفغ :لاقف ؛نيغلا فرح ىف رخأتملا اهجرخأو « ؟[دمحأ نب] ناميلس اهركذ

 .[ب /قا“"5/١51؟]- فيحصتلاو كشلا ىلع ثراحلا نب ديبع تنب وأ ثراحلا تنب

 نب ديز انث «ينيدملا نب يلع انث «ىنثملا نب ذاعم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح اا

 . ح ةديبع نب ىسوم انث «بابحلا

 رمع نب صفح انثدح « ”غئاصلا يلع نب دمحم انث « '*””[دمحأ نب] ناميلس انثدحو
 ينثدح «ةديبع نب ىسوم ينئدح «ةديبع نب ىسوم يخأ نب هللا دبع نب راكب انث .يدجلا

 نب ديبع تنب ةليقع اهمأ نع « ”طيرق تنب ةجح همأ نع «ةمالس يبأ نب هللا دبع نب ديز
 تارجاهملا نم ءاسن يف ةيراوتعلا ثراحلا تنب "”[ةريرق] يمأو انأ تئج :تلاق ثراحلا

 ةيآلا . . .اًئيش هللاب كرشن ال نأ انيلع ذخأف «حطبألاب ةبق هيلع براض وهو هَ يبنلا نعيابف

 .(؟55/4) ةباصإلا ١95(« /9/) ةباغلا دسأ )١(
 .(ب) يف تسيل (؟)
 . (”54 /54) ةباصإلا ١948(« /9) دسألا 515٠(« /4) باعيتسالا (؟)
 .(ب) نم ةدايزلا (:)
 . 0757/7 5) يناربطلا دنع امل قفاوملا وهو «لصألا نم تبثأ امو «غئاصلا نب» :(ب) يف (5)
 . ةطيرق :(ب) يف (0)

 .«ةريرق» شماهلا يف اهدروأو اهيلع ببض مث « ةريرب «(ب) يف تبتك دقو «ةريربال يناربطلا مجعم يف 4#
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 انل رفغتساف «ءاسنلا يديأ سمأ ال ىنإ» :لاق هعيابنل انيديأ انطسبو انررقأ املف ءاهلك

 . انتعيب كلت تناكو

 . نمحرلا دبع نب ديز : هثيدح يف راكب لاقو

 . نمحرلا دبع نب ديز نع «ىسوم نع « بابحلا نب ديز نع دايز ىبأ نب هللا دبع هاور *

 د 2

 "”ةرفص يبأ تدب ءانكع وأ ءانكع [”954]

 . رخأتملا اهركذ «ةرفص ىبأ نب بلهملا تخأ ن

 « '"”[هباتك يف] يروباسينلا يجاجحلا بوقعي نب دمحم نب دمحم هانربخأ -

 نب ماشه انث «يرصب يدزألا ىيحي نب دمحم انث « ءالمإ دعاص نب دمحم نب ىيحي انث

 يبأ تنب ءاثكع وأ ءانكع تلاق :لاق ءاثعشلا يبأ نع « هللا ديبع نب هللا دبع انث «نايفس

 :لاق ءرشاعلا موي ءاروشاع '"”[موي] موصب رمأ هلي هللا لوسر نإ : بلهملا تخأ ةرفص

 . '؟!ديز نب رباج وه سيلو «لوهجم خيش وه :لاقف ءاثعشلا يبأ نع هتلأسو

6 2 

 (ةبوسنم ريغ ,ةدوقنع ["956]

 ينثدح «ةعرز وبأ انث ''[قوراف] نب دمحم انث « ميهاربإ نب دمحم انثدح -4

 ةئامو نينامث ةنس يندملا ساحنلا "'”[دعس] نب حيبص انث ءورمع وبأ لضفملا نب ناسغ

 )١( ةباغلا دسأ )١98//1(« ماللا ةدايزب «يبأل»لصألا يف تبتكو .(760 /5) ةباصإلا .

 2يل نذأ اميف» : «هباتك ىف» نم الدب (ب) ىف تبثو «لصأللا يفاذك (؟) .
 ١ ١ ١ .(ب) نم ةدايزلا قفرفز

 .«لصألا ةخسن نم نيرشعلاو سداسلا ءزجلا رخآ» : (ب) شماه يف (5)

 . (39/1/5) ةباصإلا 22517 /)دسألا (0)

 .«نراق» :(ب) ىف (5)

 . (ليعسلا :(ب) يف 020



 5 16 ةباحصلا ةفرعم

 اهامسف ةبنع اهمسا ناك اهنأ ىمأ تعمس :لاق « ةئامو نيسمخو نيتنث غلب دق هنأ معزو

 . ةدوقنع ُهَّع ىبنلا



 نيغلا باب

 "”ةيراصنألا ءاصّيَمْغلا ]

 . مزح نب ورمع ةقلطم

 رمع وبأ انث « "”يشكلا] ملسم وبأ انث « "'[يباطخلا] قوراف انئدح -86

 مزح نب ورمع نأ ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع «ةملس نب دامح انث «ريرضلا
 لجر اهقلط :لاق وأ ءاهسمي نأ لبق اهقلطف لجر اهحكتف ءاصيمغلا "”[هتأرما] قلط

 ىلإ عجرت نأ هلأست هني هللا لوسر تتأف ءاهسمي نأ لبق اهقلطف مزح نب ورمع اهجوزتف
 . هتليسع نم قوذتو اهتليسع نم رخآلا قوذي ىتح "*[ال :لاقف] لوألا اهجوز

 3 3 2 ذد ذد . ب

 ”ةيسودلا ميكح نب “'”رباج تدب ةليزغ ["9517]

 . بشوح نب رهشو «بيسملا نب ديعسو « هللا دبع نب رباج اهنع ىور « ُهَّلقَع يبنلل اهسفن

  -0١ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ انثدح ١ نب دمحم انث : لاق هللا دبع نب ميهاربإو 1

 اهنأ كيرش مأ نع «رباج نع «ريبزلا يبأ نع «ةعيهل نبا انث ءديعس نب ةبيتق انث :قاحسإ

 نيأف :تلق « «لابجلا ىف لاجدلا نم سانلا نرفيل» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس

 .(ليلق مه» : لاق ؟ذئموي برعلا

 . ("”[هلثم] جيرج نبا نع ءمصاع وبأ هاور #

7 . 34 
 و دن اد

 )١( (؟” 1/7 /5) ةباصإلا ء«(17١5 /)دسألا .

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 . ةيطخلا خسنلا نم تطقس دقو «ةباغلا دسأ نم ةدايزلا ()

 نع ريثألا نبا هلقن يذلا وهو رداصملا يف ل قفاوم تبثأ امو «لماح» : لصألا يفو «(ب) يف اذكه (4)
 .فئلصملا

 . (39/7/5) ةباصإلا 51١(« /9) دسألا «(5 57 /5) باعيتسالا (6)



0 7_7 8 
 ا ةباحصلا ةفرعم

 ©"”ةفئاغ : لاقيو ةيثاغ["958]

 رخال
50 

 :لاقف «ةبعكلا ىلإ ىشمت نأ رذن اهيلعو تتام ىمأ نإ : تلاقف ُهّلْك2َي يبنلا تتأ ه

 . (اهنع ضقا»

 دزيملو «رخأتملا اهركذ . السرم هيبأ نع «ءاطع نب نامثع نع «بهو نبا هاور #

 . هيلع
4 

. 3 0 56 5 

 .("ا/7/4) ةباصإلا «(97/١١5)دسألا )١(



 ءافلا باب

 هلي هللا لوسر تنب ةمطاف ا

 . "”[اهركذ مدقت دقو

 "'فانم دبع نب مشاه نب دسأ تنب ةمطاف "]

 . بلاط يبأ نب يلع مأ

 نادعس انث «رشب نب نسحلا انث «بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -

 : لاق سابع نبا نع [أ /ق 717/71 2”*[حابر يبأ نب ءاطع نع] «يرباسلا عايب ديلولا نبا

 يوس املف «هايإ اهسبلأف هصيمق هني هللا لوسر عزن اهنع هللا يضر يلع مأ ةمطاف تتام ام

 «دحأب تعنص كانيأر ام اًئيش تعنص كانيأر : هلم هللا لوسر باحصأ لاق بارتلا اهيلع

 (”ففخيل اهربق يف تعجطضاو .ةئجلا بايث نم سبلتل يصيمق اهتسبلأ ينإ» :لاق

 .(ربقلا باذع اهنع

 سنأ نع «لوحألا مصاع نع ؛«يروثلا نايفس نع ؛حالص نب '”[حور] هاور *

 . "[هلغم]

 نب حور انث ”[ةبغز] نب دامح نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 177“ ِه

 . (”737/ا/ /5) ةباصإلا 7507١(., /ا) دسألا ,(5//557) باعيتسالا )١(

 .(ب) نم ةمجرتلا هذه تطقس (؟)

 . 058٠ /5) ةباصإلا 71١17(« /7) دسألا .(5504 /5) باعيتسالا (")

 . لصألا يف رركت (4)

 . «فنشتل» : لصألا يف 2(

 .(ب) يف سيل [ ]نيب ام (5)
 .هوحنا :(ب) يف (0)

 . نيعلاب «ةبعز» : لصألا يف كنز



 .هب '''[حالص

 انث « ؟7[ةبيش ىبأ نب] نامثع نب دمحم انث « '”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -8

 يلع نع ''”[هب] يرتخبلا يبأ نع «ةرم نب ورمع نع «شمعألا نع «ةيواعم وبأ انث  ىبأ

 ءاملا ةياقس هلي هللا لوسر تنب ةمطاف يفكا : مشاه نب دسأ تنب ةمطاف يمأل تلق :لاق

 . نجعلاو نحطلا لحادلا ةمدخ كيفكتو «ةجاحلا يف باهذلاو

 . (”[هوحن] شمعألا نع . يلع نب ماثع هاور * .

 "”بلطملا دبع نب ةزمح تنب ةمطاف ["]

 .ةرامع : ليقو «ةمامأ : ليقو « لضفلا مأ ىنكت ص

 نع مكحلا نع «ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم نع «ةدئاز نع « يلع نب نيسح انث

 مسقف ؛هتنب كرتو يل ىلوم تام :تلاق ةزمح تنب ')[بنيز] نع ءدادش نب هللا دبع

 . فصنلا اهلو ء«فصنلا ىل لعجف هتنبا نيبو ىنيب هلام هني هللا لوسر

 « يرماعلا شايع هاورو .هوحن مكحلا نع .نوع نباو «ةبعشو « يفعجلا رباج هاور

 .هوحن دادش نب هللا دبع نع

 نب ىلع انث «ىمرضحلا 2*[ هللا دبع نب دمحم] انث «ىحلطلا ركب وبأ انثدح -17

 ةزمح ةئنبا تقتعأ :لاق دادش نب هللا دبع نع «يرماعلا شايع نع « كيرش انث «ميكح

 . فصنلا هتنباو فصنلا ةزمح تنب هلل ىبنلا ىطعأف «ةئبا كرتو تامف اهل امالغ

 .هوحن دادش نب هللا دبع نع «دعجلا يبأ نب ديبعو «ليهك نب ةملس هاور *

 . (ب) نم ةدايزلا )000

 .(ب)نم طقس (؟)

 )741١/5(. ةباصإلا «(519/7)دسألا (”



 نب بوقعي انث .مصاع يبأ نب ''”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -1

 ةريبه (1) دب ةدعج نع «ةتخاف ىبأ نع دايز ىبأ نب ديزي انث « ةنييع نب نارمع انث «ديمح

 نيب ارمخ اهلعجا» : يل لاقف ريرحب ةريسم ةّلح هني هللا لوسر ىلإ يدهأ :لاق يلع نع
 تنب ةمطافل ارامخو «ديسأ تنب ةمطافل ارامخ :ةرمخأ ةعبرأ اهنم تققشف «مطاوفلا

 .ةعبارلا ركذي ملو «ةزمح تنب ةمطافل ًارامخو «دمحم

 ا

 «ديلولا تنب ةمطاف ["93777]

 . "7[دمحأ نب] ناميلس اهركذ ح

 كلام ناسغ وبأ انث «زيزعلا دبع نب ىلع انث « '"”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -

 نب ميهاربإ نع ؛ هللا دبع نب قاحسإ نع «برح نب مالسلا دبع انث « ليعامسإ نبا
 ماشلاب تناك اهنأ ديلولا تنب ةمطاف نع «ثراحلا نب ركب يبأ نع «ثراحلا نب سابعلا

 :تلاقف ؟رازإلا نع '*”[اذه] كينغي امأ :اهل ليقف ءرزتأت مث زخلا بايث نم بايثلا سبلت

 .رازإلاب رمأي فَي هللا لوسر تعمس ينإ

 د ع د

 (”ليفن نب باطنخلا تنب ةمطاف 0" ]

 اهركذ ءردع لبق تملسأو ديز نب ديعس تحت تناك «ليمج مأ ىنكت «رمع تخأ ه

 انث «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -84

 حلاص نب نابأ نع « هللا دبع نب قاحسإ نع «نابأ نب دمحم انث «حلاص نب ديمحلا دبع

 ةزمح مالسإ دعب تجرخ :لاق همالسإ نع رمع تلأس : لاق سابع نبا نع «دهاجم نع

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 . ةباغلا دسأو (7617/ /؟ 5) يناربطلا دنع امل قفاوملا وهو «ءلصأللا نم تبثأ امو .«تنباا :(ب) يف (؟)
 .80/5*0) ةباصإلا .(783 /0) دسألا «(400 /4) باعيتسالا )©( 

 .(ب) يف تسيل (4)
 . 0781 /4) ةباصإلا 757١(« /) دسألا «(4 517 /4) باعيتسالا (0)



 تعبتاو كئابآ نيد نع تبغرأ : '''[هل ]تلقف « يموزخملا نالف نب نالف اذإف «مايأ ةثالثب

 نمو :تلق :لاق .ينم اًمح كيلع مظعأ وه نم هلعف دقف تلعف نإ :لاق ؟دمحم نيد

 :لاق « ةمهمه تعمسو اًقلغم بابلا تدجوف تقلطناف : لاق «كنتخو كتخأ :لاق ؟وه

 ءاًئيش تعمس ام :اولاق ؟""”[مكدنع عمسأ] يذلا اذه ام : تلقف تلخدف بابلا يل حتفف

 تماقف «هتيمدأف ةبرض هتبرضف ينتخ "! سأرب تذخأ] ىتح مهنيبو ينيب مالكلا لاز امف

 نيح تييحتساف :لاق «كفنأ مغر ىلع كلذ ناك دق :تلاقف يسأرب تذخأف يتخأ يلإ

 الإ هسمي ال هنإ ؟ىتخأ تلاقف «باتكلا اذه ىنورأ :تلقو تسلجف ء«ءامدلا تيأر

 تلستغاف تمقف :لاق '/””[لستغاف] مقف اًقداص تنك نإف ء[ب /قا“ 77 /7] نورهطملا

 : اهيف ةفيحص يلإ اوجرخأف تسلجف تئجو

 كيلع انلزنأ ام (0) هط» : ةبيط ةرهاط ءامسأ : تلق © ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 .يردص يف تمظمتف 1 (ىتسحلا ءامسألا ]لإ :هوق ىلإ (.. .. ا يفشل رق

 2 : :تلق] ههركي ءيشب هجهت ال نأ هقاثيمو هللا دهع كيلع : تلاق ؟ هللا لوسر

 . . تملسأف رادلا تيت تيتأف ءافصلا دنع راد يف مقرألا '' ”[يبأ] نب مقرأ راد يف هنإف : تلاق

 . "7[هلوطب] ثيدحل

 0 يا بلا هارب راب اقر

 اي كل اًبجع : 0 لاق :لاق « 2 و و سمعان لاقل" : لاق هدج نع

 دق كتخأ :لاق ؟كلذامو :تلق « كلزنم ىفرمألا اذه كيلع لخد دق «باطنخلا نبا

 اوعمس املف «مهيديأ يف اًباتك نوؤرقي اوناكو .«بابلا تعرق ىتح اًبضغم تعجرف «تبص

 .(ب) يف تسيل )١(

 .(ب) نم دايزلا (؟)

 .(ب) نم تبثأ امو . لصألا يف حضتت مل ()
 .«لستغاو » :(ب) يف (4)

 . لصألا يف ترركت (4)



 يتخأ يل تحتف املف «هلاح ىلع باتكلا اوكرتو ناكم يف اوئبتخا ىتح اوماق يتوص

 مدلا ردتباف اهسأر هب برضأف يدي يف اًئيش عفرأف ''”؟توبصأ '''اهسفن ةودع اي :تلق

 « تملسأ دقف هعنصاف اًعناص تنك ام «باطخلا نبا اي :تلاقو تكبف ””اهسأر ىلع لاسف

 انعد :لاق ؟انهاه ةفيحصلا هذه ام : تلقف تيبلا طسو ةفيحص اذإف ريرسلا ىلع تسلجف

 الإ هسمي ال اذهو ءرهطت الو ”ةبانج نم لستغت ال ”كنإ «باطخلا نبا اي كنع

 . همالسإ ركذو «نورهطملا

 انث ءدمحم نب دمحأ انث «ىيحي نب دمحم انث ءنسحلا نب بيبح انثدح ال١4

 ةمطاف هتخأ نأ ينغلب اميف رمع مالسإ ناكو :لاق قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ

 اهجوز ملسأو تملسأ دق تناك ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس دنع تناك باطنخخلا تنب

 امهئرقي © هط 9» : اهيف ةفيحص هعم ترألا نب بابخ امهدنعو رمع امهاتأف «ديز نب ديعس
 «7[باطخلا تنب] ةمطاف "”تذخأف «بابخ بيغت رمع سح اوعمس املف « '"اهايإ

 الاق ؟تعمس يتلا ةمنيهلا هذه ام :لاق رمع لخد املف ءاهذخف تحت اهتلعجف ةفيحصلا

 هنيد ىلع دمحم امتعبات دق امكنأ تربخأ دقل «هللاو ىلب :لاق ءاًئيش تعمسام :هل
 كلذ لعف املف ءاهجشف اهبرضف هفكتل ةمطاف هتخأ تماقف «ديز نب ديعس هنتخب شطبو

 .هركذف .كل ادب ام عنصاف هلوسرو هللاب انمآو انملسأ دق معن : هنتخو هتخأ هل تلاق

 ةمطاف نع «ةيعجشألا ملسم تنب ةمطاف نع «يدقاولا رمع نب دمحم هاور #

 ريخب يتمأ لازت ال» :لوقي هَ هللا لوسر تعمس اهنأ باطخلا تنب ةمطاف نع «ةيعازخلا

 ترهظ اذإف ؛ ةربابجو ,لاهج ءارقو ,قاسف ءاملع يف ايندلا بح ميف رهظي ملام

 .«باقعب هللا مهمعي نأ تيشخ

 .«(كسفن» :(ب) يف قلد

 .«تاوئصأ» : لصألا ىف (؟)
 . (ب)نم تبثأ امو «هسأر» : لصألا ىف (*)
 .«تنأ»ك(ب) يف (5)
 . «ةبانجلا» :(ب) يف (4)
 . «هايإ» : لصألا يفو .(ب) يف اذكه (5)
 .«تذخأو» :(ب) يف (0)
 .(ب) نم ةدايزلا ()



 ةعيبر نب ةبتع تدب ةمطاف ["8175 ]

(00 
 (”سمش دبع نب [ ةيمأ نبا]

 . تاعيابملا ىدحإ

 انث «يمرضحلا [2١7 هللا دبع نب دمحم] انث « "”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -

 يبأ نب ركب وبأ "![ينثدح] «يرهزلا دمحم نب بوقعي انث «يمرخلا هللا دبع نب دمحم
 تنب ةمطاف نع «هيبأ نع «نالجع نب دمحم نع « ءمساقلا ىلوم بويأ ي ىبأ نع ؛ «سيوأ

 املف ٠ هلي هللا لوسر ناعيابت دنه اهتخأبو اهب بهذ ةبتع نبا ةفيذح ابأ نأ ةعيبر نب ةبتع
 ؟اًئيش تاهاعلاو ''”[تانهلا] هذه نم كموق ءاسن يف ملعتوأ :دنه تلاق نهيلع طرتشا

 .[أ /قا” 57 /7؟] طرتشي اذكهف هيعياب :لاقف

 انث ءصوحألا يبأ نب رمع نب نسحلا انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدح 1

 ةمطاف نع «هيبأ نع «نالجع نب دمحم نع « شايع نب ركب وبأ انث «ديز نب ديسأ انث « يبأ

 ةّبق ضرألا يف امو تنك دق « هللا لوسر اي :تلاقف هِي هللا لوسر تءاج اهنأ ةبتتع تنب

 نم ءاقب يلإ بحأ ةبق ضرألا يف ام مويلا ينإو «كتبق نم مدهت نأ ''”[نم] يلإ بحأ
 1 . (هسفن نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح يب نمؤي نل مكدحأ نإ امأ» :لاقف «كتبق

 نب دمحم نع يورو . ظافلأ ةدايزب نالجع نبا نع ؛هيبأ نع «سيوأ يبأ نبا هاور #

 .هوحن ةمطاف نع «همأ نع «نالجع

1: 3 3 

 0 شيبح يبأ تسب ةمطاف ["ةا/ه]

 . ةضاحتسالا نع هلي هللا لوسر ةيتفتسملا ةيدسألا ىزعلا دبع نب دسأ نب بلطملا نبا

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 . 07817 /5) ةباصإلا 7079(2 /9) دسألا .(507 /5) باعيتسالا (؟)

 . «انث) :(ب) يف (9)

 .(ب) يف وه اذك «تبثأ ام باوصلاو ««ةانهلا» : لصألا يف ءاج [ ] نيب ام (4)

 . (781/5) ةباصإلا 5١148(« /97) دسألا «.(5//550) باعيتسالا (0)



 نب هللا دبع نب دمحم انث ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -8

 ىلإ شيبح يبأ تنب ةمطاف تتأ :تلاق ةشئاع نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه انث «.ةسانك

 ةضيحلاب سيل كلذ نإ» :لاق ؟ةالصلا عدأفأ ءرهطأ الف ضاحتسأ ينإ :تلاقف ُهْلْق2َ يبنلا

 مدلا كنع ىلسغاف تربدأ اذإو ,ةالصلا ىعدف ةضيحلا تلبقأ اذإف ؛قرع هنكلو

 .(«يلصو

 ء«جيرج نباو «ديعس نب ىيحيو «ينايتخسلا بويأ :ةورع نب ماشه نع هاور *

 «ةفينح وبأو «ريهزو .ةدئازو «ةنييع نباو .دامحو «ةبعشو «يروثلاو كلامو

 «مزاح يبأ نب زيزعلا دبعو «ثراحلا نبورمعو «دعس نب ثيللاو «ةاطرأ نب جاجحلاو

 3 5 هم 9 )١(
 سناو « ميلس نب ىيحيو «دحاولا دبع نب ةسبنعو « ريثك نب رحبو « بلعق "هب ةملسمو

 . نيرخآ يف ثراحلا نب دلاخو « ضايع نبا

 تءاج :تلاق] ةشئاع نع «ةورع نع دانزلا وبأو «تباث ىبأ نب بيبح هاورو *

 .هوحن «ضاحتست تناكو « شيبح ىبأ تنب ةمطاف

 نأ ةملس مأ نع '"'[ راسي نب ناميلس نع عفانو ةداتقو ينايتخسلا بويأ هاورو *

 . ثيدحلا "”[ ركذف] . . تضيحتسا شيبح ىبأ تنب ةمطاف

 7 . 7 3 م 2 .:

2 
 مارح نب ورمع تنب ةمطاف 3 ]

 . [ةيراصنألا ]هللا دبع نب رباج ةمع

 . حدواد وبأ انث "7[بيبح نب] سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -6

 .ح برح نب ناميلس انث «بويأ نب دمحم انث « لضفلا نب يلع انثدحو

 .أطخ وهو «ملسم» :(ب) يف )00

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 .(ب) نم طقس (”)

 .(85”7 /5) ةباصإلا 2579 /7)دسألا (5)



 رباج تعمس :لاق ردكنملا نب دمحم تعمس ['١' :لاق] ةبعش انث :اولاق جاجحو ءرفعج

 ينوهني موقلا "”[لعجف] ءههجو نع بوثلا فشكأ تلعج يبأ لتق امل : لوقي هللا دبع نبا
 لوسر لاقف « يكبت ورمع تنب ةمطاف يتمع تلعجف :لاق «يناهني ال هلي هللا لوسرو

 ىتح «؟”[اهتحنجأب] اهلظت ةكئالملا تلاز ام , "”[نيكبت] ال وأ! نيكبتأ» : هُم هللا

 ٠ .(هومتعفر

 . ””«هلظت» : جاجح لاقو ,دمحأ ظفل *

 يام عام عع
2 

 © سيق ©[ ىبأ] نب هللا دبع نب للجملا تنب ةمطاف ["937]

 ةرجاهم نم «ليمج مأ ىنكت «بلاغ نب يؤل نب ''””[رماع نب رصن نب] دو دبع نبا
 . ةشبحلا

 نب مساقلا انث « '”[ميهاربإ نب] دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ يضاقلا انثدح -5

 نب دمحم نب ورمع نب دمحم نب ثراحلا نب هللا دبع انث ءيورهلا ميهاربإ انث «كروف
 امل :لاق ءبطاح نب دمحم هدج نع ؛هيبأ نع «ثراحلا يبأ ينثدح ؛7[:لاق] بطاح

 اذه « هللا لوسر اي : تلاقف هَ هللا لوسر ىلإ يمأ يب تجرخ «ةشبحلا ضرأ نم انمدق
 هَ هللا لوسر ىلع بذكأ الف :دمحم لاق «رانلا نم قرحلا اذه هباصأ دقو ءبطاح كيخأ نباا

 اعدو يسأر ىلع حسمف «قرحلا كلذ ناك يدي يأ يف يردأ امو «قزب وأ ثفن يردأ ام

 . يتيرذ يفو «ةكربلاب "”[يل]

 همأ نع «بطاح نب دمحم هدج نع «بطظاح نب دمحم نب ميهاربإ نب نامثع هاور #

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .2«لعجو» :(ب) يف (؟)

 . 0994 /5) دمحأ دنسم رظناو . «يكبت» :(ب) يف (9)

 .قباسلا ردصملا رظناو .(ب) نم طقس (4)

 . (هللطت» : لصألا يف (5)
 . 925 /5) ةباصإلا «(770 /8)دسألا (3)
 .ملعأ هللاو ءاعيمج باوص امهو «ةكربلا يف اعدو» :(ب) يف ءاجو «لصألا يف اذك [ 1 نيب ام 4



 [ب /95*/؟]'"ةّيعازخلا ةمطاف 5" ]

 ال .«نادحولا» يف "”[ناميلسو] مصاع يبأ نبا اهركذ

 نب هللا دبع انث ءمصاع يبأ نب ؟””[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -1

 نع ءرضخألا يبأ نب حلاص '””[انث] ءدحاولا دبع نب ةسبنع انث «زازقلا ملاس نب دمحم

 راصنألا نم ةأرما ىلع لخد هَ يبنلا نأ ةيعازخلا ةمطافو ثراحلا تنب دنه نع «يرهزلا

 :لاقف مدّلم مأ يب '"”تحّورت دقو ريخب :تلاق (؟ كدجت فيك» :لاقفاهدوعي

 .«ديدحلا خسو رانلا بهذت امك '"”[ناسنإلا] ثبخ نم بهذت اهنإف ءيربصا»

 د ع 7 / 7

 «ةيرهفلا سيق تدب ةمطاف ["178]

 اريخ "”[هيف اهل] هللا لعجف ديز نب ةماسأ هليَي يبنلا اهحكنأف ءاهقرافف ةريغملا نب صفح

 . اريثك

 هللا دبع نب هللا ديبعو « نمحرلا دبع نب ةملس وبأو «رباجو « سابع نبا :اهنع ىور

 .(ب) يف اذك «ءلصألا يف طشك [ ]نيبام )١(

 .(505 /؟5) يناربطلا «(9/7١5)دسألا ()

 .ريخأتو ميدقتب اذكه ناميلسو ,«نادحولا» يف مصاع يبأ نبا اهركذ :(ب) يف (0)

 .(ب) نم ةدايزلا. (5)

 . ؟نعا :(ب) يف 2ه(

 .«تحرتا :(ب) ىف ءاجو «لصألا ىفاذك (5)

 , «ناطيشلا» : لصألا يف 200

 .(785 /5) ةباصإلا ء(”٠7 /ا7) دسألا .(525 /5) باعيتسالا (8)

 . ملعأ هللاو فيحصت وهو «هيف هل» :(ب) يف ءاج و ءلصألا يف اذك [ 1نيب ام (9)



 . ريحص نب ركب وبأو « ىبعشلاو .دوسألاو « بيؤذ نب ةصيبقو « ةبتع نبأ

 نب ثراحلا انث :الاق «يلع نب دمحأ نب دمحمو «دالخ نب ركب وبأ انثدح -

 تنب ةمطاف نع «يبعشلا نع «ةدئاز يبأ نب ايركز انربخأ «نوراه نب ديزي انث «ةماسأ يبأ

 . موتكم مأ نبا تيب يف دتعأ نأ هَ يبنلا ينرمأف اًنالث يجوز ينقلط :تلاق سيق

 ءرايسو «نيصحو «ةريغمو «دلاخ يبأ نب ليعامسإو «ليهك ''”نب ةملس هاور *

 وبأو «ينابيشلاو ءشمعألاو ,نيصح وبأو ءثعشأو ءدلاجمو ءدنه يبأ نب دوادو

 دمحمو «يدوألا دوادو « "”ةدرب نب هللا دبعو «تباث يبأ نب بيبحو «فرطمو «قاحسإ

 نم "”[مهيف] نيرخآ يف قاحسإ يبأ نب سنويو «يطبخلا ميكح نب ايركزو «ملاس نب

 .هرصتخا نم "”[مهيف]و «ةقفنلاو ىنكسلا ةصق ركذو هلوط

 نع «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبعو «نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع يرهزلا هاورو *
 . ©9[هوحن] ةمطاف

 . هوحن ةمطاف نع «تباث نب مصاع نب نمحرلا دبع نع « ءاطع نع ءجيرج نبا هاورو #

 .هوحن ةمطاف نع ''”[ مهلا يبأ نب] ريحص نب ركب يبأ نع «سيمعلا وبأ هاورو *

 نب نسحلا انث «يسدقملا *”[يلع نب] دمحم (؟”[نب دمحأ] نب يلع انثدح -84

 نبا نع «بئذ يبأ نبا انث ءقاحسإ نب بيعش انث «رامع نب ماشه انث ,«يزعلا جرفلا

 مث ءاشعلا ةالص ةليل رخأ هلي هللا لوسر نأ سيق تنب ةمطاف نع ةملس يبأ نع «باهش

 نم ةريزج يف ناك لجر نع يرادلا ميمت ينثدحي ناك ثيدح ينسبح امنإ» :لاقف جرخ

 «...ةساسجلا انأ : "”تلاق ؟تنأ ام :لاق اهرعش '"[ رحت ] ةأرماب وه اذإف ,رحبلا رئازج

 .ثيدحلا ركذو

 . ؟ةديربا :(ب) يف (0)

 . (ب) نم ةدايزلا و ء 1 7
 .(ب) نم طقس (5)
 . (ب) يف ءاج اذك «ملعأ هللاو باوصلا وه تبثأ امو ««تحت» : لصألا يف ءاج [ ]نيب ام (7)
 ١ .«لاق» :(ب) يف (0



 يف رمع نب نامثعو «يموزخملا ثراحلا نب هللا دبعو «نعمو «بهو نبا هاور *

 .هوحن بئذ يبأ نبا نع .ةعامج

 .هوحن ةمطاف نع «ةملس يبأ نع «يرهزلا نع . عمجم نب ليعامسإ نب ب ميهاربإ هاورو #

 هلم هللا لوسر انيلع جرخ : ©”تلاق سيق تنب ةمطاف نع «يبعشلا هاورو *

 . ربنا دعصف اموي ةرجاهلاب

 ديوس نع «يبعشلا نع «ةداتق نع ءحلاص نب ةملس هاورو «ريثكلا ددعلا هنع هاور #

 . سيق تنب ةمطاف نع « ةلفغ نبا

 . ةليلرخأ :هلوقب ةملس يبأ نع درفت ''”[يرهزلاو ] ءرخآ عضوم يف هانركذ دقو #
 .ربنملا ىلع دعقف ةرجاهلاب موي جرخ هنأ هنع يبعشلا باحصأ فلتخي ملو «ءاشعلا ةالص

 انث «سايإ يبأ نب مدآ انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -
 هللَع يبنلا تلأس :تلاق سيق تنب ةمطاف نع «يبعشلا نع «ةزمح '"”[يبأ نع] ء.كيرش
 :الت مث «ةاكزلا ىوس اًقح لاملا يف نإ» : هلع هللا لوسر "”[يل لاقف نيبلقلا] ةاكز نع
 . ةيآلا 10077 :ةرقبلا] 4 ... برْغَمْلاو قرشملا لبق مكهوجو اوُلوت نأ ربلا سيل »

 .هلثم كيرش نع «نيرخآ ىف ديلولا نب رشبو هللا دبع نب دلاخ نب دمحم هاور #

 «0ناميلا تدب ةمطاف [ "988 ]

 .رخأتملا اهركذ « ةفيذح تخأ ه

 رماع وبأ انث ) ("”[تارفلا نب دمحأ] دوعسم وبأ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح ١

 نبا ةديبع ابأ تعمس :لاق نمحرلا دبع نب نيصح نع «[أ /ق”” 4 /؟] ةبعش انث «يدقعلا
 «قلعم ءاقس اذإف ةوسن ىف هلي هللا لوسر تدع :تلاق هتمع نع '"”[ثدحي] ةفيذح

 .«تلاقو» :(ب) يف )١(
 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 . «وبأ انث» :(ب) يف (9)

 . «لاقف يل نيبلق» :(ب) يف (:)

 . (”86 /5) ةباصإلا «(57 /ا/) دسألا «(558 /4) باعيتسالا (6)

 .(ب) يف تسيل (5)



 ' هللا توعد ول « هللا لوسر اي :انلقف «ىمحلا رح نم دجي ام ةدش نم هيلع رطقي ءامو

 نيذلا مث .مهنولي نيذلا مث ,ءايبنألا ءالب سانلا دشأ نإ» :لاقف ؟اذه كنع بهذأف

 .(مهنولي

 ني عي و

 "”بلطملا دبع نب بلاط ىبأ تنب ةتخاف م 7]

 «ةورعو ,.دهاجمو « سابع نباو يلع :اهنع ىور «ىناه مأ ىنكت «يلع تخأ 0

 اهايلوم حلاص وبأو «ةرم وبأو «يبعشلاو «ىليل يبأ نبا و .بيركو .ةمركعو ءءاطعو

 « يلع نب مصاع انث «ىسودسلا صفح نب رمع انث « نسحلا نب بيبح انثدح 55

 ىلص هْقلَع يبنلا تأر اهنأ ئناه مأ ةتخاف نع «ةرم يبأ نع «يربقملا نع «بئذ يبأ نبا انث

 . كلذب بئذ يبأ نبا راشأو «هيفرط نيب فلاخ دق دحاو بوث يف ةكم حتف ةادغ تاعكر نامث

 ىلوم رضنلا وبأو «نينح نب هللا دبع نب ميهاربإ : مهنم «ةعامج ةرم يبأ نع هاور *

 نب ديعسو «ةرسيم نب ىسومو «نيسحلا نب يلع نب دمحم رفعج وبأو « هللا دبع نب رمع

 يبأ نب ليعامسإو «'"”[اهنع] سابع نبا ''[ىلوم] بيرك :ئناه مأ نع هاورو

 . تاعكرلا ددع ركذي ملو ءىحضلا ىلص هنأ : اهنع حابر يبأ نب ءاطع هاورو #

 : اهنع دنه يبأ نب ديعس ىورو . تاعكر عبرأ :اهنع كهام نب فسويو دهاجم هاورو

 «تاعكر تس : اهنع زيرخ يبأ نب رمع صاق سيق نب دمحم ىورو . ””[تاعكر] نامث .٠ ٠ ٠ 0 0 2 4 فرفز 5 .

 ىورو «نامث اهنع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ىورو «نامث :اهنع ىرخأ ةياور يفو

 . (7407 /5) ةباصإلا «(؟51 /9)دسألا «((5 57 /5) باعيتسالا )١(

 .«نع» :(ب) يف (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (9



 انث «يطقسلا لضفلا نب دمحم انث : ''[لاق] ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 ىلوم حلاص يبأ نع «ةلدهب نب مصاع انث «يمعلا فلخ نب ىسوم انث «ناميلس نب ديعس

 : تلقف موي تاذ هي هللا لوسر يب رم :تلاق بلاط يبأ تنب ئناه مأ نع «ئناه مأ

 ةئام هللا يحبس» :لاق ةسلاج انأو هلمعأ لمعب ينرمف تربك دق ينإ هللا لوسراي

 ؛ةديمحت ةئام هللا يدمحاو ,ليعامسإ دلو نم ةبقر '"[ةئام] لدعت اهنإف ؛ةحيبست

 ةئام هللا يربكو ؛هللا ليبس يف اهيلع نيلمحت ةمجلم ةجرسم سرف ةئام لدعت اهنإف
 ءامسلا نيب ام المت اهنإف ؛ ةليلهت ةئام هللا يللهو ,ةلبقتم ةندب ةئام لدعت اهنإف ؛ةريبكت

 .(«تيتأ ام لثمب يتأي نأ الإ ءاهنم لضفأ لمع دحأل عفري الو .ضرألاو

 ئناه مأ نع «ةريبه نب ةدعج نب ورمع نب ديعس نع «دلاخ نب فاطع هاور] #

 ش . 9[هوحن

 يمو نب 7 موزخملا ةريغملا نب ديلولا تدب ةتخاف ["88]

 .حتفلا موي تملسأف ةيمأ نب ناوفص تحت تناك ح

 دمحم نب دمحأ انث « '؟![ ىيحي نب] دمحم انث « 7[ نسحلا نب] بيبح انثدح -

 نمحرلا دبع ينثدح '''[ : لاق] قاحسإ نب دمحم نع « '؟![دعس نب] ميهاربإ انث « '؟![بويأ نبا]

 ناوفص دنع تناك ديلولا تنب ةتخاف نأ يرهزلا نع « فينح 2'”[نامثع] نب زيزعلا دبع نبا

 . حتفلا موي اتملسأف لهج يبأ نب ةمركع '””[تحت] تناك ثراحلا تنب ميكح مأو «ةيمأ نبا

 .(ب) يف تسيل )١(
 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 . ("1/4/5) ةباصإلا 75١5(. /7/)دسألا ,(5 57 /5) باعيتسالا (")

 .(ب) نم طقس (5)

 .دحاو ىنعمب امهالكو ةدنع» : (ب) يف و لصألا يف اذك [ ]1 نيبام (6)



 ؛”ورمع تسب ةيرهُزلا ةتخاف "8

 . "9[دمحأ نب] ناميلس اهركذ «رباج ثيدح ىف ركذ اهل « هلي هللا لوسر ةلاخ ح

 راكب نب رمعم انث « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -05

 تعمس :لاق رباج نع .ردكتملا نب دمحم نع «نمحرلا دبع نب نامثع انث .يدعسلا

 الو ارزاج هلعجت ال نأ اهترمأو اًمالغ ورمع تدب ةتخاف ىتلاخل تبهو» :لوقي ُهْلْيَع ىبنلا

 .[ب /854/17] (اًماجح الو "”اًعناص

 5و

 تر 2

 «”نانس نب كلام تدب ةعيرف ["984]

 بنيز تناكو «ةرجع نب بعك تنب بنيز دنع اهثيدح ؛«يردخلا ديعس يىبأ تخأ تن

 نب هللا "دبع انث « ”هيهاربإ نب دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ يضاقلا انثدح -71

 نب ناميلس نع ,ىشعألا ركب وبأ ىنثدح « ىملاسلا دمحم نب دمحأ انث «يرمعلا دمحم

 قاحسإ نب دعس نع « باهش نبا نع «ةبقع نب ىسومو « قيتع ىبأ نب دمحم نع «لالب

 ديعس يبأ تحخأ كلام تنب ةعيرف نع «ةرجع نب بعك تنب هتمع نع «ةرجع نب بعك نبأ

 : ةعيرف *”[تلاق] جرزخلا نب ثراحلا ينب نم لجر "”[دنع] تناك اهنأ "”يردخلا]

 .هولتقف هيلع اودعف «مودقلا فرطب مهكردأف قابأ جالعأ بلط يف يجوز جرخ

 .(هلجأ باتكلا غلبي ىتح» :لاقف ُهَِكَي هللا لوسر تيتأف

 . (”1/54 /5) ةباصإلا *5١(« /ا)دسألا )١(

 .(ب) نم طقس (؟0)
 . ةباغلا دسأ يف امل قفاوم وهو «ةيطخلا خسنلاب اذكه تبثأ امو «اًعئاص الو ارزاح» : «ريبكلا مجعملا» يف ()

 . (785/5) ةباصإلا «(؟7 /) دسألا «.(5657/5) باعيتسالا (5)

 .(ب) نم ةدايزلا (6)

 . ديبعل :(ب) يف (5)

 .«تحت» :(ب) يف (0)

 .«لاق» :(ب) يف (8)



 يتمع ينتثدح :لاق ةرجع ''"[نب] بعكل نبا نع ءيرهزلا نع ءرمعم هاور *
 "9[ديزي نب] سنوي هاورو .هوحن اهتثدح كلام تنب ةعيرف ''![نايفس] يبأ تحت تناكو

 . قاحسإ نب دعس نع «سنأ نب كلام نع « يرهزلا نع

 نب دمحم انث :الاق ديمح نب دمحمو «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -7

 دمحأ انث ءاًظفاح هتملع ام ناكو «جاسنلا دمحم نب ديبع انث '*”[ :لاق] ناميلس نب دمحم

 لجر ينثدح : ''[لاق] يرهزلا باهش نبا نع «ديزي نب سنوي انث «يبأ انث «بيبش نبا
 هتمع نع «ةرجع نب بعك نب قاحسإ نب دعس نع سنأ نب كلام : هل لاقي ةنيدملا لهأ نم

 ىراكت اهجوز نأ يردخلا ديعس ىبأ تخأ كلام تنب ةعيرفلا نع «بعك تنب بنيز

 (*0[0/و] هل نكسم يف تسل ينإ :تلاقف هني هللا لوسرل كلذ تركذف «هولتقف هل اجولع

 كغلب ثيح يدتعا» : "”[لاق] ؟مهيلع ميقأف يتايبأ لهأ ىلإ لقتنأف قزر هنم يلع يرجي

 .(ربخلا

 «هربخأ نم نع «يرهزلا نع « سنوي نع «بهو نبا نع «داوس نب ورمع هاور #:

 .هوحن قاحسإ نب دعس نع

 «ناميلس انثدحو . ح لضفلا نب يلع انث «نسحلا نب دمحم '””[رحب وبأ] انثدح

 . ح ديعس نب يبحي انربخأ «نوراه نب ديزي انث :الاق راطعلا رفعج نب سيردإ انث "”[دمحأ نب]

 نب كلام انث «يبنعقلا انث ءيشكلا "”[ملسم وبأ] انث « "”[يباطخلا] قوراف انثدحو

 . ح ةبعش انث ءدواد وبأ انث « "”[بيبح نب] سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدحو . ح سنأ

 نبا ”[انث] قازرلا دبع ابنأ «ميهاربإ نب قاحسإ انث «دمحأ نب ناميلس انثدحو

 .باوصلا وهو (ب) نم وه تبثأ امو «لصألا نم طقس [ 1نيبام )١(
 .(ديعسلا :(ب) يف (؟)
 .(ب) نم ةدايزلا (*)
 .(ب) نم طقس (5)
 . ملعأ هللاو باوصلا وه تبثأ امو «لصألا نم طقس [ ]1 نيب ام (4)
 .«لاقف» :(ب) ىف (5)
 .(81/ /؟5؟) لامكلا بيذهت رظنا . باوصلا وهو (ب) نم تبثأ امو ءارلاب «راوس : لصألا يف )و7,
 .«أبنأ» :(ب) يف (8)



 «ةرجع نب بعك نب قاحسإ نب دعس نع مهلك «ركب يبأ نب هللا دبع ينربخأ «جيرج
 ("'يردخلا ديعس يبأ تخأ «كلام تنب ةعيرف نأ ةرجع نب بعك تنب بنيز هتمع هتربخأ

 :اهل لاقي فرط دنع لايمأ ةتس ىلع ةنيدملا نم ناك اذإ ىتح جر اهل اجوز نأ اهتربخأ

 نكي مل نكسم يف ثراحلا ينب يف ةعيرف تناكو هولتقف صوصللا هيلع اوداعت مودقلا

 ةعس انيديأب سيل :اولاقف «يردخلا ديعس وبأ مهيف اهتوخإ ءاجف «ىنكس ناك امنإ اهلعبل
 هنلَي هللا لوسر تتأف «ةشحولا كيلع ىشخنو اًعيمج نوكن نأ الإ انحلصي الو «كيطعنف

 ةرجحلا يف تناكاذإ ىتح تربدأف ««تعش نإ يلعفا» :لاقف «مهدنع نوكت نأ هتنذأتساف

 باتكلا غلبي ىتح كنكسم يف يثكما» :لاقف «تداعف (تلق امل يدوع ,يلاعت» :لاقف

 . (هلجأ

 نب "”[دعس] نع ثيدحلا اذه ىور نمو .هللا دبع نع «جيرج نبا ظفل اذه #

 (""نايفسو ءمساقلا نب حورو ءرمعمو ءورمع نب هللا ديبعو «نادامحلا :قاحسإ

 رحب وبأو «سنوي نب ىسيعو « لضفملا نب رشبو «بيهوو «ناطقلا ديعس نب ىيحيو «يروثلا
 «ةرمض وبأو «ةيواعم نب ناورمو «سيردإ نب هللا دبعو ءرمحألا دلاخ وبأو «يواركبلا
 . نيرخآ يف ةدعسم نب دامحو «كرابملا نب هللا دبعو ءدمحم نب زيزعلا دبعو

 . قاحسإ نب دعس نع «ديعس نب ىيحي نع «ةبعش نع «دمحم نب رضنلا هاورو #

 يبأ نب ديز هاورو .دعس نع ديعس نب ىيحي نع دعس نع هيوري ديز نب دامح ناكو

 . قاحسإ نب دعس نع «دمحم نب ديزي نع «بيبح

 ليعامسإ انث «يطافسألا لضفملا نب "”[سابع] انث «يباطخلا قوراف انثدح -4

 نبا دمحم نع «داهلا نب هللا دبع نب ديزي نع «لالب نب ناميلس نع «يخأ انث «سيوأ يبأ نبا
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 لكأ ِهِّيَي هللا لوسر تأر اهنأ اهتمع نع «يردخلا ديعس يبأ تنب دنه ينتثدح '''[: لاق] بعك

 . (ب) ةخسن ىف ةدايزلا (0)

 .«قاحسإلا : لضألا يف )0

 . «سابعلا» :(ب) يف قرف

 .(ب) نم طقس (:)



 ةباحصلا ةفرعم

 .[أ /قا“0 / ]أضوتي ملو «ىلص مثامحلو ازبخ

 دنه نع :الاقف «يراصنألا ذاعم نب دمحم نب ورمعو «ديمح يبأ نب دمحم هاور #

 يبأ نبا نع «بيبش نب هللا دبع هاورو .هوحن اهتمع نع «يردخلا ديعس يبأ نب ديعس تنب

 . اهتمع نع «ديعس ىبأ نب ديعس تنب دنه ىنتثدح :لاقف امهتياورك سيوأ

 يبأ نبا انث ءبيبش نب هللا دبع انث «ةبورع وبأ انث «يلع نب دمحم هانثدح 5

 .هب ناميلس نع «هيخأ '١[نع] «سيوأ
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 "'ةرارز نب دعسأ : ةمامأ ىبأ تدب ةعيرف "]

 نميف يازلاو ءاحلا فرح ىف هفالتخا انركذ «رخأتملا اهركذ «ةعراف "”[:لاقيو] د

 (©ءارفع نب ذّوَعُم تدب ةعّيَرُف [*"8]

 اهركذ اميف اهنع ءهمأ نع «رانيد نب دلاخ : اهثيدح ىور « ُهّلِقَع ىبنلا ىلع تلخد 0

 . هيلع دزي ملو ,رخأتملا

 (”تلصلا ىبأ تدب ةعراف ["817]

 .«ىخأ انثدح» :(ب) ىف )١(

 . 085 /54) ةباصإلا «(917* 5 /0) دسألا (؟)
 .«ليقو» :(ب) ىف قفرفز

 .(883/5) ةباصإلا «(77*+ /9/) دسألا «(501/4) باعيتسالا (4)
 . (39/6 /5) ةباصإلا 7١16(2 /!ل) دسألا .(54 5 /5) باعيتسالا (0)



 نم لهك ىنثدح ءمصاع يبأ نب ''”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 0١

 تلصلا يبأ تنب ةعراف نع « سابع نبا نع «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا

 ناكو ءلامجو بلو لقع تاذ تناكو فئاطلا حتف دعب هِي هللا لوسر ىلع تمدق اهنأ

 رعش نم نيظفحت» : ِهْلْلَع ىبنلا ىل لاق :ةعرافلا تلاقف ءاّبجعم اهب هلي هللا لوسر

 ةصق ''”تركذف «ليللا ناك اذإ يخأ ناك ءكلذ نم بجعأو «معن :تلاق (؟ كييخأ

 طقسف نارئاط لبقأف «يريرس ىلع بثوف "”[يناتأو] رفس نم يخأ مدق :تلاقو «ةليوط

 . هتنث ىلإ هردص نيب ام قشف هردص ىلع امهدحأ

 انث «ةفرع نب دمحم نب ميهاربإ انث «ءالمإ ديعس نب هللا دبع نب نسحلا هانثدح -57

 نع : قاحسإ نب دمحم لاق :لاق «ىبارعألا نبا نع «بلعث '”[نب] ىيحي نب دمحأ

 حتف دعب ُهْنْفَع يبنلا ىلع تلصلا يبأ تنب ةعراف تمدق :لاق بيسملا نبا نع «يرهزلا

 . هركذف فئاطلا

 3 ع

 «”ةيراصنألا ةلضاف [*48]

 . سينأ نب هللا دبع ةأرما

 انث .كلام نب ورمع انث «نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمع وبأ انثدح 81

 نع «ةديبع نب دمحم هيخأ نع « يديزلا ةديبع نب ىسوم انث «يرازفلا ةيواعم نب ناورم

 هللا دبع تنب يهو .همأ نع «كلام نب بعك نب هللا دبع نب ىيحي نع «ةديبع نب هللا دبع هيخأ

 ىلع ثحف هْنِلَم هللا لوسر انبطخ :تلاق ةيراصنألا ةلضاف اهمأ نع« ىنهجلا سينأ نبا

 .(ب) نم طقس )١(

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««ركذف» : لصألا يف (؟)
 .«يناتأف» :(ب) يف (*)

 .(7375/5) ةياصإلا :(؟5١5 /9/) دسألا «(5140 /5) باعيتسالا (4)



 ال ىنإ» :لاقو ىلع هدرف )2 لجو زع هلل ةقدص وه :تلقو «يل يلحب هيلإ تثعبف ةقدصلا

 اياهل وه :لاقف يجوز ''”[عم هيلإ] هب تثعبف «اهجوز نذإب الإ ةأرما نم ةقدص لبقأ
 .٠ ("”هلبقف اهيبأ نع «هتثرو هللا لوسر

 . تو ب .

 "راسي تدب ةهيكف ["”98]

 . ثراحلا نب باطخ ةأرما ن

2 2 03 

 انث «ةبيش ىبأ نب نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -14

 نبا نع «يئاكبلا هللا دبع نب دايز انث .فسوي نب ميهاربإ انث '”[ثراحلا نب] باجنم

 تنب ةهيكف هتأرماو «ثراحلا نب باطخ :نيرجاهملا نم ةكمب ملسأ نم ةيمست يف قاحسإ

 .[ب /776 /؟] راسي

 . (هنأ» : لصألا يف )00(

 امف لاملل ناك اذإف ؛ ريمضلا دوع رابتعاب حيحص امهالكو «اهلبقفا :(ب)يف ءاجو .لصألا يفاذك (؟)
 . باوصلا وه ىناثلاف ةقدصلل ناك اذإو «باوصلا وه تبثأ

 )4//810*0,  ةباصإلا «(؟78/97) دسألا (7)
 .(ب) نم ةدايزلا (5)



 فاقلا باب

 "”ةيدنكلا سيق تبب ةليتق ]44٠8"[

 "”[دق] ءاهقراف ىتح اهب لخدي ملو ُهّتلَي يبنلا اهجوزت «سيق نب ثعشألا تخأ ت

 . اهركذ مدقت
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 "”ةينهجلا ىفيص تسب ةليتق ["9441]
 .راسي نب هللا دبع : دنع اهثيدح «تارجاهملا نم تناك ح

1 0 1 27 . 52 

 (”[نب دمحم] نب هللا دبع انث «دواد نب مادقملا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7816 .
 «بيركوبأ انث «سابعلا نب يلع انث ,ملس نب رمع نب دمحم انثدحو .ح رعسم انث «ةريغملا

 ةليتق نع "”[راسي] نب هللا دبع نع «يلدجلا دلاخ نب دبعم نع «رعسم انث «ةماسأ وبأ انث

 ام :نولوقت نوكرشت مكنإ» :لاقف هَ يبنلا ىلإ ''”[يدوهي ءاج] :تلاق ةنيهج نم ةأرما

 ام» :اوفلحي نأ اودارأ اذإ اولوقي نأ لَم يبنلا مهرمأف «ةبعكلاو :نولوقتو «تئشو هللا ءاش

 .(ةبعكلا برو» :اولوقي نأو [مهرمأ]و «(تكش مث هللا ءاش

 .هوحن دبعم نع «يدوعسملا هاور *

+ 
 2 خب 0 ايزي 101 انزن

 «”ضابرعلا تبب ةليتق ["597]

 . هيلع دزي ملو «رخأتملا هاكح اميف ثيدح ىف ركذ اهل « لسح نب كلام ىنب نم ان

 نو تي د

 )١( /ا) دسألا «(50ا//5) باعيتسالا 51٠(« ةباصإلا )54/*797( .
 .(ب) نم ةدايزلا ()

 )7894/54(.  ةباصإلا «(؟579 /9) دسألا «(5//501) باعيتسالا (*)
 .«يدوهيا ةملك تطقسو «تءاج» :(ب) يف (5)

 .("89/5) ةباصإلا 51٠(: //)دسألا (0)



 ”ةيربنعلا ةمرخم تبب "'[ ةليتف] *]
 . ةبيلع اتنب ةبيحدو ةيفص : اهنع تور

 .ح يضوحلا رمع وبأ انث ءيشكلا ملسم وبأ انث «يباطخلا قوراف انثدح 57

 رمع وبأ انث «بويأ نب دمحم انث « "”[دمحأ نب دمحم]دمحأ وبأ يضاقلا انثدحو

 .ح يربنعلا راوس نب هللا دبعو ؛يقحاللا '؟”[رمع نب] نامثع '"'[نب يلع انث] ءيضوحلا م . . 0 3 .

 . "2[ح يربنعلا راوس نب هللا دبع انث «ةفيلخ وبأ انث «يفيرطغلادمحأ وبأ انثدحو]

 . ح ينادغلا ءاجر نب هللا دبع انث «يئالعلا ايركز نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس

 نب هللا ديبع انث 3 (*”[يلمتسملا] ماشه نب دمحم انث 2 0[ دمحأ نب] ناميلس انثدحو

 : (9[لاق] دينجلا وبأ "”[انث] يربنعلا ناسح نب هللا دبع انث :اولاق ةشئاع نبا دمحم
 ةدج تناكو ةمرخم تنب ةليق '”ىتبيبر اتناكو «ةبيلعاتنبا ةبيحدو ةيفص ياتدج ينتثدح

 هل تدلوف بانج ىنب ىخأ رهزأ نب بيبح تحت تناكو ةمرخم تنب ةليق امهتربخأ هنأ امهيبأ

 تجرخف «نهمع وهو ءرهزألا نب '”[بوثأ] اهنم "”[اهتانب] عزتناف يفوت مث ءءاسنلا
 ءاًئيدح نهرغصأ يه ةيريوج تكبف «مالسإلا لوأ يف هِي هللا لوسر ىلإ ةباحصلا يغتبت
 ركذو ءاهعم اهتلمتحاف اهتمحرف ,فوص نم اهل جيبس اهيلع ةصرفلا اهتذخأ دق تناكو

 دقو «ةادغلا ةالص سانلاب ىلصي وهو هلي هللا لوسر ىلع انمدقف :تلاقو اهلوطب ةصقلا

 ةملظ نم فراعت داكت ال لاجرلاو ءامسلا يف ةكباش موجنلاو رجفلا قشنا نيح تميقأ.

 .«ةليتق» :(ب) يف )١(

 . (7941 /5) ةباصإلا 2(” 50 /ال) دسألا .(559 /5) باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(ب) نم طقس (4)
 . «كيمدلا يبأ نبا» :(ب) يف (6)

 . «اهبايث» : ىلإ لصألا يف تفحص [ ] نيب ام (0)

 .«بوث» :(ب) يف (8)
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 رجشلاو ءالا امهعسي ملسلا وخأ ملسلا» : لوقي ُهّْنيَي هللا لوسر تعمسف « ليللا

 . (ناتفلا ىلع نانواعتيو

 ©"”رامنأ ينب مأ ةلّيق 71
 . مثيخ نب نامثع نب هللا دبع دنع اهثيدح « ِهْنَْم يبنلا تأر

 نب دمحم انث «يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث هدمحأ نب ناميلس انئدح 7

 ينب مأ ةليق نع «٠ ميشخ نب نامثع نب هللا دبع انث «بيبش نب ىلعي انث ٠ فلخ يبأ نب دمحأ

 اي :تلقف هيلإ تسلجف « هل ةرمع نم لحُي ةورملا دنع هي هلع هللا لوسر تيأر :تلاق راغأ

 ام رثكأ ”"'[اهب] ماتسأف ةعلسلا عيبأ نأ تدرأ امبرف «عيبأو يرتشأ ةأرما ينإ « هللا لوسر

 نأ [أ /قا"”57/7] تدرأ اذإو «ديرأ يذلاب اهعيبأ ىتح صقنأ مث «هب اهعيبأ نأ ديرأ

 ديرأ يذلاب اهذخآ ىتح ديزأ مث هب اهذخآ نأ ديرأ امم لقأ اهب تيطعأ "”[ةعلسلا] يرتشأ

 اهب يماتساف "”[ةعلسلا] يرتشت نأ تدرأ اذإ ,ةليق اي يلعفتال» : هت يبنلا لاقف «

 يماتساف .ةعلسلا يعاتبت نأ تدرأ اذإو .تعنم وأ تيظعأ هب يذخأت نأ نيديرت يذلا

 .«تعنم وأ تيطعأ هب يعيبت نأ نيديرت يذلل اهب

 . '*”[هوحن] بيبش نب ىلعي نع «يدامرلا راشب نب ميهاربإ هاور *
 ل
25 1 

 597 75 0 اذل

 ةيمأ يبأ تدب ةبيرق ] 2003م

 )١( (؟ 9419 /5) ةباصإلا «(؟ 56 /ا) دسألا .(5094/5) باعيتسالا ,

 ) )0.(ب)نم طقس
 . (ب) نم هانتبثأ امو ««علسلا» : لصألا يف ()

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 99٠(. /5) ةباصإلا .(557 //)دسألا (6)



 انث «ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -

 نب مساقلاو ءورمع يبأ نب هللا دبع نب ديمحلا دبع نأ تباث يبأ نب بيبح ينربخأ «جيرج نبا

 نمحرلا دبع نب ركب ابأ اعمس امهنأ هاربخأ «ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب دمحم
 اهنأ مهتربخأ ةنيدملا تمدق امل اهنأ هتربخأ هِي يبنلا جوز ةملس مأ نأ ربخي ثراح ا نبا

 هلع يبنلا اهجوزتف ينبطخف هلي يبنلا ينءاج بنيز هتعضو امل :تلاق ؛ةيمأ يبأ '”[تنب]

 اهقفاوو : ةيمأ يبأ تنب ةبيرق تلاقف «؟ بيز نيأ» :لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع ءاجف

 . (ةليللا مكيتآ ينإ» : هلْيَع يبنلا لاقف «رساي نب رامع اهذخأ اهدنع

1 : 
 9و ب اء 7

 (ةيراوتغلا "” ثراحلا تدب ] ةبيرق 3

 :لاقو رخأتملا اهركذ « ثراحلا نب ديبع تدب ةليقع اهتنبا :اهنع تور «ةريرق يهو

 . ةليفغ "”[ : لاقو] نيغلا فرح يف اهركذو «ةليقع '*”[اهمسا]

 انث ءرمع نب صفح انث «غئاصلا يلع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -4

 تنب ةجح همأ نع «نمحرلا دبع نب ديز انث «ةديبع نب ىسوم انث «زيزعلا دبع نب راكب
 ثراحلا تنب ةريرق يمأو انأ تئج :تلاق ثراحلا نب ديبع تنب ةليقع اهمأ نع ةظيرق

 ذخأف حطبألاب ةبقب هيلع براض وهو « هني يبنلا ىلإ تارجاهملا نم ءاسن يف ةيراوتعلا

 دي سمأ ال ينإ» :لاقف «هعيابنل انيديأ انطسبو انررقأف :تلاق ءاًئيش هللاب كرشن ال نأ انيلع

 . انتعيب كلذ ناكو انل رفغتساف ««ءاسنلا

 نب يلع نب دمحم ثيدح نم رخأتملا اهجرخأو «ةريرق يباتك يف '””[عقو]اذك *

 .ةبيرق :لاقو ءديز
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 .«ةنبا» :(ب) يف )١(

 . (ب) نم ةدايزلا هذه قهز

 . 0795 /5) ةباصإلا ,.(5 57 /97)دسألا (”)

 . ؛اهتنبا» :(ب) يف (5)

 .(ب) نم تطقس (6)



 ©"”ةيدنكلا ساور تدب ةرسق ["417]

 . برعلا زئاجع نم

 دمحم نب ناوكذ ىنثدح «ىضيرلا دمحأ نب ىلع نب '”[نسحلا] انثدح 6٠٠

 ةرسيم انثدح «ةلبج نب ورمع نب نمحرلا دبع انث «راطعلا دالخ نب دمحم انث « يشرح

 لاق :تلاق ةيدنكلا ساور تنب ةرسق نع « هللا دبع تنب ةليتق نع «ةيئاطلا ىشبح تنب

 "”يعيطأو ةرفغملاب اهدنع كركذي ةئيطخلا دنع هللا يركذا ,ةرسق ايو : ُهَِيَي هللا لوسر

 .(كتيب ريخ رثكي كيدلاو يربو .ةرخآلاو ايندلا ريخ كيفكي كججوز

 )١( ةباصإلا «(7515 /97)دسألا .(5094 /5) باعيتسالا )5/791١(.

 )( .«نيسحلا» :(ب) يف

 )*( لصألا نم تبثأ ام باوصلاو «عطأو» :(ب) يف .



 فاكلا باب

 «”ةيراصنألا ةشبك ["99]

 وبأ اهبسن '''[و] ةشيبك :ليقو « "'”[ةبوسنم ريغ] «ةرمع يبأ نب نمحرلا دبع ةدج ص

 . تباث نب ناسح تمخأ مارح نب رذنملا نب تباث تنب ةشبك :لاقف ةبورع

 نيسحلا نب دمحم] نيصح وبأ انث «ورمع نب دمحم نب رفعغج انثدح 5١

 هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدحو . ح ينامحلا "”[ديمحلا دبع نب] ىيحي انث « "”[يداولا

 ةمثيخ وبأ انث «ىلعي وبأ انث يلع نب دمحم انثدحو .ح يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نبا

 يبأ نب نمحرلا دبع نع «رباج نب ديزي نب ديزي تعمس :لاق ةنييع نب نايفس انث :اولاق
 هلع يبنلا يلع لخد :تلاق ةشبك [ب /777/1] اهل لاقي هل ةدج نع «يراصنألا "”[ةرمع]

 . هتعفرف اهيف '*”[تعطقف] مئاق وهو ''”[اهنم برشف] ةقلعم ةبرق يدنعو

 ("'[هتدج] نع :لاقف ديزي نب ديزي نع نيصحلا نب زيزعلا دبعو « ةعيهل نبا هاور #
 . مثلك هتدج نع «ةعيهل نبا نع : "”بهو نبا لاقو «ءاصربلا

 داع دع د

 «ةرارز نب دعسأ تدب ةشبك "]

 «فينح نب لهس تنب ةمامأ يبأ ةلاخخ يهو «ةبيبح يبأ نب هللا دبع تحت تناك ن

 عم اهركذ '''مدقت «رباج نب طيبن تحت ةعرافلا تناكو «ةعيرف :ليقو ةعرافلا : اهتخأو

 )١( باعيتسالا )5/ 5٠١(., ةباصإلا «(؟ 5ا//9)دسألا )5/ 0795 .
 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .«ةزمح» :(ب) يف (*)

 . «اهيف نم برشف» : لصألا ىف (5)

 .«تعطق» :(ب) يف (0)
 .«اهتدج» :(ب) يف (5)

 .لصألاب ترركت (0)

 .(7915 /5) ةباصإلا «(؟ 51/ /9ل) دسألا .(ب) نم وه تبثأ امو «لصألا نم ةمجرتلا هذه تطقس (/)
 . ؟عيقبلا : لصألا يف 09(



 9 50 م _ٍ

 "'هيكح تدب ةشبك ] :٠ ٠

 دزي ملو رخأتملا اهركذ « ةبقع نب ىيحي تنب مكحلا مأ اهنع تور , هلع يبنلا تأر ه

 . هيلع
2. 
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 ””ةيعازخلا نايفس تنب ''”[ ةريبك 0 ]

 .ديعس نب ةقرو يبأ دنع اهثيدح «ةيلهاجلا '*”[يف هلي يبنلا] تكردأ ه
 انث «ىنثملا نب يلع نب دمحأ انث « ””[ليهس نب] ديمح نب دمحم انثدح 7

 ديعس نب ةقرو يبأ نب ىيحي نع يموزخملا ينعي ناميلس نب دمحم انث ءراكب نب دمحم
 دق تناكو «نايفس تنب "”[ةريبك] يتالوم ينتثدح : "”[لاق] هيبأ نع ''"[ديعس نع]

 يف يل نينب عبرأ تدأو « هللا لوسر اي : تلق : تلاق تاعيابملا نم تناكو ةيلهاجلا تكردأ

 «ريبجو «ةرسيم هنباو ءاديعس كابأ تقتعأف .«باقر عبرأ '”[ يقتعأ» :لاقف «ةيلهاجلا

 مد نم هللا دنع ىكزأ ءارفع مد نإف اوقيرهأ» : هلع يبنلا اهل لاقو :تلاق «ةرسيم مأو

 .(نيوادوس

0 0 . 
 بت نق

 )١( ةباصإلا «(558/7)دسألا )8/ 917 "(.

 .«ةريثك» :(ب) يف (0)

 ,(9957/5) ةباصإلا «(؟١٠56 /ا/) دسألا )55١/5(. باعيتسالا (*)
 . قايسلل ةاعارم اهطاقسإ حصيو ««يف» : نود ؛«(ب) نم ةدايزلا هذه ()
 .(ب) نم ةدايزلا هذه (6)

 .(ب)نم طقس (5)
 . «ةريثك) :(ب) يف (0)

 .(«قتعأ» :(ب) يف ()



 ةباحصلا ةفرعم

 '""ةيريمحلا موثلك تنب ةميرك [4007]

 . يلالهلا ةعادو نب فاكع نم هْنيَع يبنلا اهجوز ءرسب نب ةيطع ثيدح يف اهركذ ح

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع ''![نب دمحم] انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 7877

 نع «ىيحي نب '"”[ديلولا نب] ةيواعم نع «ديلولا نب ةيقب انث ءمصاع نب رابجلا دبع

 ينزاملا رسب نب ةيطع نع «ثراحلا نب فيضع نع «لوحكم نع «ىسوم نب ناميلس

 : لاق '؟ةجوز كلأ ,فاكع ايد : هتيم يبنلا لاقف يلالهلا ةعادو نب فاكع ءاج :لاق

 مسا ىلع كتجوز دق» : هَ هللا لوسر لاقف ؟تئش ْنَم ينجوزت ىتح *حربأ الو ءال

 . "”(ةيريمحلا موفلك تدب ةميرك ةكربلاو هللا

 "ةيربنعلا نثّرُب تنب ةبيلك : ليقو ءمشلُك [ ] 40٠0

 . ةبلعث "”[نب] ٍبّيَيز مأ د

0 3 12 
 ع

 «يسرنلا ديلولا نب حلاص نب دمحم انث « '*”[دمحأ نب] ناميلس انئدح -7 5

 هس
 ةيربنعلا نثرب تنب ةبيلك 1[ يمأ] ينتعد :لاق "١)[ةبلعث نب] بيبز يدج تعمس

 )١( /7)دسألا 7561١(.« ةباصإلا )945/5"7(.
 .(ب) نم ةدايزلا هذه (0)

 . (ب) يف تسيل (9)

 .«جوز» : لصألا يف (4)

 .(ب) نم تبثأ امو ءفيحصت وهو «خأ نبا» : لصألا يف (5)

 .«يريمحلا) :(ب) ىف (0

 .(947/4) ةباصإلا «(7367 /97) دسألا (0)
 .4تنب) :(ب) ىف (8)

 . لصألا نم طقس قفز

 .(ب)نم وه تبثأ امو ««ديعس» : لصألا يف )9١(

 .(ب) نم طقس )١١(

 «موثلك مأ» : هباوص طقس عقو هلعل وأ ء.ةصقلا قايس هيضتقي هتبثأ امو ءأطخ وهو «مأ» : لصألا يف (١؟)

 .217/76) يناربطلا مجعم يف امك
 )١( (ربنعلا» : لصألا يف .



 رجا 6 ةباحصلا ةفرعم
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 هلع يبنلا هب تيتأف لجرلا تببلف سبلأ تنك يتلا يتبيرز ذخأ اذه نإ «ينب اي : تلاقف
 . «همأ ةبيرز هيلع در» :لاقف «ىمأ ةبيرز ذخأ اذه نإ « هللا لوسر اي :تلقف

 دع دع 7 07 7



 ماللا باب

 ©”لضفلا مأ ةبابت 0 ]
 2 نامل و . 5

 هللا دبع نب ةبيور نب مزهلا نب ريجب نب نزح نب ثراحلا تنب «بلطملا نب سابع ةأرما ه

 هللا دبعو « لضفلا : سايعلل تدلو «يرماعلا ةيواعم نب ةعصعص نب رماع نب لاله نبا

 مأو ةنوميم تناكو «سابعلا ينب مامتو «بيبح مأو «نمحرلا دبعو ءاّمثقو « هللا ديبعو

 نب سيمع اتنبا ىملسو ءامسأ امهمأل ناتخأ امهلو «مأو بأل 2"”نيتخأ ثراحلا اتنبا ديفح

 فوع تنب دنه تاوخألا ءالؤه مأو « بسنب سيل لبج معثخو «  يمعشخلا ميت نب دعم

 اهجوزتف ىملس نع ةزمح لتقو «ريمح نم شرج نب ةماطح نب ثراحلا نب ريهز نبا
 هللا دبع رفعجل تدلوف ءامسأ نع رفعج لتقو «دادش نب هللا دبع هل تدلوف داهلا نب دادش

 يلعل تدلوو «ركب يبأ نب دمحم قيدصلا ركب يبأل "”[ءامسأ] تدلوو ءاّنوع ادمحمو

 . بلاط يبأ نب يلع نب ىيحي بلاط يبأ نبا

 «لفون نب ثراحلا نب هللا دبعو «كلام نب سنأو «مامتو هللا دبع اهانبا :اهنع ىور

 . [أ /” 51 /7] قراخملا نب سوباقو «بيركو ءاهالوم ريمعو

 حون نب دواد انث « ''”[ةماسأ يبأ نب] ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -0

 بيعش وبأ انث ءنسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو .ح بويأ انث «دامح انث ءراسمسلا

 رطفأ هنأ سابع نبا نع «ةمركع نع «بويأ انث « دامح انث «ينيدملا نب يلع انث « ينارحلا

 نبلب هتتأ ةفرعب رطفأ هلع يبنلا نأ لضفلا مأ ينتثدح :لاقو هلكأف نامرب يتأو «ةفرع موي
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 نبا نع '”[ةمأوتلا] ىلوم حلاص نع بئذ يبأ نبا هاورو .بويأ نع رمعم هاور #*

 . هلثم لضفلا مأ نع « سابع

 ةأرما لضفلا مأ» :(ب) يفو (*948/54) ةباصإلا «(367/7)دسألا )55١/5(« باعيتسالا )١(
 . .2خلإ . ثراحلا تنب يهو ةبابل اهمسا «بلطملا نب سابع

 .باوصلا وه تبثأ امو «ناتخأ» ةيطخلا خسنلا يف (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (9)
 . (اًنوعو» :(ب) ىف (”)
 .(ب) نم ةدايزلا هذه (4)
 .بيرقتلا :رظني . هانتبثأ ام باوصلاو ««ةموتلا» :(ب) يفو لصألا يف (0)



 . ح كلام نع «يبنعقلا انث «بلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -7

 نب] كلام انث ءفسوي نب هللا دبع انث ءلهس نب ركب انث «ردب نب دمحم انثدحو
 نإ : لاق هنأ سابع نبا نع «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «باهش نبا نع 9[سنأ

 ينتركذ دقل «ينب اي :تلاقف ©« تالسرملاو » : أرقي وهو هتعمس ثراحلا تنب لضفلا مأ
 . برغملا ىف اهب أرقي هّلَِم هللا لوسر تعمس ام رخآل اهنإ ةروسلا هذه كتءارقب

 هاورو . نيرخآ يف ةرقو «ةنييع نباو « سنوي حلاصو «ليقعو «رمعم هأور *

 . هلثم لضفلا مأ نع « سابعلا نب مات نع «يرهزلا

 دواد نب ىسوم انث « ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -7

 . "”[ح] يبضلا

 نب "”[نيسحلا] انث :الاق « شيبح نب يلع نب دمحمو «يدنسلا نب دمحأ انثدحو

 نع «ديمح نع «ةملس يبأ نب زيزعلا دبع انث :الاق ديلولا نب رشب انث « متاح نب دمحم

 ىف] هتيب ىف برغملا هلي هللا لوسر انب ىلص :تلاق ثراحلا تنب لضفلا مأ نع «سنأ

 . ضبق ىتح اهدعب لص ام هب *”اًحشوتم '”[بوث

 0ةبابل ىبأ تدب ةبابل[ ]6 4٠٠

 . هيلع دزي ملو «رخأتملا اهركذ اميف ركذ اهلو « هلع ىبنلا تكردأ ه

 «ىسوم وبأ انث ءدامح نب دمحم نب "”[نسحلا] انث « يلع نب دمحم انثدح -

 «ةبابل يبأ ىلوم ليربج نب ديعس نع ةديبع نبا ينعي  ىسوم انث .قوزرم نب لولهب انث

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(ب) نم تطقس ()

 .«نسحلا» :(ب) ىف (5

 . (ب) نم هانتبثأ امو «لصألا نم طقس عد

 .«حشوتمل :(ب) ىف (0)
 , ("19/8) ةباصإلا ,(564 /ال) دسألا (1)
 .«نيسحلا» :(ب) يف (0)
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 "”ىدش] :لوقي ''”[ناكف] هتبحاص انأ تنك :تلاق ةبابل هتنبا نع ءديز نب بوقعيو

 مله .يخأ اي :هادانف رذنملا دبع نب ةعافر وبأ هب رمف ءهلوسرو هللا ناخ يذلا هللا ودع قاثو

 هنع لأسف ءهلوسرو كنع هللا ىضري ىتح اًدبأ كملكأ ال هللاو ال :لاقف ؟كملكأ

 يل“"” [ناكل ] ينءاج ول» :لاقف ءهربخب هوربخأو دجسملا ىف وه :اولاقف هلم هللا لوسر
 تلزنو «ةيآلا 4... لوسّرلاو هللا اونوخت ال اونمآ نيل اهيأ اي ”[تلزنف] «رمأ هيف

 . 4 هللا رمأل نوجرم نورخآو ف : هيف ىرخألا ةيآلا

 و
2 

0 
2 00 2 

 (”ةيرافغلا ىليل [ ٠ ه؟)]

 نب مساقلا انث ءيمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -4

 ءمشاه يبأ ملسم نع ءديربلا نب مشاه نع «ليضف نب دمحم انث «ةبيش يبأ نب دمحم

 يوادأ هلي يبنلا عم جرخأ تنك :تلاق ةيرافغلا ىليل نع «يبلغتلا هللا دبع نب ىسوم نع

 . ىحرجلا

 «بيرك وبأ انث ءيراصنألا قاحسإ نب ىسوم انث «نسحلا نب بيبح هانثدح ٠

 .هوحن ملسم ''![ينثدح] :لاق هيبأ نع «مشاه نب يلع انث «دامح نب ورمع انث

 "ةيفقثلا فناق تدب ىليل [400017]

 هللا دبع نب يلع انث «يشكلا «![ملسم وبأ] انث « ”[يباطخلا] قوراف انثدح ١-

 . (ب) نم هانتبثأ امو ««ناكو ١ : لصألا ىف قلد

 . ؟يديبلا لصألا يف )70

 .«ناكو» :(ب) يف ()
 .2«تلزنوا :(ب) يف (8)

 5٠7(. /5) ةباصإلا .(7559 /9/) دسألا .(577 /5) باعيتسالا (4)

 .«ينربخأ» :(ب) يف (7)

 .(507 /4) ةباصإلا .(709 /1) دسألا «(57 /4) باعيتسالا (0)
 .(ب) نم ةدايزلا (8)
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 انث :الاق يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدحو . ح ينيدملا

 اتراق ناكو «يفقثلا ميكح نب حون ينثدح «قاحسإ نبا نع « يبأ انث « ميهاربإ نب بوقعي

 يبأ تنب ةبيبح مأ هتدلو دق دواد :هل لاقي دوعسم نب ةورع ينب نم لجر نع .نآرقلل

 موثلك مأ لسغ نميف تنك :تلاق ةيفقثلا فناق تنب ىليل نع ٠ هني يبنلا ةجوز نايفس

 "7 لا هلي هللا لوسر اناطعأ ام لوأ ناكو ءاهتافو دنع هَّلِيَع هللا لوسر تنلب

 م ُُ 5 1 ود (؟5)ع 6 وى 0 قضز م

 . اًبوث اًبوث هانلوانف اهنفك هعم « بابلا دنع سلاج هِي هللا لوسرو :تلاق ءريخألا

 دلع دع دع

 (2هاغ نب ةفيذُح نب ةمثَح يبأ تنب ىليل ]

 «ةعيبر نب رماع نب هللا دبع مأ ءبعك نب يدع نب جيوع نب ديبع نب هللا دبع نبا

 . ةشبحلا ىلإ (©[ةعيبر نب] رماع اهجوز عم ترجاه «لوألا تارجاهملا نم

 وبأ انث «ىمرضحلا 2*[ هللا دبع نب دمحم] انث .دمحأ نب ناميلس انثدح -5

 نمحرلا دبع ينربخأ '"'[:لاق] قاحسإ نب دمحم ينثدح ءريكب نب سنوي انث «بيرك

 ىليل همأ نع « ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع « هللا دبع نب زيزعلا دبع نع «ثراحلا نبا

 انأيهت املف ءانمالسإ يف انيلع سانلا دشأ نم هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ناك :تلاق

 ىف ىذؤن ال ثيح هللا ضرأ ىف بهذنف ءاننيد يف انومتيذآ :تلقف ؟هللا دبع مأ اي نيأ

 .هانعمب وهو «وقحلا» :دسألا يفو «(؟4/75) يناربطلا مجعم يف )١(

 . ةرركم ىلوألا «رامخلا» نأ رهاظلاو ««رامخلا مث عردلا مث رامخلا مثا :لصألا يف (0)

 .«ةفحنملا» :(ب) يف قفز

 .(5 ٠0 /5) ةباصإلا «(565/9/) دسألا «.(557 /5) باعيتسالا (5)

 .(ب) نم ةدايزلا هذه (6)



 نم ''”[تيأر] امب هتربخأف رماع يجوز ينءاجف بهذ مث « هللا مكبحص :لاق « هللا ةدابع

 . باطخلا

 انث «ديعس نب ةبيتق انث «قاحسإ نب دمحم انث « هللا دبع نب ميهاربإ انثدح 81

 ""يودعلا ةعيبر نب رماع نب هللا دبع يلاوم نم ًالجر نأ نالجع نبا نع ءدعس نب ثيللا

 ءانتيب يف دعاق هل هللا لوسرو ءاّموي يمأ ينتعد :لاق هنأ رماع نب هللا دبع نعءهثدح

 (؟هيطعت نأ تدرأ اذام» : ُهُنِلَم هللا لوسر اهل لاقف '*”[كيطعأف] "”[لاعت] كاه : تلاقف

 كيلع تبتك اًئيش هطعت مل ول كنإ امأ» : هلم هللا لوسر لاقف « رمت هيطعأ :تلاق

 .(ةبذك

 «نالجع نبا نع «حيرش نب ةويحو «بويأ نب ىيحيو «ليعامسإ نب متاح هاور #

 . هللا دبع ىلوم دايز نع : *[بويأ نب] ىيحي لاقو

 "”ةيصاصنخلا نب ريشب ةأرما ىليل [ ] 5:٠ ٠

 . حدود وبأ انث « سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -8

 | ١حج روصنم نب ديعسانث «ىسوم نب رشب انث ,نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدحو

 دايإ نب هللا ديبع انث :اولاق ديلولا وبأ انث ءملسم وبأ انث « '؟”[يباطخلا] قوراف انثدحو

 هع هللا لوسرو «ةيصاصخلا نب ريشب ةأرما ىليل تعمس :لاق ثدحي يبأ تعمس :لاق

 تركذف «ًالصاوم نيموي موصأ نأ تدرأ :لاق ءمحز كلذ لبق همسا ناكو ًاريشب هامس

 . «هتيأر» :(ب) ىف )١(
 .«ةيودعلا» :(ب) ىف (؟)
 . ؟ىلاعت» : لصألا يف ()
 .«كيطعأ» :(ب) ىف (:)

 . (ب) نم ةدايزلا )0(

 .(76ا/ /ا/)دسألا «(5 ١7 /5) ةباصإلا (؟)



 بو ١*0 ةباحصلا ةفرعم
0 

 نكلو .دوهيلا كلذ لعفي» :لاقو ''”[هنع ىهن] هلي هللا لوسر نإ :لاقف ريشبل كلذ

 (اورطفأف ليللا ناك اذإف ءاوموص

 اهل لاقو «ًاليوط اًثيدح ىليل نع ءطيقل نب دايإ نع « سيق يبأ نب ورمع هاور *

 .(ىعيطأو ىعمسا» : ُهَنِيَع ىبنلا

 ريشب ةأرما ةمدهجلا نع .طيقل نب دايإ نع «يبلكلا بانج يبأ نع : ءاوس نبا لاقو

 . ةيصاصخلا نبا

 (”بعك تنب ةبيسل[ ]0٠

 فرح يف ناميلس اهركذ «راجنلا ينب نم ةيراصنألا ةرامع مأ ,برح تنب :لاقيو ص

 يتلا يهو ,فوع نب ورمع نب بعك اتنبا اهتخأو يه ةبقعلا تدهش «ةبيسن : ليقو «ماللا

 نع «يراصنألا ديز نب بيبح نع كيرشو «ةبعش : اهثيدح ىور «ةمليسم اهنبا ذخأ

 هدنع لكأ اذإ مئاصلا نإ» : لاق ُهْلهَي يبنلا نأ بعك تنب ةرامع مأ نع ءاهتالوم نع «ىليل

 . (ةكئالملا "”هيلع] تلص

 . هللا ءاش نإ تاينكملا ىف اهركذن #

0 7 
7 
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 )١( «كلذ نع ىهن» :(ب) ةخسن يف تبثو «لصألا يفاذك .
 ةباصإلا ,.(5500 /ال) دسألا (؟) )5/ 87/4(.

 ) )9«اهيلع» :(ب) يف .



 ميملا باب

 (”ةيلالهلا ريجب نب نزح نب ثراحلا تنب ةنوميم ا )]

 . هّلَع يبنلا جاوزأ يف اهركذ مدقت دق "'[و] ٠ هَ يبنلا ةجوز ه

 نيف حي د

 هلي هللا لوسر ةالوم ةنوميم [ ]8/5 ”2١١7/3

 ةنوميم يدنع يهو « ؟”[ةدوس يبأ نب] دايزو ءبلاط يبأ نب يلع :اهنع ىور ه

 . دعس تنب ةنوميم نع رخأتملا '”[اهدرفأف] ءدعس تنب

 ءحلاص نب هللا دبع انث 27[ ليهس] نب ركب انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -46

 اهنأ هلع يبنلا ةجوزب تسيلو «ةنوميم نع «ةدوس يبأ نب دايز نع .حلاص نب ةيواعم ينثدح

 مل نم هللا لوسر اي تيأرأ :تلاق «ةالص فلأك هيف ةالصلا نإف ؛ هيف اولصو هوتئا ءرشنملاو

 نمف .هيف جرسُي اًميز هيلإ دهيلف ءكلذ قطي مل نإف» :لاق ؟ هيتأي نأ لمحتي نأ قطي

 . (هيف ىلص نمك ناك هيلإ ىدهأ

 «ديزي نب روث امهفلاخو .هوحن ةنوميم نع « دايز نع «زيزعلا دبع نب ديعس هاور #

 . ةنوميم نع ةدوس ىبأ نب نامثع هيخأ نع «دايز نع ''”[ : الاقف] رباج نب ديزي نب ديزيو

 51١١(. /5) ةباصإلا 2710/7 /9) دسألا ,.(5//557) باعيتسالا )١(

 .(ب) نم تطقس (6)

 )5١/5(. ةباصإلا ,(77/5 /9) دسألا 517/١(« /5)باعيتسالا (*)

 . ةمجرتلا يف ةدراولا ثيداحألل قفاوم وهو (ب) نم تبثأ امو «دعس نبا : لصألا يف (4)

 .«اهدرفأو» :(ب) يف (5)

 .2«لهسل :(ب) يف ()

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««لاقف» : لصألا يف (0)



 ىسوم وبأ انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ هانثدح 75

 ةنوميم نع «هيخأ نع «ةدوس يبأ نب دايز نع ءروث نع «سنوي نب ىسيع انث «يورهلا
 رشحملا ضرأ» :لاق «سدقملا تيب ىف انتفأ « هللا لوسر اي : تلاق اهنأ هتيم ىبنلا ةالوم

 .(هيف اولصف هوتئا رشنملاو

 .ح ميعن وبأ انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 37

 انث «ةزَرَغ يبأ نب ''[مزاح نب] دمحأ انث «مئازعلا يبأ نب هللا دبع نب ميهاربإ انثدحو شا سميث ّ 220 . 000 ع 1 0 3

 نع .يبضلا ديزي يبأ نع «ريبج نب "'[ديزي] نع «ليئارسإ انث :الاق ءىسوم نب هللا ديبع

 نيلعن ؛ هيف رييخ الد : 0 للا لوسر ةالوم ةنوميم

 .ءارطفأ دق» :لاقف نامئاص امهو هتأرما

 "'دعس تدب ةنوميم ]٠١[

 «لاله يبأ نب لالهو «دلاخ نب بويأ :دنع اهثيدح] , هلي هلع هللا لوسر ةمداخ ن

نع يهو ىلوألا نع رخأتملا اهدرفأ
 7[ ىلوألا يد

 رمع نب دمحم انث ؛ . !ةماسأ يبأ نب] ثراخلا ان .دالخ نب ركب وبأ انثدح

 لو بصأ نمو مصيلف يللا نم" ” [ةوصلا] عمجأ نمد : لوقي هل هللا لوسر تعمس

 . (مصي الف هعمجي

 .(ب) نم طقس )١(

 .«ديز» :(ب) يف (؟)

 .(51/5) ةباصإلا «(71776 /ال) دسألا (*)

 .(ب) :يف وه تبثأ امو ءلصألا نم طقس [ ] نيبام (5)

 .(ب) نم طقس (0)



 ريهز نب ميهاربإ انث « ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ يضاقلا انثدح ١8-(-

 تنب ةنوميم نع «دلاخ نب بويأ نع «ةديبع نب ىسوم انث «ميهاربإ نب يكم انث «يناولحلا

 اهلهأ ريغ يف ةئيزلا يف ةلفارلا لثم» :لاق هَ يبنلا نأ هلي يبنلا مدختت تناكو ءدعس

 .(اهل رون ال ةملظلا لثم

 انث ءءاثعشلا وبأ انث .نايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمع وبأ هانثدح -

 .هلثم ةنوميم نع «بويأ نع «ةديبع نب ىسوم نع « يبراحملا

 . هلثم ىسوم نع «ةعامج يف كرابملا نبا هاورو *

0 07 

 (7بيسع يبأ تدب ةنوميم 63

 . فيحصت وهو «ةسبنع يبأ وأ '''[ةسبنع] تنب :رخأتملا لاقو « هوَ يبنلا ةالوم م

 انثدحو .ح "””[يوغبلا] مشاه نب ميهاربإ انث ءرفعج نب دلخم انثدح 0

 « هللا دبع وبأ بعصم نب ”عجتتملا انث :الاق «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ

 نأ هلي يبنلا ةالوم بيسع يبأ تنب ةنوميم نع «ةّيم ينتثدح :تلاق ةعيبر ينتثدح

 نم ةوعدب ''””[ينيثيغأ] ةشئاع اي : تدانف ريعب ىلع ُهَنَي يبنلا تتأ شرج نم ةأرما

 ىلع ىنميلا كدي“ [يعض]]» :اهل لاق هنأو ءاهب ينينئمطت وأ ينينكست هلع هللا لوسر

 يندغاو ,كئافشب ينفشاو ,كئاودب ينواد مهللا هللا مسب :يلوقو هيحسماو كداؤف

 . اديج هتدجوف هب توعدف :ةعيبر تلاق «كاذأ ينع رذحاو ,كاوس نمع كلضفب

 ةأرملا نإ : ثيدحلا اذه يف تلاق ةعيبر نأ ىرأو : عجتتنملا لاق : هثيدح يف نسحلا لاقو

 )١( ةباصإلا «.(707/17/9)دسألا «(4ا/٠ /5) باعيتسالا )5١6/5(.

 .«ةسيبعل :(ب) يف (؟)

 .«يوحنلا» :(ب) يف (9)

 .«عجشملا» : ةباصإلا يفو «خسنلاب اذكه (:)

 .«ينينيعأ» : يناربطلا يفو .(ب) نم طقس (6)

 . ةمجرتلا رداصمو «ب» نم تبثأ امو .«عض» : لصألا يف (7)



 .[ب /؟774/5] ءاربغ تناك

 1-7 ل ترق 3 7 5 -

 "7ةبوسنم ريغ ؛ةنوميم[ 4 ]١0١

 ىف ناميلس اهركذو «رخأتملا اهدرفأ «زيزعلا دبع نب رمع تنب ةنمآ دنع اهثيدح م

 نب يلع انث ءمصاع يبأ نب "”[ركب وبأ] انث «دمحم نب هللا دبع ركب وبأ انثدح -5

 تنب ةئمآ نع «ديزي نب ديمحلا دبع نع «ينارحلا نمحرلا دبع نب نامثع انث «يقرلا نوميم

 نم باجح اهنإ» :لاق «ةقدصلا نع انتفأ « هللا لوسر اي :تلاق اهنأ ةنوميم نع «رمع

 همعطو» :لاق «بلكلا نمث يف انتفأ :"'تلاق ,«هللا هجواهب يغتبي اهبستحا نمل رانلا

 نمف .لوبلا رثأ» :لاق «ربقلا باذع نع انتفأ :تلاق . «اهنع هللا ىنغأ دقو ,ةيلهاج

 .«بيط بارتب هحسم اًءام دجي مل نمف ,.هلسغيلف لوب هباصأ

 نب قاحسإ انث «يركسعلا رضنلا نب دمحأ انث « *”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 847

 ةنمآ نع ءديزي نب ديمحلا دبع انث ؛«يفئارطلا نمحرلا دبع نب نامثع انث «يبسارلا قيرز

 نعانتفأ «هللا لوسراي :تلاق اهنأ دعس تنب ةنوميم نع «زيزعلا دبع نب رمع تنب

 . (اهراعو اهمثإ يف كرش دقف ةقرس اهنأ ملعي وه و اهلكأ نم» :لاقف.ءةقرسلا

 انث « ماشه نب ورمع انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدح -[

 تنب ةنوميم نعزيزعلا دبع نب رمع تنب ةنمآ نع «ديمحلا دبع نع « نمحرلا دبع نب نامثع

 ؟ءاملا نم سأرلا يفكي مك «ةبانجلا نم لسغلا يف انتفأ « هللا لوسر اي :تلاق اهنأ دعس

 )١( ةباصإلا «(؟1/ا/ /ان)دسألا )5/ 5١5(.

 .(ب) نم طقس [ ]1 نيبام (؟)
 .باوصلا وه تبثأ امو :لاق : خسنلا يف ()

 .(ب) نم ةدايزلا (5)



 ةباحصلا ةفرعم 5855 ري

 2ك مدناجلاا

 .«تايثح ثالثو» :لاق

00 
2 3 2 

 ©”ةيفقثلا مدرك تنب ةنوميما ] ١

 . "”[مسقم تنب ةراسو] مسقم نب ديزي دنع اهثيدح «ةيؤر هَِْع يبنلا نم اهل ه

 هللا دبع انث «ميعن وبأ انث «زيزعلا دبع نب يلعانث « "”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 0
 مدرك تنب ةنوميم نع « مسقم نب ديزي نع ' [يفئاطلا] بعك نب ىلعي نب نمحرلا دبع نبا 5 2 . 200غ ع

 (؟7[نرحنأل] ترذن ىنإ :لاقف ُهّْلِفَ# ىبنلا لأسي اهابأ تعمسف اهيبأ فيدر تناك اهنأ

 كرذنب فوأ» :لاق ءال :لاق (؟'[دبعي] *”[ةيغاط وأ نثو] اهب له» :لاقف «ةناوبب

 .(«ترذن ثيح

 «ثراولا دبع نب دمصلا دبع هاورو .يرازفلا ناورم هيلع هعباتو «ميعن وبأ هاور اذك #

 تنب ةراس هاورو «ةنوميم نع ديزي نع « هللا دبع نع ءهلثم ةعامج يف يريبزلا دمحأ وبأو

 ٠ . ةنوميم نع مسقم

 ىنثدح « "9[لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ '"”[هانثدح] 847
 . ح نوراه نب ديزي انث « يبأ

 « ىف ريصلا سارف نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 نب دمحم انث «ىلعي وبأ انث ىلع نب دمحم انثدحو .حورمع نب كلملا دبع رماع وبأ انث

 ةبض نب مسقم نب ديزي نب هللا دبع انث :اولاق «يمرضحلا قاحسإ نب بوقعي انث ءحلاص

 .(516 /5) ةباصإلا «(؟1// /١ل) دسألا 57١(( /5) باعيتسالا )١(

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««ةيغاطو اًنثو» : لصألا يف (4)

 . (دبعت» :(ب) يف (5)

 .«انثدح» :(ب) يف (0)

 .(ب) نم وه تبثأ امو « لصألا نم طقس [ ] نيب ام 2372



 تيار تلاق مدرك تنب ةنوميم نع « مسقم تنب ةراس يتمع تعمس : لاق يفئاطلا

 ةردك ةرد هللا لوس ديبو يب عسانأو هل ةقان ىلح وهو جب هلع هللا لوسر

 «يبأ هنم اندف « ""”[!ةيبطبطلا] ةيبطبطلا :نولوقي سانلاو بارعألا تعمسف «باتكلا

 ىلع ةبابسلا همدق عبصإ لوط "”تيسن امف :تلاق هلي هللا لوسر هل رقأف «همدقب ذخأف

 هلع هللا لوسر فرعف :تلاق «نارثع شيج تدهش 2[ىنإ] : ىبأ هل لاقف :تلاق «هعباصأ رئاس

 :لاق ؟هباوث امو :تلقف ؟هباوثب احمر ينيطعي نم : عقرملا نب قراط لاقف شيجلا كلذ

  [ةنبا] هل تدلو ىتح هتكرت مث «يحمر هتيطعأف :لاق «يل نوكت ةنبا لوأ هجوزأ

 انادص ثدحُت ىتح اهزهجأ ال « هللاوال : :لاقف «يلهأ يل زهج : تلقف هتيتأف ؛ تغلبو

 «؟ يه ءاسنلا يأ ردقبو 0 ِهنِلَع هللا لوسر لاقف ؛لعفأ ال نأ تفلحف «كلذ ريغ

 « «اهيف كل ريخ ال ,كنع اهعد» : هلع هللا لوسر يل لاقف ءريتقلا تأر دق : '*”[تلق]

 .«كبحاص مثأي الو مثأت الو : هي هللا لوسر لاقف ءهيلإ ترظنو كلذ ينعارف ”[لاق]

 : "'[لاق ]1«منغلا نم ًاددع حبذأ نأ ترذن ينإ :ماقملا كلذ يف يبأ هل لاقف : تلاق

 اهيلع له» : هْتِيَع هللا لوسر لاقف «ةناوب سأر ىلع ةاش نيسمخ : لاق الإ ملعأ ال

 2[تلاق] هل ترذن امب هلل فوأف» :لاق ءال :لاق «؟ءىش ناثوألا هذه نم [أ/,ق”*7]

 ("[ينع] فوأ مهللا :لوقي وهو اهبلطف ةاش هنم تتلفناو اهحبذي لعجف يبأ اهعمجف

 . نوراه نب ديزيل قايسلا .اهحبذف اهذخأ ىتح «يرذنب

 نب حارجلا انث ءمصاع يبأ نب "”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -17

 نع ءمسقم تدب ةراس يتمع ينتثدح «ةبض نب ديزي نب للا دبع نع «ةيينق بأ انث « دلخم

 لضف اهل ماهبإلا يلت يتلا اهعبصإ تيأرف هل هلع هللا لوسر تيأر : تلاق مدرك تنب ةنوميم

 .(ب) نم وه تبثأ امو «لصألا نم طقس[ ] نيبام )١(

 .(ب) يف ترركو «لصألاب ةرركم )2

 .هانتبثأ ام باوصلا لعلو ««تنبا» :(ب) يفو لصألا يف ()
 . (ب) نم تبثأ امو «لاق» : لصألا يف (5)
 . (ب) نم ةدايزلا 2(

 . (755/5) دنسلا يف امل قفاوم وهو . لصألا نم تبثأ امو «تلاق» (ب) يف (7)

 .«لاق» :(ب) يف (0)
 .(ب) نم ةدايزلا ()

 .(ب) نم طقس (0



 . - لجرلا ينعت- اهلا ىلع لوطلا يف
3 00 . 
 تي تي 3و

 "”ةريره يبأ مأ حيبص تدب ةنوميم ١ 5٠[

 .ثيدحلا اذه اهل جرخأو '''دمحأ نب ناميلس اهركذ اد

 وبأ انث :اولاق ةعامج ىف دمحأ نب ناميلسو «ىفيرطغلا دمحأ وبأ انثدح -

 وبأ انث «ىميحسلا ريثك وبأ ىنثدح ءرامع نب ةمركع انث «يسلايطلا ديلولا وبأ انث «ةفيلخ

 كملع امو :تلق « ينبحأ الإ يناري الو يب عمسي اًئمؤم هللا قلخ ام هللاو :لاق ةريره

 ىبأتف مالسإلا ىلإ اهرعدأ تنكو «ةكرشم ةأرما تناك يمأ نإ :لاق ؟ةريره ابأ اي كلذب

 انأو هِي هللا لوسر تيتأف ءهركأ ام هِيَ هَ هللا لوسر يف ينتعمسأف موي تاذ اهتوعدف «يلع

 اهتوعد ينإو يلع ىبأتف مالسإلا ”يف يمأ وعدأ تنك ينإ « هللا لوسر اي :تلقف يكبأ

 مأ دها مهللا» : لَم هللا لوسر لاقف «ةريره يبأ مأ يدهي نأ هللا عداف .هركأ ام كيف ينتعمسأف
 وه اذإ بابلا تيتأ املف ه هِيَ هللا لوسر ةوعدب اهرشبأ ودعأ تجرخف :لاق ««ةريره يبأ

 امك «ةريرهابأ اي :تلاقف ىلجر فشخ تعمسو ء«ءاملا ”ةضخضخ تعمسف «فاجم

 نأ دهشأ ينإ :تلاقف ءاهرامخ ' "ىلع تلجعو اهعرد تسبلو بابلا تحتفو .تنأ

 امك حرفلا نم يكبأ هلع هلِلَع هللا لوسر ىلإ تعجرف « هللا لوسر دمحم نأو « هللا الإ هلإ ال

 ينببحي نأ هللا عداف «يمأ يف كباجأ دق هللا نإ « هللا لوسر اي :تلقف «نزحلا نم تيكب

 كتمأو كدبع ببح مهللا» : لَم هللا لوسر لاقف ءانيلإ مهببخيو نينمؤملا هدابع ىلإ يمأو

 .( ””امهيلإ مهببحأو ,نيدمؤملا كدابع ىلإ

 )١( ةباصإلا .(7170 /9/) دسألا .«حببص تنب مأ ةنوميم» :(ب) يف )4/ 5154(.

 )( .(ب) نم ةدايزلا

 . «ةريره وبأ انث : اولاق» :(ب)ىف (*)
 .(ىلإ» :(ب) يف 0

 . «ةضخضخبا :(ب) يف (5)

 .«نعل :(ب) يف (1)

 . «انيلإ» :(ب) يف 00



 . هلثم ''”[ رامع نب] ةمركع نع «يماميلا سنوي نب رمعو « ليمش نب رضنلا هاور
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 0 29ةيراصنألا ةكيلم [(ئ1569١٠ ]

 . كلام نب سنأ ثيدح يف اهركذ «سنأ ةدج

 .ح '9[فسوي] نب هللا دبع انث «لهس نب ركب انث ءردب نب دمحم انثدح -

 نب دمحأ انثدحو .ح ديعس نب ةبيتق انث «يبايرفلا رفعج انث ءرفعج نب دلخم انثدحو

 «سنأ نب كلام انث :اولاق نوع نب هللا دبع انث ء.نوراه نب ىسوم انث .فسوي نب دمحم

 لَو هللا لوسرل ةكيلم تعنص :لاق كلام نب سنأ نع «ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع

 رسمو "”[أضوتف] مق» : ””[يل] لاق مث أضوتف ءوضوب اعد مث .هعم انأو لكأف اًماعط

 ريصح ىلإ تدمعف :لاق «مكل يلصألف ًاضوتيلف ميتيلا اذه رّمو أضوتتلف زوجعلا

 ميتيلاو انأ تمقو «هيلع ماقف «هل هتعضو مث ءاءام تحضنف «سبل امم دوسا دق قلخ اندنع

 . فرصنا مث «نيتعكر انب ىلص مث ءانفلخ زوجعلا تماقو .هفلخ

 .(ب)نم طقس )١(

 يهؤ :اهمسا يف لاقف « . . . يف ركذام ىلع «سنأ مأ ميلس مأ ينب ةكيلم : يتأي ام (ب) شماه يف (1)

 ركذ دقو ءروهشملا وه اذه «سنأ ةدج اهنأ : ميعن وبأ نطق ةحلط رجبأ نبا هللا دبع نب قاحسإ ةرح
 . ملعأ هللاو ءميعن وبأ لاق ام وحن يدقاولا

 .(559/85) ةباصإلا «(59 /ال) دسألا «(5//551) باعيتسالا .()

 .«سنويا# :(ب) يف (:5)
 .(ب) نم طقس (0)

 .(ب) نم تبثأ امو ««أضوت» : لصألا يف (7)

 نت ني



 '"ةيديزلا ورمع تدب ةكيلم ]
 . ةيواعم نب ريهز :دنع اهثيدح ءدعس نب "”تاللا ديز '"'”[ينب نم] ص

 «سنوي نب دمحأ انث «زيزعلا دبع نب يلع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 0

 نب] ديز دلو نم ةيديزلا ورمع تنب ةكيلم نع «يلهأ نم ةأرما ينتثدح ءريهز ''”[ينثدح]
 يل تعضوف [ب /174/1] اهتيتأف يقلح يف اًعجو تيكتشا : تلاق دعس نبا هللا ©”[دبع
 .«ءاد اهموحلو .ءاود اهنمسو ءءافش اهنابلأ» : لاق هيَ هللا لوسر نإ : تلاقو رقب نمس

 عرقألا نب بئاسلا مأ ةكيلم[ ]

 '"'يفقنلا تايفس نب رباج نبا

 «نادبع ثيدح نم رخأتملا اهركذ «بئاسلا اهنبا :اهنع ىور «رطعلا عيبت تناك

 نب بئاسلا نع «هباحصأ ضعب نع «بئاسلا نب ءاطع نع «يركسلا ةزمح يبأ نع
 (؟ةجاح كلأ :ةكيلم ايد :اهل لاقف رطع هلع يبنلا نم عيبت تلخد ةكيلم همأ نأ عرقألا

 وهو  ينبال وعدت نأ الإ هللاو ال :تلاق « «كل اهضقأ اهب يملكتف» :لاق «معن :تلاق

 .هل اعدو هسأرب حسمف هاتأف - مالغ وهو اهعم

 "هع يبنلا ةيراج ةيرام م 1

 . بيبح نب هللا دبع دنع اهثيدح
 ءدسأ نب ىلعم انث «حابصلا نب رمع نب صفح انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ١-

 )١( /ا) دسألا «(5//577) باعيتسالا ١/71 (« ةباصإلا )5/ 51١١(.
 .(ب) نم وه تبثأ امو «(أ) لصألا نم طقس [ ] نيب ام (؟)
 . ةمجرتلا رداصم نم تبثأ امو « هللا» : ىلإ خسنلا يف تفحصت (')
 .«انث» :(ب) يف (4)

 .(ب) نم ةدايزلا )0(

 )51١/8(. ةباصإلا اا/٠ /ال) دسألا (5)

 .(5 ٠06 /5) ةباصإلا «(7561/9) دسألا «.(575/5) باعيتسالا (90)



 :تلاق ةيرام نع ءاهمأ نع «ناميلس مأ نع « بيبح نبولا دبع انث «نارمح نب دمحم انث
 . نيكرشملا نم رف ةليل اًطئاح دعص ىتح هلْ هلع هللا لوسرل تأطأطت

 انث .دسأ نب ىلعم انث «مدآ نب رشب انث «ةبورع وبأ انث « يلع نب دمحم هانثدح

 نع «ناميلس مأ نع «بيبح نب هللا دبع ينثدح «زيزعلا دبع نب نارمح نب دمحم

 . هلثم ةيرام اهتدج نع ءاهمأ

 نب هللا دبع نع ؛نارمح نب دمحم هاور ةيرام ثيدح نأ ةمجرتلا يف رخأتملا ركذ
 . بيبح نب هللا دبع نع ءدسأ نب ىلعم :لاقف «دانسإلا نم هطقسأو (« بيبح

 20و هلع يبنلا ةمداخ ةيرام [ ”.١ ٠

 . "”[ةمدقتملا] يدنع ىهو '")[ةمدقتملا] نع رخأتملا اهدرفأ ءحلاص نب ىنثملا ةدج

 . ح لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 6

 بوقعي نب فسوي انث :الاق ءنايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 ماشه وبأ انث «جارسلا قاحسإ نب ليعامسإ انث «شيبح نب يلع نب دمحم انثدحو] . حرافصلا

 .حدواد نب ناميلس انث ,ملسم وبأ انث :الاق «بيبحو « قوراف انثدحو .ح يعافرلا

 ىيحي انث « "”[يضاقلا] نيسح وبأ انث , "”[ورمع نب] دمحم نب رفعج انثدحو

 ةمداخ تناكو ةيرام ينتثدح «حلاص نب ىتثل انث «شايع نب ركب بأ انث :اولاق .[يب نامحلا

 هلل هللا لوسر فك نم نيلأ ناك طق اًئيش تسسم ام : تلاق هَ هللا لوسرل

 ع 6

 )١( ةباصإلا «(7377 /ال) دسألا «((557/5) باعيتسالا )5/ 5٠8(.

 .(ب) نم هانتبثأ امو .«مدقتملا» : لصألا يف )١(
 .(ب) نم طقس (0)
 انثدحو» :رخآ اًدانسا (ب) يف دازو «(ب) يف فاضأو ءريخأتو ميدقت (ب) يفو ءلصألا يف اذك ع

 .«ح ينامحلا يبحي انث « شيبح نب يلع نب دمحم



 "”ةنجحم[ ]

 . مالسلا هيلع هدهع يف تيفوت « هيَ ِهَنِلَع هللا لوسر دجسم ةماّمق تناك .ءادوس ةأرما ح

 نب دمحم انث « "'”[هباتك يف] ظفاحلا بوقعي نب دمحم نب دمحم انربخأ 5

 لهأ نم ةأرما تناك : لاق «ةنيدملا لهأ نم لجر نع «دثرم نب ةمقلع نع ؛ةسينأ يبأ

 دق اهنأ ربخأف ُهْللَع ِهَنِلَع هللا لوسر اهدقفتف ءدجسملا مقت تن تناك“ 5و « ةنجحم :اهل لاقي ةنيدملا

 : ىيحي لاق ءاعبرأ ربكو اهيلع ''””[ىلصو] جرخف («؟اهب ينومتنذأ الأ» :لاقف «تتام

 وحن هِيَ يبنلا نع "”[فيض نب] لهس نب ةمامأ يبأ نع يرهزلا انثدحو

 0ةكيسم[ 4 :76]

 اوهركت الو 9 :اهيف تلزن «ةكيّسُت : ليقو «لولس 2"”[نب] يبأ نب هللا دبع ةيراج

 . © اًنصَحَت َندَرَأ نإ ءاَعبْلا ىَلَع مكاين

 انث «يرودلا رمع وبأ انث « جرف نب دمحأ انث «ئرقملا دمحأ نب ميهاربإ انثدح -0

 هل كلذ تركذف هّتلَي يبنلا تتأف «ءاغبلا ىلع اههركي ناك لولس نب بأ نب هللا دبع

 . « انصحت َندرَأ نإ ءاغبلا ىلع مكتايَتَف اوهركت الو » :[أ /قالا/٠ /5] تلزنف ء تكشو

 .رباج نع «نايفس وبأ هاورو *

 )1١( ةباصإلا «(؟57 /9/) دسألا )5057/85(.

 ) )5.(ب)نم ةدايزلا
 .(ب) نم طقس (*)

 .«ىلصف» :(ب) يف (:4)
 .(5 ٠8 /5) ةباصإلا «(556 /ال) دسألا (0)



 انث « دوراحلا نب ىلع نب دمحأ أنث « (0[دمحأ نب] ناميلس ''”[هانثدح] 7

 تناك :لاق رباج نع «نايفس ىبأ نع .ءشمعألا نع «نايفس انث .يدهم نبا انث ءهتسر

 مُكتاَيََف اوهركت الو » : هللا لزنأف "”[اهرجآف] ةكيسم :اهل لاقي يبأ نب هللا دبعل ةيراج
 . ةيآلا © . . . ءاغبلا ىلع
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 «9ةيرّصعلا ةديزم[ 171

 انث .صفح نب سيق انث «لازغلا نسحلا نب ديبع انث «قاحسإ نب دمحأ انثدح 1

 هلِلَع هللا لوسر نأ ةيرصعلا ةديزم هتدج نع «دعس نب هللا دبع نب ذوه انث «ريجح نب بلاط

 . ءارفص نهلعجو راصنألا تايار دقع

 "ةيلاوملا ميرم[ ]07” ٠

 . "”[ءارفع نب] ذوعم تنب عيبرلا ثيدح يف اهركذ «سامش نب سيق نب تباث ةأرما ان

 نب ةبقع انث «نايفس نب نسحلا انث ''”[ :لاق] نادمح نب ورمع وبأ انثدح -64

 نب ةدابع نب ديلولا نب ةدابع نع «قاحسإ نب دمحم نع «ريكَب نب سنوي انث ءمركم

 لوق نع نامثع كلذ ذخأ امنإو : عيبرلا "”[تلاق] "”[ةدحاو] ةضيحب "”[اهمحر]

 .«انثدح» :(ب) ىف )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (5)
 .(ب) نم هانتبثأ امو «اهرجاوف» : لصألا يف ()
 «هذج وهو دوه هنع ىور «يرصعلا ةديزم وهو لجر مسا ةديزم ؛طلغ اذه» :(ب) شماه يف عقو )20

 ةلمج يف يناربطلا هركذو «هفنصم يف يذمرتلا ىسيع وبأ هنع جرخأو « خيراتلا يف يراخبلا هركذ
 .(84177/5) ةباصإلا «(74 /7) دسألا . «يراخبلا هركذ ام ىلع اًضيأ لاجرلا

 .(508/5) ةباصإلا «(5514 /9)دسألا (5)

 .(ب) نم طقس (0)

 .«اهجوز» : لصألا يف (0)

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««لاق» :لصألا يف (4)



 .اهجوز نم تدتفاو «ةيلاوملا ميرمل هي هللا لوسر

 ("0)ةعينم[ 20 58]

 نب ىبحي ثيدح نم رخل اهركذ :ةيبق هت اهنع تور «ةيؤر هل بلا نماهل +

 تنب ةبيرق نع ءديمح نب ديعس : هل لاقي ماشلا بابب هتيقل خيش "”ينئدح «يرباقملا بويأ

 ماقف ءرانلا رانلا « هللا لوسراي :تلاقف هلي هللا لوسر ىلإ تءاج اهنأ اهمأ نع «ةعينم

 هللا ةمأ اي» :لاقف ةبقتنم يهو اهرمأب هتربخأف (؟كاوحن ام» :لاقف هلي هللا لوسر اهيلإ

 . «روجفلا باقنلا نإو .'"”[ مالسإلا] نم رافسإلا نإف .يرفسأ

 دمحم نب هللا دبع انث ءانيلإ هباتك يف بوقعي نب دمحم نب دمحم هانربخأ ك8

 .هب بويأ نب ىبحي انث «يدادغبلا قارولا

 نب ديز هاور ثيدح يف ركذ اهل ل طالها «ةربغ اهمسا تناك ح

 . هيلع دزي ملو رخأتملا اهركذ اذكه « ًالسرم ئرهزلا نع ةسينأ ىبأ

 تان د

 .(777/ا)دسألا )١(
 .«نع» (ب) نم (؟6)

 .«ماهسإلا» :(ب) يف (9)

 .(5 ٠8 /5) ةباصإلا «.(556 /ال) دسألا (5)



 2”( نونلا باب]

 "”بعك تسب ةبْيَسُن [400]
 «نيريس تنب ةصفحو «نيريس نب دمحم :اهنع ىور «ةيراصنألا ةيطع مأ يهو 0

 مأ تناكو «ةيطع نب نمحرلا دبع نب ليعامسإو «رمقألا نب يلعو «ريمع نب كلملا دبعو

 . هلع يبنلا عم وزغتو « ىتوملا لْسَخُت ةيطع

 «يفوعلا نانس نب دمحم انث «رمع نب صفح انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح -

 هلع يبنلا ةنبا انلسغ :تلاق ةيطع مأ نع كاذ ذخأ ناك هنأ سنأ نع «ةداتق نع «مامه انث

 كلذ نم رثكأ انيأرف «كلذ نم رثكأف الإو ءاسمخف الإو اًنالث ردسلاب "”[اهلسغن نأ انرمأف]
 ص

 . اعبس

 نيريس انباةصفحو ءدمحم :مهنم '*”[ةعامج] ةيطع مأ نع هاورو *

 ش .[ب ر/الء “1

 «ةدابع نب حور انث « *”[ةماسأ يبأ نب] ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -0

 تانب ىدحإ تيفوت :تلاق ةيراصنألا ةيطع مأ نع «نيريس تنب ةصفح نع «ماشه انث

 . ثيدحلا (...رتو اهنلسغاو ردسو ءامب اهنلسغا» :لاقف اناتأف هِيَ يبنلا
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 ©ةيراصنألا ةرامع مأ ء.بعك تدب ةبيسن [1*20]

 .ةبقعلا تدهش ه

 .(ب) نم هانتبثأ امو ءلصألا نم طقس )١(

 .(5187/5) ةباصإلا «(؟١٠58 /ال) دسألا 519/١(« /54) باعيتسالا (؟)

 . (5 4 /70) يناربطلا دنع امل قفاوم وهو (ب) نم تبثأ امو «اهلسغت نأ اهرمأف» : لصألا يف (*)

 1 . «ةدع) :(ب) يف تبثو «لصألا يف اذكه 00
 ١ .(ب) نم ةدايزلا )2(

 )7١8/5(. ةباصإلا 58٠١(« /ا) دسألا «(5ا/١ /5) باعيتسالا (5)



 2 ()[ةبيش ىبأ نب] نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 ("”[ :لاق] قاحسإ نب دمحم نع « هللا دبع نب دايز انث ء«فسوي نب ميهاربإ انث «باجنم انث

 نب هللا "”[دبع] هاخأ نأ ةملس ىنب وخأ نيقلا بعك ىبأ نب كلام نب بعك نب دبعم ىنثدح

 دهش نم ناكو '''[هثدح كلام نب بعك هابأ نأ] هثدح ءراصنألا ملعأ نم ناكو «بعك

 :ناتأرما مهعمو ٠ ًالجر نوعبس نحنو بعشلاب انعمتجا :لاق لكي هللا لوسر عيابو ةبقعلا

 . يدع نب ورمع تنب ءامسأو «راجنلا نب رماع ينب ءاسن ىدحإ ةرامع مأ بعك تنب ةبيّسن

 . عينم مأ يهو .ةملس ينب ءاسن ىدحإ يبان نبا

 .ح دواد وبأ انث ءسنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح 78717

 انثدحو . ح '/”يبنعقلا انث « '"”[ةماسأ يبأ نب] ثراحلا انث .دالخ نب ركب وبأ انثدحو

 انث :اولاق دعجلا نب يلع انث ءرواسم نب مساقلا نب دمحأ انث « شيبح نب يلع نب دمحم

 ثدحت «ىليل :اهل لاقي انل ةالوم تعمس :لاق ''[يراصنألا] ديز نب بيبح '”نع ةبعش

 لكؤي مئاص نمام» :لوقي ُهْلكَع يبنلا تعمس اهنأ ةيراصنألا ةرامع مأ اهتدج نع

 . «اوغرفي ىتح» :ةرم لاقو .«اوعبشي ىتح ةكئالملا هيلع تّلص الإ "”[هدنع]

 . بعك تنب ةرامع مأ هتدج نع «دعجلا نب ىلعو .رضنلا وبأ لاقو . دواد ىبأ ظفل

 د د

 "'ملسأ تعب :ب ةلبون [ ]7" ١

 .ةملس نب دومحم نب رفعج ةدج .ملسم :ليقو ص

 .(ب) ةخسن يف ةدايزلا )غ0(

 .(ب) نم طقسلاو «(أ) لصألا يف درو [ 1نيبام (؟)

 . ؛ديبعل :(ب) يف (9)

 .«رضنلا وبأ انث» :(ب) يف (4)
 .«ينربخأ» :(ب) يف (0)

 .(ب) نم ةدايزلا (6)

 . ؟هنع) :(ب) يف ع3

 نم تبثأ امو «ةلفون» : لصألا يفو 47١( /5) ةباصإلا 2(؟85 /ا/) دسألا .(2ا/5/١) باعيتسالا (8)

 . ةمجرتلا رداصم نمو (ب)



 نب ءاجر انث «يرتستلا قاحسإ نب نيسحلا انث « '”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -8

 نانس نب دمحم انث ء مصاع يبأ نبا انث «دمحم نب هللا دبع انثدحو .ح يطقسلا دمحم

 مأ هتدج نع «يبأ ينثدح «رفعج نب ميهاربإ انث «سيردإ نب قاحسإ انثدح :الاق زازقلا

 وأ رهظلا انيلص :تلاق اهنأ ملسأ تنب :مصاع يبأ نبا لاقو ,ملسم تنب "”[ةلبون] هيبأ

 انثدحي نم انءاج مث نيتعكر انيلصف ءايليإ دجسم انلبقتساف «ةثراح ينب دجسم يف رصعلا
 ناكم ءاسنلاو ءاسنلا ناكم لاجرلا لوحتف «مارحلا "”[تيبلا] لبقتسا دق هلي هللا لوسر نأ

 ينب نم لجر ينثدحو «مارحلا تيبلا نولبقتسم نحنو نيتيقابلا نيتدجسلا انيلصف «لاجرلا

 .«بيغلاب اونمآ لاجر كئلوأ» :لاق هلم هللا لوسر نأ ةثراح

 .ناميلس ظفل *

 ع

 «9ةنوميم ةالوم ةبذدّن [ 40

 . هيلع دزي ملو رخأتملا اهركذ « '*”[ةشئاع] ثيدح يف ركذ اهل ت

 د ا

 "بلاط ىبأ نب رفعج تنب ىمعن [4”40]

 . سيمع تنب ءامسأ ثيدح ىف ركذ اهل ح

 نب دمحم ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -6

 نع نع «جيرج نب : نب ب َج تنب ءامسأ ٠ ءعاطع درع « درج ٠ كلملا دبع انث «ءاطع نب باه اديع انث ءحرفلا

 .(ب) نم ةدايزلا )١(
 . (ب) نم تبثأ ام «ةلفون» : لصألا يف (1)
 .2(تيب)» :(ب) يف فرقإ

 * .(878/85) ةباصإلا 758٠١( /ال)دسألا (8)

 .«ةشئاعل» :(ب) يف )2(

 .(519/5) ةباصإلا «(7857 /ال) دسألا ()



 مهبأ ؟ءاضنأ رفعج دلو ماسجأ ىرأ ىلام» : رفعج تنب ىمعنل لاق ُهّلِكَي ىبنلا نأ سيمع

 تضرعف «معن» :لاق ؟مهيقرأفأ «نيعلا مهيلإ عرْسُت '"”[مهنكلو] ءال :تلاق (؟ةجاح

 : (”(مهقرا» :لاقف هب سأب ال مالك هيلع

 و 0

 "”ةمرص نب كلام تدب راونلا [ 40 6]

 تنب '*”[دعس] مأ :اهنع تور «تباث نب ديز مأ يهو «راجنلا نب يدع ينب نم 0

 نأ ركذو رخأتملا هاكح اميف [أ /ق"”ا/1/١] يدقاولا هلاق اذكه «عيبرلا نب دعس

 ا . . 1 :لاق]هريغ

 2)ةهبنم تدب ةسيفن يفن[ 5" 5١

 «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث ء«ةعرز وبأ انث «يروباسينلا صفح نب دمحم نع تدّدَح

 نع « بعك نب هللا دبع تنب ةرمع نع « ةبيش يبأ نب ىسوم نع ءركب يبأ نب رمع ينربخأ

 .ةمطافو «موثلك مأو «ةيقرو « بليزو .رهاطلاو « مساقلا : ةجيدخ نم

 تزن ةماث داع دع د

 .«نكلو» :(ب) ةخسن ىف )١(

 .(ب) نم تبثأ امو «مهيقرا» : لصألا يف (؟)
 87١(. /4) ةباصإلا «(787” /ل) دسألا )51/١/54(« باعيتسالا (؟)

 .(ديعسا :(ب) ىف (4)

 . «هلاق» :(ب) ىف 2(

 عم «لصألا يف اتجمدنا امهنكلو «(ب) يف «ةسيفن» : ةمجرت نع ««راونلا» ةمجرت تلصفنا اذكه (1)
 . «ةينم تنب ةسيفنلا» :(ب) يف اهنأ ملعلا

 . (ب) نم هانتبثأ امو .«لوسر» : لصألا يف 27



 7[ سالُج] 7[ تدب ] ورمع مأ ةكيسن [ 2 007]

 هللا دبع انث «ىمرضحلا "”[هللا دبع نب دمحم] انث « "”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 57

 تنب ةبيبح نع «ليعامسإ نب ميهاربإ نع «ىسوم نب هللا ديبع انث «يناوطقلا دايز يبأ نبا

 اهل ةاش تحبذ دقو ةشئاع دنعل ينإ :تلاق سالج ''”[نب] ورمع مأ ةكيسن نع «ناعمس

 مث «نيتعكر هيف ىلصف دجسملا ىلإ ىوه مث ءاهاقلأف ةّيصع هدي يفو هلي هللا لوسر لخدف

 «ريعش زبخ اهيف ةفحصب هانيتأف (؟ءادغ نم لهو : لاق مث «هيلع حطبتف هشارف ىلإ ىوه

 نم «؟”[ةعطق] ةشئاع تذخأف "'[ :لاق] ,عارذلا اهيفو «شركلا نم ةعطقو ةرسك اهيفو

 « اذه ريغ اهنم "”[كسمأ] امف «مويلا ةاش انحبذ دقل :تلاق ذإ '””[اهشقنتل اهنإف] شركلا

 .«اذه الإ تكسمأ اهلك لب ءال» : هيي هللا لوسر لوقي :تلاق

 .(نب) لصألا يف )١(

 .(519/5) ةباصإلا 78١ /7)دسألا (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(ب) نم طقس (4)
 . «اهشهنتل اهنإو (5 5 /70) ىناربطلا ىف تدروو .«اهشفتتنأ انإو» :(ب) يف (0)

 00 . «انكسمأ» :(ب) يف (0)



 00 ءاهلا باب]

 '"”ةيموزخخغا ةّيمأ يبأ تدب دده[٠2"8]

 "7 ةيمأ نب ] ةعيبر نب ةبتع تنب دنه[ ]9" ٠

 . ةشئاع : اهنع تور «ةيواعم مأ نايفس يبأ ةأرما «فانم دبع نب سمش دبع نبا ح

 نايفس انث «ميعن وبأ انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -517

 اي :ةيواعم مأ دنه تلاق :تلاق ةشئاع نع "”[هيبأ نع] ةورع نب ماشه نع « "””[يرونلا]

 ؟هملع ريغب اًئيش هلام نم ذخآ نأ حانج يلع لهف حيحش لجر نايفس ابأ نإ « هللا لوسر

 .(فورعملاب كينبو تنأ كيفكي ام يذخو» :لاق

 نب] ماشه نع «ةورع نب دمحم نب هللا دبع هاورو « ماشه نع .سانلاو رمعم هاور #

 .دنه نع «هيبأ نع "![ةورع

 نب فلخ نب سودرك] انث «يلإ بتك اميف «ناميلس نب ةمثيخ ''”[انربخأ 4

 «ةورع نب ''”[ئيحي نب] دمحم نب هللا دبع انث «يرهزلا دمحم نب بوقعي انث « '*”[دمحم

 هلع دمحم عيابأ نأ ديرأ ينإ :نايفس يبأل دنه تلاق :لاق هيبأ نع « ةورع نب ماشه نع

 قح دبع هللا تيأر ام '"”[هللاو] ىنإ :تلاق «سمأ ثيدحلا اذه نم رفكت كتيأر دق :لاق

 :لاق ءادوجسو اًعوكرو اًمايق نيلصم الإ اوتأي نإ هللاو «ةليللا لبق دجسملا اذه ىف هتدابع

 «نامثع ىلإ تبهذف «كعم كموق نم لجرب ىبهذاف '''[ :تلعف ام] تلعف دق كنإف

 . (ب) نم هانتبثأ امو «لصألا نم طقس 000

 .(877 /5) ةباصإلا (589 /9)دسألا (؟)

 .(570 /5) ةباصإلا «(597 /ال) دسألا «( 57/7 /5) باعيتسالا .(ب) نم طقس (*)

 . «هانربخأ» :(ب) يف (4)

 . «سودرك نب دمحم نب فلخ» :(ب) يف 2(

 . ةلالحجلا ظفل (ب) يف رركت 4



 قل ةباحصلا ةفرعم
 1و.

 ك0

 يكرشت ال نأ ىلع ينيعيابت» :لاقف '')[ةيتفتسم ىهو تلخدو اهل نذأتساف] اهعم بهذف

 يلتقتالو» :لاق ؟ةرحلا ينزت له وأ "'[:تلاقف] ««ينزت الو يقرست الو ءاّعيش هلاب

 غرف املف «دنه اي هللا مهلتق» :لاق ءارابك "”[مهتلتقو] اراغص مهانيبر انإ :تلاقف «كدلو

 الو قرسأ ””[ال] نأ ىلع ؟”[كتعياب] ينإ « هللا لوسر اي :تلاقف هتعياب ةيآلا نم

 ريغ نم هنم تذخأ ام الإ ينيفكي ام ينيطعي الو ليخب لجر نايفس ابأ نإو «ينزأ

 اًبطرامأو «. '9[الف] اًسباي امأ نايفس وبأ : لاقف ؟نايفس ابأ اي لوقت ام :لاق «هملع

 كدلوو كيفكي ام يذخ» :اهل لاق هلي هللا لوسر نأ ةشئاع ىنتثدحف :لاق ءهلحأف

 .(فورعملاب

 :اهلوق ىلع ماشه "”[باحصأ رصتقاو] هللا دبع الإ قايسلا اذه هقاس اًدحأ ملعأ ال

 . حيحش لجر نايفس ابأ نإ

 .[ب /”ا/١ /7؟1 يروثلا ثيدح وحن ةشئاع نع ةورع نع «يرهزلا هاور #

 «ةيراصنألا مارح نب ورمع تدب دنه[40٠4]

 نب بويأ '”[نع] يدقاولا :اهثيدح ىور «مارح نب ورمع نب هللا دبع تخأ 0

 . هيلع دزي ملورخأتملا اهركذ ءاهنع هيبأ نع «نامعنلا

 تن

 .«ةبقنتم يهو اهل نذأتساف» :(ب) يف )١(
 .«لاقف» :(ب) يف (؟)
 .(ب) نم تبثأ امو «مهانلبق» : لصألا يف 2

 . «تعيابال :(ب) يف (4)

 .(ب) نموه تبثأ امو « لصألا نم طقس [ ] نيب ام )0(

 .(ب) نم طقس (5)

 .(ب) نم وه تبثأ امو «ءلصألا يف طشك [ 1نيب ام (0)

 .(575/5) ةباصإلا «(591* /7دسألا (8)

 .(ب) نم ديز[ 1نيبام (9)



 "'حابر نب لالب ةأرما دنه[ ]47 ٠

 دنه نع «ئىناه نب "'!”[ريمع] نع «يعازوألا نع «كلملا دبع نب ديعس اهامس ه

 ةأرما نع درولا يبأ نع يريرجلا هاور اميف] "”[دنسم ثيدح اهلو] لالب ةأرما ةينالوخلا
 . "[اهنع

 انث «هباتك يف '؟![يروباسينلا] يجاجحلا بوقعي نب دمحم نب دمحم انربخأ 8

 نع «كلملا دبع نب ديعس انث « يصيصملا ىسيع نب دمحم انث «يضئارفلا دمحم نب ميهاربإ

 ىلإ ىوأ اذإ لالب ناك :تلاق لالب ةأرما ةينالوخلا دنه نع« ئناه نب ريمع نع «يعازوألا

 . يتالع يف ينرذعاو «يتانسح لبقتو «يتالز رفغا مهللا :لاق هشارف

 *[نيصحلا] نب ديسأ تنب دنه[47٠4]

 رخأتملا اهركذ «ةرارز نب دعس نب نمحرلا دبع نب '”[دمحم] ثيدح يف ركذ اهل ح

 . هيلع دزي ملو

 تي يي

 2" دسأ نب ] دليوخ تدب ةلاه[ ] 5 5٠

 . نهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح يف اهركذ « هلق يبنلا جوز ةجيدخ تخأ ح

 .(5؟5//9) ةباصإلا «(599 /ا/)دسألا )١(

 .«ىسيع) : ىلإ (ب) يف تفحصو «(أ) لصألا يف اذك [ ]1 نيب ام (؟)

 .(ب) نم طقس (9)

 .(ب) نم ديز [ 1 نيبام (5)

 .(477/5) ةباصإلا «(584 /) دسألا ,(3045) باعيتسالا .«ريضحلا» :(ب) يف (5)

 .(دمحملا :(ب) يف (5)

 .(5؟5/١) ةباصإلا «.(380 /ا) دسألا .(ب) نم ةدايزلا (7



 انث  عاجش نب ديلولا انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمع وبأ انئدح 117 ٠
 تنب ةلاه تنذأتسا : تلاق ةشئاع نع «هيبأ نع ؛ةورع نب ماشه نع ؛رهتس نب يلع 3

 :لاقف كلذل عاتراف ةجيدخ ناذئتسا فرعف هلي ِهَنِلَع هللا لوسر ىلع ةجيدخ تخأ دليوخ

 تكله نيقدشلا ءارمح شيرق زئاجع نم زوجع نم ركذت ام : تلقف تَرْغَف «ةلاه مهللا»

 . "![اهنم ريخ] هللا كلدبأ دق ءرهدلا يف

 3 93 1 تو

 (”ثراحلا تبب ةلْيَرُْه [ ] 4٠45

 . هلع يبنلا جوز ةنوميم تخأ م

 نب] كلام نع «ىبنعقلا انث ءبلاغ نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح ١

 : لاق هنأ راسي نب ناميلس نع «؛ةعصعص ىبأ نب هللا دبع "”[نب نمحرلا دبع] نع "”[ سنأ

 نب وهللا دبع هعمو «ضيب نهيف بابضب ىتأف ثراحلا تنب ةنوميم تيب هيي يبنلا لخد

 تنب ةليزه ىتخأ ىلإ ةيدهأ : تلاق (؟ اذه مكل نيأ نم» : لاقف « ديلولا نب , للاخو « سابع

 هللا نم (9ينرضحي ينإ» :لاق ؟لكأت الو :الاقف .«الُك» :دلاخو هللا دبعل لاقف . ثراحلا

 .(ةرضاح

 دعسأ نب دلاخ تدب ةنّيَمُْه[ ]486 4١٠

 0[ ةيعازنلا ] ةضايب نب رماع نبا

 . ةشبحلا ةرجاهم نم «.صاعلا نب ديعس نب دلاخ ةجوز 0

 )١( «اريخ اهنم» :(ب) يف .

 )57١/5(. ةباصإلا «(587/19/) دسألا «(5ا/7 /5) باعيتسالا (؟)
 .(ب) نم طقس (9)
 .2«ينرضحت» :(ب) يف (1)

 .(471/5) ةباصإلا «(781/ /9/) ةباغلا دسأ .(ب) نم هانتبثأ امو ««يعازخلا» : لصألا يف (0)



 3 007[ ةبيش ىبأ نب] نامثع نب دمحم انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -1

 نم ملسأ نم ةيمست يف قاحسإ نبا نع هللا دبع نب دايز انث « "7[ثراحلا نب] باجنم انث

 نب رماع نب دعسأ نب دلاخ تنب ةنيمه هتأرماو «صاعلا نب ديعس نب دلاخ : نيرجاهملا

 . ةعازخ نم ةضايب

 د دع د

 "””9ءادردلا مأ ةميجه ٠*2[ 5 ا/]

 . ءاخلا فرح يف اهركذ مدقت «ةريخ :لاقيو 0

 ف

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(478/5) ةباصإلا (786 /ال)دسألا (؟)

 الو ةميجه ىرغصلا ءادردلا مأ :ناتتثا امه ةريخريغ «ةميّجه و : يلي امك قيلعت (ب) شماه يف يفز

 . ةبحص اهلو « ةريخ ىربكلاو ءاهل ةبحص



 "7 ءايلا باب ]

 (9ةريسي[ ]48 4٠

 . رساي تنب ةضيمخ دنع اهثيدح «ةبوسنم ريغ « تارجاهملا نم ن

 نب رصنو «ددسم انث ءيضاقلا فسوي انث . "'[نسحلا نب] بيبح انثدح 177

 «[رساي تنب] ةضيمخ نع «نامثع نب ئىناه نع «يبيرخلا دواد نب هللا دبع انث :الاق يلع

 ندقعي نأو «ليلهتلاو سيدقتلاو حيبستلاب نهرمأ هللَع هللا لوسر نأ اهتربخأ ةريسي نع

 . تاقطنتسم تالوؤسم نهنإف «لمانألاب

 3 3 ؟ع عى

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(579 /4) ةباصإلا «(7845/19) دسألا «(87/5/5) باعيتسالا (9)

 .(ب) نم طقس (9)









 ءاسنلا نم تاينكملا ركذ باب

 [أ /قاا/١ /؟] نهيماسأ يف فلتخغاو

 20[ فلألا باب ]

 "نميأمأ[49٠4]

 . هتتضاحو هّْنِبَع هللا لوسر ةالوم م

 تناكو « هلل هللا لوسر وبأ بلطملا دبع نب هللا دبع اهقتعأف «ةشبحلا نم تناك ن

 اهتبهوف ةجيدخ تخأل تناك اهنإ :ليقو «تاعيابملا نم تناكو « لهو يبنلا ةنضاح

 ةكرب اهمساو ءديز نب ةماسأ هل تدلوف ةثراح نب ديز هالوم اهحكنأف هيي هللا لوسرل
 لاقف يلايللا ضعب يف تيبلا بناج يف ةراخف نم هيَ يبنلا لوب تبرش يتلا "'”[يهو]

 ءرهشأ ةتس هيَ يبنلا دعب تشاع ءاهروزي ُهْنيَع يبنلا ناك ,«!دبأ كلنطب نيعجتت'ال» : اهل

 . هنع هللا يضر باطخلا نب رمع دعب تيفوت ''”[لب] : ليقو

 . باهش نب قراطو «كلام نب سنأو «نميأ اهنبا :اهنع يور *

 انث ,ملسم نب نافع انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -177 5

 :اهل ليقف هلع يبنلا تام نيح تكب نميأ مأ نأ سنأ نع « تباث نبع .ةملس نب دامح

 ىلع يكبأ امنإ نكلو .توميس هلع هللا لوسر نأ تملع دقل هللاو ينإ :تلاقف ؟نيكبت

 . ءامسلا نم انع عطقنا يذلا يحولا

 .هوحن باهش نب قراط نع «ملسم نب سيق نع « يروثلا هاور *
 نب ىيحي انث «يناولحلا ىيحي نب دمحأ انث ءنسحلا نب كلملا دبع انثدح 6

 نميأ مأ نع «نميأ مأ نبا نميأ نع «ءاطع نع .'"[روصنم نع] «كيرش انث «ديمحلا دبع
 دهع ىلع ذئموي تموقو ؛(ةفحج يف الإ قراسلا عطقُي ال»: ِهلَي هللا لوسر لاق :تلاق

 . مهارد ةرشع وأ ارانيد هلي هللا لوسر

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(5377/5) ةباصإلا ,(707 /ا/) دسألا «(517/8/54) باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (9)



 حلاص انث «ميعن وبأ انث ءزيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 57 - 

 لاق :نميأ مأ تلاق :لاق يندملا ديزي يبأ نع «رازخلا رماع وبأ انث ءمتسر نبا

 كتضيح نإ» : لاق «ضئاح ينإ :تلاق ««دجسملا نم ةرمخلا يئيلوان» : ُهْنْلَع يبنلا

 .(كديب تسيل

 3 4“ 3 تو 6

 '”ةيراصنألا بويأ م[ ]6٠ 2٠

 نب ورمع '''[نب سيق] نب دعس نب سيق تنب يهو «يراصنألا بويأ يبأ ةأرما 0

 بويأ مأ "”قالط] نإ»: هَليَ يبنلا لاق يتلا يهو «ةيجرزخلا مث ةيراصنألا سيقلا ئرما

 ش .(«(بوح

 «يديمحلا انث «ىسوم نب رشب انث «نسحلا *”[نب دمحأ] نب دمحم انثدح 811

 بويأ مأ ىلع تلزن :لوقي يبأ تعمس :لاق ديزي يبأ نب هللا ديبع ينثدح «نايفس انث

 تأرق اهيأ ءفرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزن» : لاق ُهّتِيَي هللا لوسر نأ ينتربخأف ةيراصنألا

 . ( تبصأ

 « يبأ ينثدح « *”[لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركبوبأ انثدح

 . هب نايفس انث

 نب] ىيحي انث ,"7ىضاقلا نيصحوبأ انث ءورمع نب دمحم نب ''”ر فعج انثدح ,ك/ع/0

 ىنتثدح «هيبأ نع هارأ «ديزي ىبأ نب هللا ديبع نع «ةنييع نبا انث ءىنامحلا "[ديمحلا دبع

 هذه نم ءيش هيف اًماعط هل انفلكتف هني يبنلا انيلع لزن :تلاق ”[ةيراصنألا] بويأ مأ

 )١( ةباصإلا ,(70 5 //)دسألا .(51/4/5) باعيتسالا )4/ 575(.

 ) )0(ب)نم ةدايزلا

 .«قالطلا» : لصألا يف (*)
 .(ب) نم تسيل (6)

 . «صفحا) : (ب) يف 000

 . (ىعداولا» :(ب) ىف (0)

 . ينامحلا ركذ نود (ب) نم ةدايزلا 00

 .(ب) نم طقس (9)



 فاخأ ينإ ,مكنم دحأك تسل ينإف ؛اولك»: هباحصأل لاقو '''ههرك هانيتأ املف «لوقبلا

 تي دي 23 اء 0 0

 "”ةيونغلا قاحسإ مأ[ ] 2٠61١

 . تارجاهملا نم تناك «رائيد تنب ميكح مأ اهنع تور 8

 «ليعامسإ نب ىسوم انث «هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح -

 :لوقت قاحسإ مأ تعمس :تلاق ميكح مأ يتدج ينتثدح «كلملا دبع نب راسي انث

 : يخأ يل لاق قيرطلا ضعب يف تنك املف «ةنيدملاب هلع يبنلا ىلإ يخأ عم ترجاه

 ينعت يجوز قسافلا ىشخأ ينإ :تلقف «ةكمب يتقفن تيسن ينإف ,قاحسإ مأ اي يدعقا

 هتفرع دق لجر ىب رمف امايأ تثبلف : تلاق [ب /ق ”/7 /؟] هللا ءاش نإ الك :لاق  اهجوز

 «هتقفن ذخأي بهذ قاحسإ رظتنأ :تلق ؟قاحسإ مأ ايانهاه كدعقي ام :لاقف «هيمسأ الو

 هلْلَع يبنلا ىلع تلخدف تمدقف ءهلتقف كجوز قسافلا هقحل دق .كل قاحسإ ال :لاق

 ترظن اذإف «ىلإ رظني وهو «ىكبأ انأو قاحسإ لتق «هللا لوسر اي :تلقف ءًأضوتيوهو

 «يتدج '"”تلاق :راسي لاق .يهجو ىلع هحضنف ءام نم امك ذخأف ءوضولا يف سكن هيلإ

 .اهدخ ىلع ليست الو ءاهينيع يف عومدلا ىرتف «'*”[ةميظعلا] ةبيصملا ينبيصت تناك دقلف

 .هوحن راشب نع دمحم نب سنويو ءمصاعوبأو «ثراولا دبع نب دمصلا دبع هاور *

 رهزألامأ[ ]7 ٠6

 .ناقربزلا تنب بنيز :دنع اهثيدح ءاهيبأ عم هلع يبنلا تتأ ه

 )١( «هاتهرك» :(ب) ىف .
 )١( ةباصإلا «(799/7)دسألا )5/ 80(.

 . (ب) نم هانتبثأ امو ««لاق» : لصألا يف (9)
 .(ب)نم ةدايزلا 62

 .(579/54) ةباصإلا «(7549 /ا) دسألا «(5ا/ا/ /5) باعيتسالا (6)



 انث « ىمرضحلا (")[هللا دبع نب دمحم] انث ,ك0[لدمحأ نب] ناميلس انثدح - 45

 «ناقريزلا تنب بنيز اهتدج نع «ةيشئاعلا دقنم تنب هللا ةمأ ىنتثدح «قوزرم نب دمحم

 ةأرما تناكف اهيلع كربو اهيلع هديب حسمف ُهنْفَع يبنلا ىلإ اهب بهذ اهابأ نأ رهزألا مأ نع

 . ةحكاص ةدباع

 تن د

 "””""[ةيزهبلا سوأمأ][ ]* ٠6

 نب ةمصع انث ءرواسم نب مساقلا نب دمحأ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح - 1

 «يزهبلا دلاخ نب سوأ نع «ينامرلا مشاه يبأ نع «ةفيلخ نب فلخ انث «زازخلا ناميلس

 هلع يبنلا ىلإ هتدهأ مث ءةكع يف هتلعجف اهل اًنمس '؟*”تلس اهنأ ةيزهبلا سوأ مأ نع

 تنظف ءاّنمس ةؤلمت ىهو اهيلإ اهودرف «ةكربلاب "”[هيف]اهل ىعدو هيفام ذخأو هلبقف

 ءرمع ةيالوو ءركب يبأ ةيالوو « هَ يبنلا رمع ةيقب هنم تلكأف ءاهلبقي مل هِيَ يبنلا نأ

 «ةيراصنألا سنأمأ [ ]4 ٠8

 .ناميلس اهركذ «كلام نب سنأ مأب يه تسيلو

 انث ,رامع نب ماشه انث «قاحسإ نب نيسحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح <85

 ديز ةأرما دعس مأ نع «ناذاز نب دمحم نع« نمحرلا دبع نب ةسبنع نع «ملسم نب ديلولا

 .(ب) نم ةدايزلا )١(
 .(ب)نم طقس[ ]نيبام (؟)
 )573١/5(. ةباصإلا 7٠7(, /ا/ل) دسألا «(51/8/5) باعيتسالا (")

 .«تالس» :(ب) يف (4)

 .(؟ا"٠ /5) ةباصإلا 0701١ /ال)دسألا (65)



 «ةرخآلا ءاشع نع ينبلغت ينيع نإ هللا لوسر اي :تلق :تلاق سنأ مأ نع «تباث نبا

 تقو لح دقف داو لك نطب ليللا ألم اذإ .سنأ مأ اي اهيلجع» : هلع هللا لوسر اهل لاقف

 .(كيلع مثإ الو يلصف ,ةالصلا

ِ 2 2 27 2 001 

 ريم

 "”روُرعَم نب ءاربلا تنب سنأ مأ[ 5٠28

 اذهاهل جرخأو ."”[سنأ مأ] رخأتملا اهركذ ."”[رشب وأ] رشبم مأ :ليقو ه

 .ثيدحلا

 (*”[لاق] «يبايرفلا رفعج انث ءيرجآلا "”[نيسحلا نب دمحم] ركب وبأ انثدح - 64

 يبأ نب هللا دبع نع «قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «يليفنلا رفعج وبأ انث

 لوقي هلع يبنلا تعمس :تلاق رورعم نب ءاربلا تنب رشبم مأ نع «دهاجم نع « حيجن

 (*[ذخآ] لجر» :لاق هللا لوسر اي ىلب :اولاق «؟سانلا ريخب مكربخأ الأ» : هباحصأل

 (©0[دق] ةاكزلا يتؤيو ةالصلا ميقي هل ةمينغ يف لجر مث هللا ليبس يف هسرف نائعب

 .«سانلا "”[رورش] لزتعا

 نع :لاقو «قاحسإ نبا نع «هيبأ نع «ريرج نب بهو ثيدح نم رخأتملا هاور #

 . سنأ مأ

 نا ا

 )١( ةباصإلا «(" 07 /ا)دسألا )5731/5(.

 .ريخأتو ميدقت عم (ب)نم ديز[ 1نيبام (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(ب)نم طقس (4)

 .باوصلا وهو «.(ب) نموه تيثأ امو «لصألا نم طقس [ ] نيب ام (6)

 .[و]:(ب) يف (5)
 .(ب) نم تسيل ةدايزلا 0



 7[ ءابلا باب ]

 "”رورعم نب ءاربلا تدب رشب مأ [ ٠ 51[ /ق "1

 . ””[بعك نب] نوع نب هللا دبعو «ديزي نب هللا دبع : اهنع ىور

 ديبع نب جرفلا انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمعوبأ انثدح - 6

 ””رشب مأ نع «'””[ديزي نب] هللا دبع نع «ديلولا يبأ نب يلع نع «ناورم انث : ('”[لاق]
 ماعط نم لكأي هباحصأ نم رفن يف يتيب يف هي هللا لوسر ناك :تلاق «'”[ءاربلا تنب]

 نم لاق مث «ماعطلا نم موقلا عنتما ركذب اهركذف حاورألا نع هولأسف «مهل هتعنص

 «نوبرشيو ةدجلا نم نولكأي ةئجلا نم رجح يف "[رضخ]] رويط نينمؤملا حاورأ» : دعب
 رجح يف رانلا لهأ حاورأو .انتدعو ام انتآو ءانناوخإ انب قحلأ ادبر :نولوقي ؛نوفراعتي

 الو انناوخإ انب قحلت ال انبر :نولوقي رانلا نم نوبرشيو رانلا نم نولكأي رانلا نم
 .«انتدعو ام '”ائتؤت

 رشبم مأ هتتأ "[ةافولا] اًبعك ترضح امل :لاق هيبأ نع «كلام نب بعك نب هللا دبع نبا

 .هلثم ركذو «رورعم نب ءاربلا تنب

 مأ :لاق نم مهنمو « "”رشبم مأ : لاق نم مهنمف هيلع قاحسإ نبا باحصأ فلتخاو

 ) )0١0سلا . . . ِ 5 م
 رسبم مأ نع .يرهزلا نع ءامهريغو « يديبزلاو ءسنوي لاقو «'' رشب .

 )١( باوبألا قيسنتل فلؤملا نم ةدايزلا .

 . (7"ه /5) ةباصإلا ٠0*"(, //)دسألا 58١(.« /5) باعيتسالا (؟)

 .«نوع نبا : ركذي ملو «(ب) نم ةدايزلا ة9]

 . (ب)نم طقس (:)

 .[رشبم مأ] :(ب) يف (4)
 .(ب) نم وه تبثأ امو «لصألا نم طقس [ 1نيبام )١(

 .باوصلا وه تبثأ امو ««انتأت» خسنلا يف (0)

 .(ب) نم طقس[ 1]نيبام (8)

 . «رشب مأ7 :(ب) يف )9(

 .«رشبم مأ7 :(ب) يف )٠١(



 نب دومحم نع «ةداتق نب رمع نب مصاع نع «ينابقلا ديعس نب حلفأ هاورو *#

 . هوحن ءاربلا تنب رشب مأ نع «ديبل

 توي تدي دي . 0 ٍِ

 "'ةيراصنألا دّيَجُب مأ [ ٠ ه/]

 . ءاوح اهمسا «داجب نبا : ليقو «ديجب نب نمحرلا دبع ةدج «تاعيابملا نم تناك

 « يلع نب مصاع انث .يسودسلا صفح نب رمع انث «نسحلا نب بيبح انثدح -5

 اي تلق : تلاق ديجب مأ هتدج نع «ديجب نب نمحرلا دبع نع «يربقملا نع «بئذ يبأ نبا انث

 هدي يف عفدأ ام دجأ امف ءهنم يحتسأ ىتح يباب ىلع فقي نيكسملا نإ» : هلع هللا لوسر

 .«اًقرتحم اًفلظ ولو هدي يف يعفدا : لاقف

 نع يربقملا نع «نيرخآ يف قاحسإ نب دمحمو .دعس نب ثيللا هاور *

 . "”[نمحرلا دبع]

 . مدقت اميف هفالتخا انركذ دقف

 نع «داجب نيا نع «نايح نب روصنم نع ءرمحألا دلاخوبأو «يروشلا هاورو *

 .هوحن هتدج

 تي تي -3 0 2 ب

 "'ةيملسألا لاله تدب لالب مأ[ 5 :58]

 . ةيبيدحلا دهش نمت اهوبأ ناك 3

 . ح ىنثملا نب دمحم انث ءمصاع يبأ نبا انث «دمحم نب هللا دبع انثدح مال

 يلع نب ورمع انث « جرزب نب دمحم نب ميهاربإ انث « '*”[نايح نب] دمحموبأ انثدحو

 )١( /ال) دسألا .(59/4 /5) باعيتسالا ٠80 7(. ةباصإلا )5/ 5 537(.

 .(ب) نم سيل[ 1نيبام (؟)

 . (876 /5) ةباصإلا «(70 /9/) دسألا 58٠١(« /5) باعيتسالا (")

 .(ب)نم ةدايزلا (5)



 نع .ىمأ ىنتثدح : '7[لاق] ىيحي ىبأ نب دمحم انثدح «ديعس نب ىيحي انث : الاق

 لاق :تلاق ةيبيدحلا موي هلع يبنلا عم اهوبأ ناكو «لالب مأ: اهل لاقي ملسأ نم ةأرما

 .«زئاج هنإف نأضلا نم عذجلاب اوحض» : هني هللا لوسر

 . هلثم ىيحي يبأ نب دمحم نع «ةرمضوبأ 0و « ليعامسإ نب متاح هاور 2 8 ا - ا رو 100 5 5

 .(ب) نم طقس )١(



 "ميجا باب

 "هللا دبع نب لّلَجُمْلا تنب "”[ ليمج] مأ [ 4088
 .اهمسا يف فلتخم «بطاح نب دمحم مأ ن

 نا دبع انتدحو ح نايفس نب , نسحلا انث «,نادمح نب ورمعوبأ انثدح -8

 انث ءيطساولا ىيحي نب ايركز انث :الاق ء.مصاع يبأ نب [ركب وبأ] انث ءدمحم نبا

 نب دمحم هدج نع «يبأ ينثدح «بطاح نب دمحم نب ميهاربإ نب نامثع نب نمحرلا دبع
 تنك اذإ ىتح ةشبحلا ضرأ نم كب تلبقأ :تلاق «للجملا تنب ليمج مأ همأ نع «بطاح

 «بلطأ تجرخف «بطحلا ىنفف اًخيِبط كل تخبط ذإ ؛نيتليل وأ ةليل ىلع ةنيدملا نم

 :تلقف هللَع يبنلا باب تيتأف ةديدملا تمدقف «كعارذ ىلع تأفكناف ءردقلا تلوانتف

 هلع هللا لوسر لفتف :تلاق «ءكب ىمس نم لوأ وهو ءبطاح نب دمحم اذه «هللا لوسراي

 تنأ فشاو .سانلا بر سأبلا بهذأ» : لاق مث كل اعدو كسأر ىلع حسمو كيف يف

 هدنع نم 22 كي تمق امف : تلاق .«امقس رداغي ال ”ءافش ؛كؤافش الإ ءافش ال يفاشلا

 .[ب /”ا/“ /؟١]كدي تأرب دقو الإ

0 1 2 0 
2 
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 باطخلا تنب ليمج مأ[4050]
 .ةمطاف اهمساو] 2 [ورمع نب] ديز نب ديعس ةأرما «باطخلا نب رمع تخأ 2

 . "”[اهركذ مدقت

 25 5 تي مام 53 و

 "هللا دبع تدب ليمج مأ [4051]

 .رخأتملا اهركذ «بيسملا نب ديعس اهنع ىور هن

 )١( باوبألا قيسنتل ققحملا نم ةدايزلا .
 دنعو (ب) يف ءاج اذك «باوصلا وه تبثأ امو ءأطخوهو «ديجب» لصألا يف ءاج [ 1نيبام (؟)

 .دعب اميف اضيأ فنصملا

 .(478/5) ةباصإلا 20709 /7) دسألا 58١(.« /5) باعيتسالا (*)

 .(ب) ىف رركم () .(ب) نم طقس (4)

 . (5//87) ةباصإلا 203709 /7) دسألا (0) .(ب) نم ةدايزلا (6)



 انث ,("7[هباتك ىف ىجاجحلا] بوقعي نب ()[دمحم نب] دمحم هانربخأ ,ك1168

 هللا دبع تنب ليمج مأ نع « بيسملا نب ديعس نع «ةديبع نب هللا دبع نع «ةديبع نب ىسوم

 .(؟ هتدانف اهيداني نأ ىف كل له» :لاقف ُهّْقَع ىبنلل كلذ تركذف اهبرض اهجوز نأ

 2 ب ب 0

 "”'بدنجمأ[405؟]

 .ناميلس اهنبا دنع اهثيدح ءورمع نب ناميلس مأ يهو ن

 نب دمحم انث .«"”[يشكلا] ملسموبأ انث ؛"'”[يباطخلا] قوراف انثدح

 نب ناميلس نع «دايز يبأ نب ديزي نع «ةلاضف نب لضفم نع « ديز نب دامح انث ءركب يبأ
 ةرمجلا ةادغ هلع يبنلا تأر اهنأ بدنج مأ يمأ ينتثدح :'7[لاق] صوحألا نب ورمع

 لغمب ؟”[ رمجلا] اومرا ؛ اًضعب مكضعب لتقي ال .سانلا اهيأ ايد :لوقيوهو ةرمجلا يمري
 .(فذخلا ىصح

 ديزي نع رهسم نب يلعو «'*”[ليضف نباو] «سيردإ نباو «ةنيبع نباو «ةبعش هاور *

 . هوحن
 دنع دع د

 (00ةيدزألا بالنج مأ[ 20” ]

 . ةمدقتملا يدنع يهو د

 .(ب) نم طقس )١(

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 .(8478/84) ةباصإلا 1١" /82)دسألا (©

 .(ب) نم تسيل (5)
 . ةيدزألا بدنج مأ لبق يرافغلا رذ يبأ مأ بدنج مأ :(ب) يف ركذ (0)

 .(578/5) ةباصإلا ٠١"3(. /ا)دسألا 58١(.« /5) باعيتسالا ()



 رك "1 ةباحصلا ةفرعم

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركبوبأ انثدح 0١

 مأ نع ؛ثراحلا نب هللا دبع ىلوم ديزي يبأ نع «ةأطرأ نب جاجحلا انث ءنوراه نب ديزي

 ةرمج دنع مكسفنأ اولتقت ال ,سانلا اهيأ اي»: هِي هللا لوسر لاق :تلاق ةيدزألا بدنج

 .«فذخلا ىصح لثمب مكيلعو .ةبقعلا

 . بدنج مأ نع ءدادش نب هللا دبع نع «ثيل نع « ميشه هأور *

 انبأ ءميشه انث «متاح نب دمحأ انث «ىلعي وبأ انث ءيلع نب دمحم هانثدح -1

 هلع يبنلا تعمس اهنأ ةيدزألا بدنج مأ نع «دادش نب هللا دبع نع ؛'"”[دعس نب] ثيللا .

 ,راقولاو ةنيكسلاب مكيلع ,سانلا اهيأ اي» : تافرع نم سانلا ضافأ ثيح لوقي وهو

 .«فذخلا ىصح لثمب مكيلعو

 « بدنج نع« ثراحلا نب ديزي نع «ةأطرأ نب جاجح نع .ةملس نب دامح هاور#

 .هوحن "![لوقي] هلق يبنلا تعمس اهنأ همأ نع

 ”بدنج مأ[40514]

 .رذ يبأ مالسإ يف ركذ اهل .يرافغلا رذ يبأ مأ يهو م

 نب ناميلس انث «دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح 847

 تيتأ تملسأ امل :لاق رذ يبأ نع «تماصلا نب هللا دبع نع «لاله نب ديمح نع «ةريغملا

 .تملسأف « كنيد نع ةبغر انبام :تلاقف ىمأو ىخأ
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 .(ب) نم طقس )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 .(578 /5) ةباصإلا 273٠١ /7) دسألا (")



 600 ءاجلا باب]

 ("”نايفس ىبأ تدب ةبيبح مم 56]

 .اهركذ مدقت « لَ ىبنلا ةجوز 0

 ”ةيراصنألا ناحلم تدب مارح مأ 55]

 ضعب ىف هعم تجرخو «تماصلا نب ةدابع تحت تناك «كلام نب سنأ ةلاخ د

 «تتامف اهتلغب اهتصقو «سربقب تربقو [أ /ق 71/5/11 ماشلاب تتامو «رحبلا تاوزغ

 ءءاصيمرلا اهمسا :ليق « ةحلاصلا ةأرملا ربق : ''”نولوقي ءاهب نوقستسي ماشلا لهأو

 . "[اًضيأ] ءاصيمغلا : ليقو

 نب ىلعيو .دوسألا نب ورمعو «تماصلا نب ةدابعو «كلام نب سنأ :اهنع ىور

 .دادش

 ءح "”[كلام نع] يبنعقلا انث «بلاغ نب دمحم انث .دالخ نب ركبوبأ انثدح --65

 )[ان5] «ريكب نب ىيحي انث «سابعلا نب لضفلا انث «"”رفعج نب دمحم نب هللا دبع انثدحو
 ناك :لوقي هعمس هنأ كلام نب سنأ نع «ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع «كلام

 مأ تناكو «همعطتف ناحلم تنب مارح مأ ىلع لخدي ءابق ىلإ بهذ اذإ هلع هللا لوسر

 هسأر ىلفت '”[تسلجو] هتمعطأف هلي ىبنلا اهيلع لخدف «تماصلا نب ةدابع تحت مارح
 سانأ» : لاق ؟هللا لوسر اي .ككحضي ام : تلاقف كحضي وهو ظقيتسا مث « هيَ يبنلا مانف

 . ىلع كولم رحبلا اذه جبث نوبكري هللا ليبس يف ةازغ يلع '''”[نوضرعي ] ,يتمأ نم

 . باوبألا قيسنتل ققحملا نم ةدايزلا )١(
 )44١/5(. ةباصإلا «(7216 /9/) دسألا «(487 /4) باعيتسالا (؟)
 .(541/4) ةباصإلا «(7 117 /9/) دسألا «(584 /4) باعيتسالا (7)

 دانسإلا لوح هنأل كلذو .«نع:الاق» :(ب) ىف )2( . (ب) نم هانتبثأ امو «؛لوقي» : لصألا يف 2

 : . ىبن ةلا دنع (ب) ىف لوألا .(ب) نم ةدايزلاو « لصألا نم طقس 2(

 .[تلعجو]:(ب) يف (9) . (ب) نم طقس (1)
 .[اوضرع] :(ب) ىف 2١ .ارغج# : ىلإ لصألا يف تفرحت (0)



 للا لوسر اي :تلقف] :تلاق  قاحسإ كش  «ةرسألا ىلع كولملا لثم وأ ةرسألا

 ("[كحضي وهو ظقيتسا مث «مانف هسأر عضو مث اهل اعدف ,مهنم ينلعجي نأ هللا عدا

 يلع '*”[نوضرعي] يتمأ نم سان» :لاق ؟هللا لوسر اي ككحضي ام : ””تلقف "”[لاق]

 يف لاق امك « "7[ةرسألا ىلع ] كولملا لغم وأ ةرسألا ىلع كولم هللا ليبس يف ةازغ

 ««نيلوألا نم تنأ»:لاق ءمهنم ينلعجي نأ هللا عدا هللا لوسر اي :تلقف «ىلوألا

 نيح اهتباد نع ”[تعرصو] « ةيواعم نمز يف رحبلا "”[يف] مارح مأ تبكرف '”[لاق]

 نع «ديعس نب ىيحي نع «نيرخآ يف دعس نب ثيللاو «يروثلاو «نادامحلا هاور *

 نابوث نبا هاورو «هوحن '''[كلام نب] سنأ نع «لفلف نب راتخملا نع «ةدئاز هاورو *

 .دوسألا نب ورمع نع «نادعم نب دلاخ هاورو . سنأ نع «ةلاوط ىبأ نع

 انث ءرامع نب ماشه انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ انثدحو 6

 هنأ يسنعلا دوسألا نب ورمع نع «نادعم نب دلاخ نع ديزي نب روث انث «ةزمح نب ىيحي

 «مارح مأ هتأرما هعمو هل ءانب يف وهو «صمح لحاسي تماصلا نب ةدابع ىتأ هنأ هثدح

 يتمأ نم شيج لوأ»:لوقي هلبَي هللا لوسر تعمس اهنأ مارح مأ انتثدحف :ورمع لاق

 .هوحن ''7[هلوطب] ثيدحلا ركذف «...اوبجوأ دق رحبلا نوزغي

 ف

 (""بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ميكح مأ[ 0 51/]

 . ةعابض تخأ «ةيفص اهمساو «مكحلا مأ :ليقو ه

 .(ب) نموه تبثأ امو «لصألا يف تسيل )١(

 .(ب) نم طقس (؟)

 .«تلاق» :(ب) يف 2

 .[اوضرع] (ب) يف (:)
 .[تعرصف]:(ب) يف (5)
 .(5545 /5) ةباصإلا 207757 /ال)دسألا .(585/5) باعيتسالا (7)



 . ح نوراه نب ديزي انث ءرفعج نب سيردإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -7

 ديزي انث «يبأ ينثدح .""7[لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث ,كلام نب ركب وبأ انثدحو

 نب هللادبع نع «ليلخلا يبأ حلاص نع« ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس ابنأ «نوراه نبا
 ريبزلا تنب ةعابض ىلع لخد هَ يبنلا نأ هتثدح ريبزلا تنب ميكح مأ نأ لفون نب ثراحلا

 . كلذ نم أضوت امو ىلص مث ءاهدنع فتك نم شهنف

 ميكح مأ نع «ثراجلا نب هللا دبع نب قاحسإ نع «ةداتق نع «مامهو «ماشه هاور #

 ةيفص ميكح مأ نع هللا دبع نب قاحسإ نع «دنه يبأ نب دواد هاورو .هوحن ريبزلا تنب

 .هوحن ميكح مأ نع «رامع يبأ نبرامع هاورو *

 «ربحملا نب دواد انث «''![ةماسأ يبأ نب] ثراحلا انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح 1

 لخد : تلاق بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ميكح مأ نع ؛رامع يبأ نب رامع نع دامح انث

 . ًاضوتي ملو يلصي بهذف «ناذألاب لالب هاتأف « اًمتك لكأف يتيب هَ هللا لوسر يلع

1 

 ””بلطملا دبع نب ريبزلا تنب مكحلامأ[ ]

 اهلعجو اهبسني ملو .مكحلا مأ :لاقو ,«نادحولا» يف مصاع يبأ نبا اهدرفأ 5

3 + 
 26 5. 23 ىلا

 نسب املا دبع نب دمحم]انث 210[ لصأ نم] نايح نب دمحموبأ انثدح 848

 دح 0: لاق] ةبقع نب شايع نع «بابحلا نب ديز انث «ديمح نب دمحم انث «هتسر

 مأ نبا ينثدح [ب / ق5 /1] : (*[لاق] يرمضلا ةيمأ نب ورمع نب نسحلا نبا لضفلا

 .(ب) نم تسيل ()

 .(ب) نم تديزو « لصألا يف تسيل (0)
 .(4 47 /5) ةباصإلا 2039019 /9) دسألا (
 . (ب) نموه تبثأ امو «(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(ب) نم طقبس (6)



 نم هلي يبنلا مدق :تلاق ريبزلا تنب مكحلا مأ ينتثدح بلطملا دبع نب «ريبزلا تنب مكحلا

 ىلع انلخد مث «ةمطاف ىلع انلخدف يتخأو انأ تقلظناف «قيقرب هعم مدقو «ةوزغ

 .«ردب لهأ ىماتي مكقبس» : لاقف ءاهيلإ انتجاحب هانربخأو ءامداخ هانلأسف هُم هللا لوسر

 نب ديز نع «ةعامج يف ينيدملا نب يلعو «ريم نباو «ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور #

 . هلثم بابحلا

 يف ثيدحلا اذه جرخأ ءرخأتملا هركذ اميف نسحلا نب لضفلا نع ؛ةعيهل نبا هاورو *

 . مصاع يبأ نبا الو ناميلس اهبسني ملو « ريبزلا تنب ميكح مأ ثيدح ةمجرتلا

 "'ةيرافغلا مكحلامم ]1

 . «نادحولا» ىف نايفس نب نسحلا اهركذ 0

 دمحم نب هللا دبع انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدح 8

 مأ نع «نامعنلا تنب رفعج مأ ينتثدح «ةرطام انتثدح «لكوتملا نب ىيحي انث «يباطخلا

 هتعمس معن :تلاق ؟ةعاسلاركذي هّْلِكَع هللا لوسر تعمس له :تلئس اهنأ ةيرافغلا مكحلا

 .«برعلا تّلق اذإ» :لوقي

 ("”نوعظم نب نامنثع ةأرما ميكح مأ[ 07]

 .رمع عم فكتعت تناك :لاقو ءرخأتملا اهركذ

 اهمساو «ميكح ةنبا يه امنإو «ًالسرم دهاجم نع ءرذ نب رمع نع« ميعنوبأ هاور 3ك

 د ع

 )١( ةباصإلا ء(771/90)دسألا )5/ 57 5(.

 ةباصإلا ,(377 /0)دسألا (؟) )5/ 7291( .



 "'هاشه نب ثراحلا تنب ميكح مأ[ 2 071]

 . لهج يبأ نب ةمركع اهمع نبا تحت تناكو «حتفلا موي تملسأ

 نبأ نع « ىسوم انث ء«دمحمانث «ميهاأريإ انث «دايز انث« قورافانثدح

 اهل نذأف ءاهجوز بلط ىف هتنذأتساف هلم هللا لوسر ىلإ لهج ىبأ نب ةمركع تحت تناكو
03 

 .هنمأآو

 "”ةيدسألا بابر نب شحج تندب ةبيبح مأ [40177]

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 0١

 ةبيبح مأ نع «ةورع نع «يرهزلا نع «قاحسإ نب دمحم نع «ينارح ا ةملسم نب دمحم
 جرختل تناك نإف «ةالص لك دنع لسغلاب اهرمأف «هتلأسف تضيحتنسا اهنأ شحج تنب

 . يلصتف ءاملا ىلع مدلا ةرمح تلع دقو ناكملا نم

 .هوحن شحج تنب ةبيبح مأ نع «ةرمع نع: يرهزلا نع ؛يعازوألاو ءرمعم هأورو #

 .هوحن شحج تنب ةبيبح مأ نع « ةملس يبأ نع «ريثك يبأ نب ىبحي هاورو *

 ©بلطملادبع نب سابعلا تنب بيبح مأ [ 0 ]

 . سابع نب هللا دبع ثيدح يف ركذ اهل

 نب ةبقع انث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح 7”*”]ل رى

 « ةمركع نع «هللا دبع نب نيسح نع «قاحسإ نب دمحم نع «ريكب نب سنوي انث « مركم

 .(5 57 /4) ةباصإلا «(7 71 /9) دسألا (7ه1/7) باعيتسالا )١(
 .(55 ١ /8©) ةباصإلا «(7315 /7) دسألا «(587 /54) باعيتسالا (؟)
 55١(. /5) ةباصإلا 2(” //) دسألا 587(2 /4) باعيتسالا (”)



 0 3306 ةباحصلا ةفرعم

 لاقف «هيدي نيب بذت سابعلا تنب بيبح مأ ىلإ هلي هللا لوسر رظن :لاق سابع نبا نع

 اهجوزتو « غلبت نأ لبق ضبقف ««اهجوزتأل يح انأو هذه تغلب نإ» : هلي هللا لوسر

 مساب اهتمس .دوسألا تنب ةبابلو «دوسألا نب قزر :هل تدلوف .دسألا دبع نب دوسألا

 . لضفلا مأ اهمأ

2 4 2 . 

 "'”ةيراصنألا ةيطع مأ ةالوم بيبح مأ ]1

 . تايباحصلا نم تاينكملا يف ناميلس اهركذ ص

 يبأ نب نامثع انث ,يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح

 ةيطع مأ ةالوم بيبح مأ نع «ناميلس يبأ نب كلملا دبع نع «هللا دبع نب كيرش انث «ةبيش
 اذإ نيبصا»:لاقف هلع هللا لوسر تانب ضعب نيدهأ يتاللا ةوسنلا يف تنك :تلاق

 .«ةبانجلاو لسغلا يف اًنالث اهسأر ىلع نتببص

 0 م ع

 انت دي ريف

 "”ةيعازخلا عادو تنب ميكح مأ[ 4 ]١1/6

 ىسوم انث «يبرحلا قاحسإ نب ميهاربإ انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح -

 نع «ريرج تنب ةيفص نع «صفح مأ اهمأ نع «نالجع تنب ةبانج انتثدح « ليعامسإ نبا
 ٠ .ح ةيعازخلا ميكح مأ

 تنب ةبانج انتثدح « ليعامسإ نب ىسوم انث «يطافسألا سابع انث «ناميلس انثدحو

 عادو تنب ميكح مأ نع ريرج تنب ةيفص نع «ةصفح مأ ينتثدح «ةيعازنلا نالجع

 ول ,هحبقأ امد :لاق ؟فطللا در هركت ءهللا لوسر اي : هِيَ يبنلل تلق : تلاق ةيعازخلا

 :لاق ءدازو ناميلسل قايسلا : .«تسجأل هيلإ تيعد ولو هتلبقل عارك َيلإ يدهأ

 55٠(. /5) ةباصإلا «(715 /ال)دسألا )١(

 .(5146 /5) ةباصإلا «(777* /7) دسألا «(5//5410) باعيتسالا (؟)

 .(ب ) نم ةدايزلا (9)
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 :تلاق .«ردصلا لئاوغب بهذيو .بحلا فَعَّضَي هنإف اوداهت» : لوقي هلو هتعمسو

 اولجع»:لوقي هتعمسو :تلاق .«باجحلا ىلإ ىضفي دلاولا ءاعد» :لوقي هتعمسو

 .«روحسلا اورخأو .راطفإلا

:3 2 2 

 "”ناميلا نب ةفيذح مأ 5]

 . ةفيذح ثيدح يف ركذ اهل 0

 انث رازبلا ةيطع نب د نيسحلا انث « بلاغ نب دمحم انث دالخ نب ركبوبأ انثدح ,ظ06

 ةفيذح نع « شيبح نب رز نع «ورمع نب لاهنملا نع «بيبح نب ةرسيم نع «ليئارسإ
 ءاذكو اذك ذنم دهع هب ىلام :اهل تلقف ؟ هِي ىبنلاب كدهع ىتم :ىمأ تلاق :لاق

 : تلق «.(؟ ضرع يذلا ضراعلا تيأر امأ ,ةفيذح اي) : لاقف برغملا ىلصيوهو هلع هتيتأف

 نأو ,ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو نسحلا نأب ىينرشبو ىناتأ كلم كلذ »:لاق «ىلب

 .(ةدجلا لهأ ءاسن ةديس ةمطاف

 . ليئارسإ نع . رفعج نب ليعامسإ هاور

 بني

 "”ةيسمحألا نيصح مأ [ غ0117]

 . ثيرح نب رازيعو «نيصحلا مأ نب ىيحي :اهنع ىور 0

 انث «غئاصلا نب دمحم نب رفعج انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثئدح 7

 ؛نيصنلا مأ تاج نع ؛ «نيصحلا نب ىيحي نع. قاحسإ يبأ نع «ليئارسإ انث «ناسغوبأ

 هبوثب اًفحتلم ىنمب هنيه هللا لوسر تيأر : تلاق نيصح مأ نع .ثيرح نب رازيعلا نعو

 يشبح دبع مكيلع رمأ نإو ءاوعيطأو اوعمسا» :لوقي وهو حترتل هتلضع نأو ءهطبإ تحت

 . هللا باتك مكيف ماقأ ام اوعيطأو اوعمساف ؛ عدجم

 )١( ةباصإلا 2717/70 دسألا )85/ (.

 ةباصإلا 22718 /97) دسألا .(580 /5) باعيتسالا (؟) )8/ 557(.



 ءريهز قاحسإ يبأ نع هاورو .هوحن ليئارسإ نع رفعج نب ليعامسإ هاورو 3

 نع «قاحسإ نب سنوي هاورو .نابأ نب دمحمو « شايع نب ركب وبأو « صوحألاوبأو

 . نيصحلا نب ىيحي نع «ةبعشو « ةسينأ يبأ نب ديز هاورو . ثيرح نب رازيعلا

 انث «لبنح نب دمحأ انث «نوراه نب ىسوم انث ,نسحلا نب بيبح انئدح 7

 « نيصحلا نب ىيحي نع «ةسينأ يبأ نب ديز نع «نمحرلا دبع يبأ نع ؛ةملس نب دمحم

 امهدحأو «ًالالبو ةماسأ تيأرف عادولا ةجح هلك ” يننلا عم تججح : تلاق نيصحلا مأ نع

 ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح رحلا نم هرتسي هبوثب ذخآ رخآلاو ُهلظَي هلع هللا لوسر ةقان ماطخب ذخآ

 .[ب 1

 انث «دواد وبأ انث « ')[بيبح نب] سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدحو 48

 تعمس :تلاق ةيسمحألا نيصحلا مأ هتدج (” هع نيصحلا نب ىيحي نع «ةيعش

 . هلثم ركذف ««يشبح دبع مكيلع لمعتسا نإ» : لوقي ُهَلكَي ىبنلا

 وبأ انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح -8

 نع «ثيرح نب رازيعلا نع ,«قاحسإ يبأ نب سنوي انث :اولاق «ميعن وبأو ءعيكوو «نطق

 دق «هل ةدرب هيلع بطخي عادولا ةجح يف هلي يبنلا تيأر :تلاق ةيسمحألا نيصح مأ

 اهيأاي»:لوقي هتعمسف «ّترت هدضع ةلضع ىلإ رظنأ انأف :تلاق هطبإ تحت نم عفتلا

 ماقأ ام اوعيطأو هل اوعمساف ,عدجم يشبح "”[ دبع] مكيلع رمأ نإو هللا اوقتا ءسانلا

 . هللا باتك مكيف

 «دلاخ نب ةبده انث «نايفس نب نسحلا انث « '*7[نادمح نب] ورمعوبأ انثدح.5

 مأ نبا نع «قاحسإ يبأ نع «ملسم نب ليعامسإ انث ءيوحنلا ىسوم نب نوراه انث

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .2ينتثدح) :(ب) يف (؟)

 .(ب) يف تسيل (7)

 . .(ب) نم ةدايزلاو « لصألا يف تسيل 2



 ىتح .4 نيّدلا موي كلام ه :أرقي هتعمسف هلق يبنلا فلخ تلص اهنأ هتدج نع «نيصحلا
 . «نيمآ» : لاق « « نيلاضلا الو : غلب اذإ

 (”ةيراصنألا ديمح مأ [ 4 ]8/١

 . "”[يدعاسلا ديمح يبأ ةأرما يهو]

 نوراه نب نارمع انث ,بيلغ نب نسحلا انث .دمحأ نب ناميلس انثئدح 0١

 مأ هتدج نع «هيبأ نع «يدعاسلا رذنملا نب ديمحلا دبع ينثدح «ةعيهل نبا انث ,يلمرلا

 « كعم ةالصلا بحنو . كعم ىلصن نأ انجاوزأ انعنمي هللا لوسر اي :تلق :تلاق ديمح

 نم لضفأ نكرود يف نكتالصو ,نكرود يف نكتالص نم لضفأ نكر جح يف نكتالصو
 .«ةعامجلا يف نكتالص

 « سيق نب دواد نع .بهو نبا هاورو . هلثم ديمحلا دبع نع . بابحلا نب ديز هأور #

 .هوحن يدعاسلا ديمح يبأ ةأرما ديمح مأ هتمع نع «يراصنألا ديوس نب هللادبع نع

 يبأ ةأرما ديمح مأ نع ءرذنملا نب دعس نع .« يدعاسلا ديسأ نع« ءالعلا نب ىيحي هاورو

 .هوحن هللَع ىبنلا نع «ديمح

 د6 د

 ”ثراحلا تنب ديفح م[ 13

 . سابع نب هللا دبع ثيدح ىف اهركذ «سابع نب هللا دبع ةلاخ ت

 انث .دوادوبأ انث «بيبح نب سنوي انث : '0[لاق] رفعج نب هللا دبع انثدح 5

 تدهأ :الاق سابع نبا نع ثدحي ريبج نب ديعس تعمس :لاق ءرشب يبأ نع ةبعش

 .(540 /4) ةباصإلا 20777 /9/) دسألا «(5//54810) باعيتسالا )١(

 .(ب) نم ةدايزلاو «لصألا يف تسيل (0)

 .(447/5) ةباصإلا «(719/97) دسألا .(580 /5) باعيتسالا (")



 ةدئام ىلع لكأ ام اًمارح ناك ولو. هِي هللا لوسر ةدئام ىلع لكأو ءارزقت بضألا

 . هَلِلَع هللا لوسر

 . هوحن سابع نبا نع «هريغو «ةمركع ىورو #*

 انث ,ماشه نب ريثك انث .ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح

 صضعب لاقف «سايع نبا دنع بضلا ركذ :لاق مصألا نب ديزي انث «ناقرب نب رفعج

 انإ .نولوقت ام سئب : سابع نبا لاقف ءهمرحي ملو هلحي ملو هَ يبنلا هب يتأ : هئاسلج

 ثراحلا تنب ("![ةنوميم] اهتخأ روزت ديفح مأ تءاج ءاّمرحمو ًالحُم هلي هللا لوسر ثعب

 برقف  ملظأ نأ ينعي  قسغأ نأ دعب هلع هللا لوسر ءاجف «بض محل هيف ماعط اهعمو

 :تلاقف وهام ملعي ال , ماعط نم هَ هللا لوسر لكأي نأ ةنوميم تهركف «ماعطلا

 . هلكأ نع ُهّنِكَع هللا لوسر "”مهاهنل مارح ناك ول : سابع نبا لاقف «هدنع ناك

 دع

 (*'ةعيبر يبأ نب شايع تنب ثراحلامأا 3]

 ىنمب هلي هللا لوسر نع يداني ءاقرو نب ليدب تعمسو «ةيؤر هَ يبنلا نم اهل ن
 .[أ /ق 7/5 /171.قيرشتلا مايأ موص نع اًيهان

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث « نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 14

 انث ءدالخ نب ركبوبأ انثدحو .ح جيرج نبا نع «مالس نب بعصم انث ءدرص نب رارض

 نع « جيرج نبا نع «قاحسإ نب بيعش انث .رامع نب ماشه انث« يرمعملا يلع نب نسحلا

 نأ مكاهني هلع يبنلا نإ 2**[ :لوقي] ىنمب لزانملا لهأ ىلع قروأ لمج ىلع فوطي ءاقرو

 . برشو لكأ مايأ اهنإ''7[و] «مايألا هذه اوموصت

 نلف 0 3

 .(ب) نم طقس )١(
 اذه يف تاملكو فورح ضعب طشك ردقو .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا يف طشك [ ]نيبام (؟)

 .(879 /4) ةباصإلا «(97 /97) دسألا «(587 /4) باعيتسالا (4) . ثيدحلا
 .(ب) نم ةدايزلاو «لصألا نم طقس (0) .«مهاهنا :(ب) يف (9)



 00 ءانلا باب]

 "”رخص تندب ريخلامأاأ ]

 نب بعك نب ورمع نب رماع نب رخص تنب ىملس : اهمساو «قيدصلا ركب يبأ مأ
 مأو ةقاحق وبأ هاوبأ هثروف ركب وبأ يفوت «بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نب ميت نب دعس

 ركب يبأ اهنبا عم ةوعدلا لوأ يف تملسأ « ةفاحق يبأ لبق ريخلا مأ تيفوت مث «ريخلا

 ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح 06

 نع ؛يبأ انث ءيرجشلا ئناه نب ىبحي نب ميهاربإ انث .بيبش نب هللا دبع انث ,يمدقملا

 نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ؛يرهزلا نع ءركب يبأ نب هللا دبع نع «نيسحلا نب مزاح
 «ريبزلا مأو «ةحلط مأو ,نامثع مأو ءركب يبأ مأ تملسأ : لاق سابع نبا نع «ةبتع

 . ""[رساي نب] رامع مأو «فوع نب نمحرلا دبع مأو

 نب] دمحأ نب سابع انث «"”[ليهس نب] ديمح نب دمحم ركب وبأ انثدح -7

 نب نارمع نب دمحم نب قاحسإ نب هللا ديبع نب هللا دبعركب وبأ انث «يتربلا "”[دمحم

 نب هللا دبع لاق :لاق قاحسإ نب هللا ديبع "”[هيبأ] نع « ''”[هللا ديبع نب] ةحلط نب ىسوم

 نع «نارمع نب دمحم يبأ ينثدح : ةحلط نب دمحم نب ميهاربإ نب نارمع نب دمحم
 ركب وبأ ملسأ امل : ''”تلاق ُهِّيَع يبنلا جوز ةشئاع نع ءركب يبأ نب دمحم نب مساقلا

 ىلع نوكرشملا راثف «هلوسر '*””[ىلإ]و لجو زع هللا ىلإ اعد هتبطخ لوأ ناكف ءابيطخ ماق

 اًيرض برضو ركب وبأ ءيطوو"” [اًديدش] اًبرض اوبرضف «نيملسملا ىلعو ركب يبأ

 . باوبألا قيسنتل ققحملا نم ةدايزلا )١(

 .(5//147) ةباصإلا «(757/7)دسألا «(588/5) باعيتسالا (؟)

 ْ .(ب) نم ةدايزلا (*)
 .(ب) نم هانتبثأ امو ««لاق» : لصألا يف (5)

 .(ب) نم طقس (0)



 رك ١41 ةباحصلا ةفرعم
 ا

 .ههجول امهفرحيو نيتفوصخم نيلعنب هبرضي ''

 يف ركب ابأ تلمحف ميت ونب تءاجف ؛ههجو نم هفنأ فرعن ام ىتحركب يبأ نطب ىلع لزنف
 هللاو :اولاقف دجسملا اولخدف ميتونب "”تعجرف «هتوم يف نوّكشيال هلزنم هولخدأ ىتح بوث

 ميت ونبو ةفاحقوبأ لعجف ركب يبأ ىلإ اوعجرو «ةعيبر نب ةبتع نلتقنل ركب وبأ تام نئل
 اوسمف ؟ هلي هللا لوسر لعف ام :لاقف «راهنلا رخآ يف ملكتف باجأ ىتح ركب ابأ نوملكي

 وأ اًئيش هنيمعطت نأ يرظنا :رخص تنب ريخلا مأ همأل اولاقو اوماقو هولذعو مهتنسلأب هنم

 ام هللاو : تلاق ؟ هلم هللا لوسر لعف ام :لوقي لعج هيلع تأ هب تلخ املف «هايإ هنيقست

 ىتح تجرخف «هنع اهيلسف باطخلا تنب ليمج مأ ىلإ يبهذاف :لاق كبحاصب ملع يل
 ركب ابأ فرعأ ام :تلاق «هللا دبع نب دمحم نع كلأسي ركب ابأ نإ :تلاقف ليمج مأ تءاج

 معن :تلاق «تلعف "”كنبا ىلإ كعم يضمأ نأ نيبحت نإو «هللا دبع نب دمحم الو

 حايصلاب تنلعأو ليمج مأ *”تبرض اًفند اعيرص ركب ابأ تدجو ىتح اهعم تضمف
 «كل هللا مقتتي نأ] وجرأل ينإو «رفكو قسف لهأل اذه كنم اولان موق نإ هللاو :تلاقو

 ءاهنم كيلع نيع الف :لاق «عمست كمأ هذه :تلاق ؟ هلي هللا لوسر لعف امف *7[:لاق

 الأ يلع هلل نإف :لاق «مقرألا يبأ راد يف :تلاق ؟وه نيأف :لاق «حيحص ملاس : تلاق

 «لجرلا تأده اذإ ىتح اتلهمأف « هلي هللا لوسر يتآ ىتح اًبارش برشأوأ ءاّماعط قوذأ

 . هلع يبنلا ىلع هاتلخدأ ىتح امهيلع ئكتي [ب /ق 3777/11 هب اتجرخ سانلا نكسو .

 ةقر هي هللا لوسر قرو «نوملسملا هيلع بكأو «هلبقيو هلي هللا لوسر هيلع بكأف

 هذهو «يهجو نم قسافلا لان امالإ سأب يب سيل «يمأو تنأ يبأب :ركب وبأ لاقف «ةديدش

 اهذقنتسي نأ ىسع اهل هللا عداو [لجو زع] هللا ىلإ اهعداف كرابم تنأو اهيدلاوب ةرب يمأ

 لعجف ةعيب ببر نب ةبتع - هنم اندو ءاديدش

 )١( (ب) نم هانتبثأ امو «هلعجف» : لصألا يف .

 .«تعجرو ١:(ب) يف (؟)

 . «كيبأ» : لصألا يف ()

 .2«تيدف» :(ب) يف (4)

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا يف طشك [ ]نيب ام (5)



 عم اوم زع | اعد مث وس نم كب اوماقأف ءتملسأف «لجو زع هللا ىلإ اعد مث « ِهْيلَم هللا لوسر اهل اغدف ءرانلا ٠م كب

 . الجر نوثالثو ةعست مهو ارهش رادلا يف هع هللا لوسر

 نب دلاخ تبب دلاخ مأ[4087]
 «”صاعلا نب ايع ؛

 نب هللا ديبعو ةبقع نب ىسومو «ديعس نب قاحسإو «ديعس نب ورمع : دنع اهثيدح ن

 .ورمع

 انثدحو .ح ميعنوبأ انث . زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 7

 ديعس نب قاحسإ انث :الاق يسلايطلا ديلولا وبأ انث «يشكلا ملسموبأ انث «يباطخلا قوراف

 نأ دلاخ تنب دلاخ مأ نع «ورمع نع ءهيبأ نع «صاعلا نب ديعس نب ورمع نبا

 .«؟هذه وسكي '''[نيرت] نم» :لاقف «ةريغص ةصيمخ اهيف بايثب ينأ فَي هللا لوسر
 ينسبلأو «هديب ةصيمخلا ذخأف ءلمحأ يب يتأف .«دلاخ مأب ينوتئا» :لاقف موقلا تكسف

 ءرفصأوأ رضخأ ملع اهيف ناكو :تلاق .««يقلخأو يلبأ «يقلخأو يلبأ» :لاقو اهايإ

 .نسح : ةيشبحلاب هانسو .(هانس هذه ,دلاخ مأ ايد :لاقف

 انث «نايفس نب نسحلا انث «يناجرجلا "”[دمحأ نب دمحم] دمحأ وبأ انثدح ..

 «دلاخ مأ نع «هيبأ نع «ديعس نب دلاخ نع «كرابملا نب هللا دبع انث ءىسوم نب نابح
 هنس»: هيَ هللا لوسر لاق ءرفصأ صيمق يلعو « يبأ عم هني هللا لوسر تيتأ :تلاق

 ينربزف ةوبنلا متاخب بعلأ تبهذف «ةنسح ةنسح ةيشبحلاب يه )[و] :هللا دبع لاق ««هنس

 لاق ««يقلخأو يلبأ مث ,يقلخأو يلبأ» : هِْلَع لاق مث .ءاهعد» : هني هللا لوسر لاقف يبأ

 ش . تركذ ىتح تيقبف : هللا دبع

 ىيحي انث «يعداولا نيصحوبأ انث «ورمع نب دمحم نب رفعج انئثدح 8

 )١( ةباصإلا «(77؟8 /) دسألا «(488/5) باعيتسالا )517/54(.

 .2نورت» :(ب) يف (؟)
 .يناجرحلا ركذ نودب ء(ب) نم ةدايزلا (")

 .(ب) يف تسيل (5)



 ركو 145 ةباحصلا ةفرعم
 20 جك

 مأ ينتثدح ('':[لاق] ةبقع نب ىسوم نع «دانزلا يبأ نباو «لالب نب ناميلس انث «ينامحلا

 باذع نإف ءربقلا باذع نم هللاب اوريجتسا» :لوقي ُهّتلَي هللا لوسر تعمس :تلاق دلاخ

 .دلاخ مأ ريغ .لوقي ُهْتلَع يبنلا تعمس :لوقي ادحأ عمسأ ملو : ىسوم لاق ««قح ربقلا

 .هوحن دلاخ مأ نع ءورمع نب هللا ديبع هاورو *

 .هوحن ةبقع نب ىسوم نع« قراط نب ىسوم ةرقوبأو «ةنييع نبا هاورو *

 "”ثوغي دبع نب دوسألا تبب دلاخ مأ [408]

 نب دمحم انث ,مصاع يبأ نب "”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح

 نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع ءرمعم نع «كرابملا نبا انث «صفح نب ةيواعم انث «يفصم
 نم» :لاقف هلي يبنلا يلع لخد :تلاق ثوغي دبع نب دوسألا تنب دلاخ مأ نع هللا دبع

 .«تيملا نم يحلا جرخي يذلا هلل دمحلا» : هِي يبنلا لاقف «دلاخ مأ :تلاق .«؟هذه

 : لاق هللا ديبع نع «يرهزلا نع رمعم نع «كرابملا نبا نع «دامح نب ميعن هاور *
 دلاخ مأ كتالاخ ضعب :اولاق ؛«؟هذه نم» :لاقف ةأرما اذإف ُهّنيَم يبنلا ''"[يلع] لخد

 .دوسألا تنب

 .هب دامح نب ميعن انث «لهس نب ركب انث ءدمحأ نب ناميلس هانثدح. ١

 (تباث نب ديز ةأرما ةجراخ مأ [ ] 5٠084

 نب هللا دبع نب ركب يبأ دنع اهثيدح ءمصاع يبأ نبا اهركذ 2 هللَع يبنلا تكردأ م

 .(ب) نم طقس )١(

 .(5//52) ةباصإلا «(55 5 /7) دسألا(؟)

 .(ب) نم طقس ()

 .(555/5) ةباصإلا ,(5"7؟5 /97)دسألا (:)



 «ليعامسإ نب دمحم انث ,مصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 7

 نبا [أ /ق ””لا/ /؟] هللا دبع نب ركب وبأ انث «دايز يبأ نب هللا ديبع انث «ميهاربإ نب يكم انث

 طئاح يف هني هللا لوسر انيتأ :تلاق تباث نب ديز ةأرما ةجراخ مأ "7ينتثدح «ةعيبر يبأ

 الإ انم دحأ سيلف .(«ةنجلا لهأ نم وهف .مكيلع علطي ام لوأ» : لاق ذإ «هباحصأ هعمو

 هيلإ انراصبأ انعفرف اسح انعمس ذإ كلذك نحن «"لانيبف .طئاحلا ءارو نوكي نأ ىنمتي وهو

 هللا يضر "بلاط يبأ نب] يلع لخدف «هاّيلع نوكي نأ ىسع» :لاقف ءوه نمرظنن

 . هلع

 تيان ديزاد تق ت4 3

 )١( :(ب) يف ١حدثتنا« .

 .«امنيبف» :(ب) يف (؟)

 )”( .(ب) نم طقس



 (20لادلا باب

 "”ئربكلا ءادردلا ما 6]

 نب ةحلطو « سنأ نب ذاعم :اهنع ىور «ةميجه :ليقو «ةريخ اهمسا :ليق ه0

 .هاباب نب هللا دبعو «نارهم نب نوميمو «زيرك نب هللا ديبع

 «ريكب نب ىيحي انث .حلاص نب نامثع نب ىيحي انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 4751

 '"”[عمس] هنأ هيبأ نع «سنأ نب ذاعم نب لهس نع ءدياف نب نابز انث ءدعس نب نيدشر انث
 مأ اي نيأ نم»:لاقف هلي هللا لوسر ينيقلف «مامحلا نم تجرخ :لوقت ءادردلا مأ

 يف اهبايث عضت ةأرما نم ام .هديب يسفن يذلاو»:لاقف «مامحلا نم :تلقف .؟ ءادردلا

 .«لجو زع نمحرلا نيبو اهنيب رتس لك ةكتاه تناك الإ اهتاهمأ ىدحإ تيب ريغ

 . هلثم نابز نع «ةعيهل نبا هاور *

 انث ءيبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 84

 تعمس :لاق زيرك نب هللا ديبع نب ةحلط تعمس :لاق «ناوزغ نب ليضف انث «ريمن نبا

 بيغلا رهظب ءرملل باجتسي هنإ» :لوقي هلي هللا لوسر تعمس : ''””[لوقت] ءادردلا مأ

 . (لثمب كلو : كلملا لاق الإ ةوعدب هيخأل اعد امف ,هيخأل

 .هوحن ةحلط نع «ليهس نع .مساقلا نب حور هاور #

 انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث ء نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 06

 : ءادردلا مأل تلق :لاق نارهم نب نوميم نع ءبشوح نب فلخ نع ,«كيرش انث ,باجنم

 قلخلا نازيملا يف عضوي ام لوأ»:لوقي هتعمس معن :تلاق ؟اًئيش هلع يبنلا نم" تعمسأ

 )١( (ب) نم ةدايزلاو ءلصألا نم طقس .
 .(548/5) ةباصإلا ,(7 517 /9) دسألا «.(588/5) باعيتسالا (0)

 .«نأ» : لصألا يفو «(ب) نم ةدايزلا ()
 .«تلاق» :(ب) يف (4)
 . (دهاجم نعا :(ب) ىف 2(

 .«تعمسا :لصألا يف (5)



 « "”'يناراخفكلا ءاطع نع «دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع «ةيواعم نب ناورم انث «يورهلا

 قلخلا نازيملا يف ءيش لقثأ» :لاق هنت يبنلا نع ؛ءادردلا مأ نع «هاباب نب هللا دبع نع

 .(نسحلا

 .(ب) يف تسيل )١(
 .«يناراخوفلا» :(ب) يفو «لصألا يفاذك (؟)



 20لاذلا باب

 "”رذ ىبأ ةأرما رذ مأ [ 5 هلملكز

 . هيلع دزي ملو رخأتملا اهركذ ءرذ يبأ ةافو يف ركذ اهل ان

 ءديلولا نب "”سابع انث ,نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ هانثدح -07

 ءرتشألا نب ميهاربإ نع« دهاجم نع «ميثخ نب نامثع نب هللا دبع انث «ميلس نب ىيحي انث

 . هلوطب هركذف . . . ةافولا رذ ابأ ترضح امل :تلاق رذ مأ نع «هيبأ نع

0 
7 

0 
 3 تي 2 2

 .(ب) نم ةدايزلاو « لصألا نم طقس )غ0(

 .(558/5) ةباصإلا 758 /90)دسألا (؟)

 . «سابعلا# :(ب) يف ()



 ©”ءارلا باب

 نامهذد نب عيبس تنب ناموُر مأ [40817] 000

 قيدصلا تنب ةشئاع ةقيدصلا مأ «ةنانك نب "”[كلام نب] دبع نب ثراحلا نبا

 . مهو وهو « هلع يبنلا دهع يف تيفوت اهنإ :ليق « هَّْفَع لوسرلا ةجوز

 .قورسم :اهنع ىور *

 انث «براوشلا ىبأ نب دمحم نب ىلع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح

 ةجوز نامور مأ نأ دمحم نب مساقلا نع «ديز نب يلع نع «دامح انث «يكذوبتلا ةملس وبأ

 نم ةأرما ىلإ رظني نأ هرس نم» : هلي هللا لوسر لاق اهربق يف تيلذ امل ةشئاع مأ ركب يبأ

 .«نامور مأ ىلإ رظنيلف :«نيعلاروحلا

 . ةملس مأ نع« مساقلا نع «'*”[ديز نب] يلع نع ؛دامح نع « يدهم نبا هاور *

 . ح نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدح 8

 ركبوبأ انثدح [ب /ق "71 /51:الاق مصاع يبأ نبا انث .دمحم نب هللا دبع انثدحو

 تلأس :لاق «قورسم نع « قيقش نع « نيصح نع « ليضف نب دمحم انث «ةبيش ىبأ نبا

 :تلاق اهرذع لجو زع هللا لزنأف «ليق ام اهل ليق ذإ نينمؤملا مأ ةشئاع مأ يهو «نامور مأ

 اذكو اذك نالفب هللا لعف : لوقت ىه اذإف ءراصنألا نم ةأرما انيلع تحلو ذإ ةشئاعو انأ انيب

 ؟ثيدحلا يأ :ةشئاع تلاقف . ثيدحلا ثدح نميف ناك هنأل :تلاق ؟مل :تلاقف

 . ًارصتخم كفإلا ةصق ركذف  اهتربخأف

 نع «زيزعلا دبع نب ديوسو «مصاع نب يلعو «يازرلا رفعج وبأو «ةناوعوبأ هاور

 . هوحن نيصح

 .(ب) نم ةدايزلاو « لصألا نم طقس )١(

 46٠(. /5) ةباصإلا ء(1”7 /7)دسألا «.(589/5) باعيتسالا ()

 .(ب) نم طقس[ 1نيبام (*)
 .(ب) نم ةذايزلا (8)
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 . قورسم نود نم لئاو يبأ نع «نيصح نع «ريمث نب نيصح هاورو 3#

 دام د

 "'عفار م همز

 اهمساو «ملسأ نب ديز :اهنع ىور :لاقو ءرخأتملا اهركذ اميف هلي يبنلا تكردأ

 نبدمحماأنث « «ديلولا نب ب حلاص نبدمحم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 7”

 ينب مأ ىملس نع« ملسأ نب ديز ' "[نع] «رامسم نب ريكي انث «يفنحلاركب وبأ انث «ىنثملا

 «يلع رثكت الو تاملكب ينربخأ هللا لوسر اي : تلاق اهنأ ُهْنِكَي هلع هللا لوسر ىلوم عفار يبأ

 : يلوقو ءيل اذه يل اذه :لجو زع هللا لوقي ءرارم رشع ربكأ هللا :يلوق»:لاق

 «يل رفغا مهللا : يلوقو :يل اذه يل اذه :لجو زع هللا لوقي رارم رشع هللا ناحبس

 .«تلعف دق : لوقيو ءارشع نيلوقتف .")[تلعف دق] تلعف دق : هللا لوقي

 نب ثيللا هاورو «"" '[هوحن] عفار مأ نع« ملسأ نب ب ديز نع «دلاخ نب فاطع هاور

 . عفار مأ نع .بهو نب هللا ديبع نع «ملسأ نب ديز نع «دعس نب ماشه نع ءدعس

 .هوحلن

 «ىنينحلا انث ء.نوميم نب ىلع انث «ةبورعوبأ انث «ىلع نب دمحم انثدح ١-

 انءاج :تلاق ىملس هتدج نع «هالوم نع «عفار يبأ نب يلع نب هللا ديبع ىلوم دئاف

 .ةيقي اهنم يقبف هابحاص هعمو ةريزخ هل انعنصف هن ِهنِلَع هللا لوسر

 ءاقعقلا نع .علاص نب ذابأ ينريخأ :لاق ةديبع نب ىسوم نع ريف نب لا دعا « ةبيش

 ىلغ نذأتساف ليربج ءاج : تلاق عفار مأ نع «عفار مأ ىملس نع ؛ميكح نبا

 )١( ةباصإلا ,.( "99 /0)دسألا )5149/5(.
 .«ينربخأ» :(ب) يف (؟)

 .(ب) نم طقس (©)



5. 

 ءمئاق وهو ءهيلإ ماقف هءادر هتيم هللا لوسر ذخأف ءهيلع أطبأف «هل نذأف هع هللا لوسر

 ةروص هيف اًيب لخدن ال انكلو « هللا لوسر اي لجأ : لاق ««انذأ دق»: هِي هللا لوسر لاقف

 تى 5
 3 تل 57 2 0



 2” يازلا باب

 000 ةيعجشألا دايز ما ]

 . جرشح ةدج 0

 يبأ نب ركب وبأ انث ء.مصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 7978

 «يعجشألا دايز نب جرشح انث ءيعجشألا ةملس نب عفار انث «بابحلا نب ديز انث «ةبيش

 هلع يبنلا غلبف ةوسن تس سداس ربيخ موي هلع يبنلا عم تزغ اهنأ هيبأ مأ هتدج نع

 اي :انلقف ءبضغلا هيف انيأرو «(؟نتجرخ ('" نم نذإب»]: "يل لاقف انيلإ ثعبف

 «قيوسلا يقسنو .ماهسلا لواننو ,ىحرجلا هب يوادن ءاود انعمو انجرخ هللا وسر

 مسق «ًاربيخ هيلع هللا حتف نأ املف .«نمقأ» :انل لاقف هللا ليبس يف نيعنو ءرعشلا لزغنو

 . ارت :لاق ؟كلذ ناك امو :تلقف «لاجرلل مسق امك انل

 . هلثم ةملس نب عفار نع «ميهاربإ نب ملسمو نافع هاور ني

 (”بيبز م 4 ]

 . هلع يبنلا اهل اعد 0

 : رمع نب ىلع نب نسحلا انث .ىصيصملا ىلع نب دمحأ نب ىلع انثدح 1,8

 «يربنعلا بيؤذ نب خيدر نب هللا دبع نب ”ريبزلا نب دلاخ نب ءاطع انث «ديعسوبأ يدادغبلا

 )١( (ب) نم ةدايزلاو «ءلصألا نم طقس [ 1نيبام .
 ةباصإلا ,.(5*7 /ال) دسألا (؟) )5/ 507(.

 .(ب) نم طقس (9)

 .(504 /5) ةباصإلا .«77*ه /ال) دسألا ()

 . «ريبزلا :(ب) يف (6)



 نأ بيؤذ هيبأ نع « خيدر هيبأ نع هللا دبع هيبأ نع «ريبزلا هيبأ نع [2١7 دلاخخ] ىبأ ىنثدح

 ةيبرز هيلع اودر» : ُهلِق2َ ىبنلا لاقف «ىمأ ةيبرز دفولا ذخأ «هللا ىبن اي :لاقف هّْيِفَع ىبنلاب

 هلْلَع يبنلا عفر مث «هتقطنمو «هفيسو « ريعش نم اعاص همأ ةيبرز ذخأ يذلا نم ذخأف .«همأ

 . «كيف "”[ كمأل ] كرابو ؛مالغ اي كيف هللا كراب» :لاق مث بيبز سأر ىلع اهب حسمف هدي

 دع دع د 7 0 07

 .رباج نب طيبن تنب بنيز مأ يهو

 نيصحوبأ انث « ''”[يسمحألا] ورمع نب دمحم نب رفعج انثدح 0

 نع «ةرامع نب دمحم نع «سيردإ نب هللا '””ديبع انث «ينامحلا ىيحي انث ''![يعداولا]

 ("”يلح هاتأف هنت يبنلا ىلإ يتلاخو يمأب ةمامأ وبأ ىصوأ :تلاق رباج نب طيبن تنب بنيز

 . ثاعرلا نم نهالحف : تلاق ثاعرلا هل لاقي ْولْولو بهذ نم

 . مدقت اميف مهفالتخا "'انركذ

07 9 7 6 6 

 © قر مأ[4097]

 نبا ثيدح نم لاسرإ هثيدح دانسإ يف :لاقو «رخأتملا اهركذ «ةبوسنم ريغ ه

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 . ؟كيبأل» :(ب) ىفو ءلصألا يف درو اذكه (؟)

 .(505 /5) ةباصإلا «("“ه /ا/) دسألا (")
 .(ب) يف سيل (5)
 . (دبعلا :(ب) يفو « لصألا يف اذك )2(

 . (واولا) ةدايزب . «ىلحو» :(ب) ىف ()

 ا . «هفالتخا تركذ» :(ب) ىف 620

 .(408" /4) ةباصإلا «(78»“ //) دسألا «(591) باعيتسالا (8)
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 سم هب دحأ ردص كصيال هَتِلَع هللا لوسر ناك :لوقي اًسواط عمس هنأ ةلظنح نع بهو

 «بهذي ملف اهردص كصف ءاريخ اهيلع ىنثي ناكو ءرفز مأب يتأف «هنع بهذالإ

 . (ريخ ةرخآلا ىف اهلف ايندلا ىف '''اهقش نإ» : ِهِكَي لاقف

 2 دام نإ 0

 )1١( «اهعبتي نإ) :(ب) يف .



 ()نيسلا باب

 ©”ناحلم تنب ميلس مأاأ]
 مساو . '"'[ىلوأ انه اهتيمست ناكو ةكيلم اهمسا نأ سنأ اهنبا ةمجرت يف تركذ] 5

 «راجنلا نب يدع نب منغ نب رماع نب بدنج نب مارح نب ديز نب دلاخ نب كلام : ناحلم

 همالسإ ناكو «لهس نب ديز ةحلط وبأ مالسإلا يف اهجوزت «كلام نب سنأ مأ ''”[يهو]

 تدهشو «ىضرملاب موقتو « ىح رج ا (يوادتف هلع يبنلا عم وزغت تناك ءاهقادص

 هنِلَم هللا لوسر قرع تلست تناكف ءاهدنع ليقت ُهْلَِع ىبنلا ناكو «رجنخ اهعم د لا

 . ةنحلا ىف اهآر ةنجلا لخدأ امل هنأ هْلْلَع ىبنلا ربخأو .ءاصيمرلاب بقلت تناكو اهب بيطتف

 ورمع نب ميكحو «يراصنألارماع نب ورمعو «كلام نب سنأ اهنبا :اهنع ثدح

 نب دمحم نب ركب وبأو «ةعافر نب ةيابعو «فينح نب لهس نب ةمامأوبأو «يراصنألا

 .نيريس تنب ةصفحو «نمحرلا دبع نب ةملسوبأو «مزح نب ورمع

 «قازرلا دبع انث ."”[يربدلا] ميهاربإ نب قاحسإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5

 ملسي نأ لبق ميلس مأ ةحلط وبأ بطخ :لاق سنأ نع «تباث نع «ناميلس نب رفعج انث

 ملست نإف «ةملسم انأو ء«رفاك لجر كنكلو « دري كلئم امو «ةبغارل كيف ىنإ امأ :تلاقف

 .اهجوزتو ةحلط وبأ ملسأف «هريغ كلأسأ ال ءيرهم كلذف

 «نانس نب دمحأ انث «دامح نب دمحم نب نيسحلا انث « ىلع نب دمحم انثدح 17

 سنأ نع « هللا دبع يبأ نب هللا دبع نب ليعامسإو «تباث نع «دامح انث ءنوراه نب ديزي انث

 يذلا كهلإ نأ ملعت تسلأ «ةحلط ابأ اي :تلاقف ميلس مأ بطخ ةحلط ابأ نأ كلام نبا

 . لصألا نم طقس )١(
 571١(. /5) ةباصإلا «(750 /ا) دسألا .(545/5) باعيتسالا (؟)

 ش .(ب) يف سيل (9)
 .«مهوا :لصألا يف (5)
 .2يوادتو» :(ب) يف (5)

 .«ًاربيخ» :(ب) يفو ءلصألا نم[ ]نيبام (7)
 .(ب) يف سيل (0



 الفأ :تلاق « ىلب :لاق ؟نالف ىنب ''”[نم] ىشبح اهرجَن ضرألا نم تبنت ةبشخ دبعت

 درأ مل تملسأ تنأ نإ ؟نالف ينب يشبح اهرجن ضرألا تابن نم ةبشخ دبعت نأ يحتست

 دهشأ :لاقف ءاج مث بهذف .«يرمأ "7[يف] رظنأ ىتح :لاق « هريغ قادصلا نم كنم

 378/51.ةحلط ابأ جوز سنأ اي :تلاق '”[هللا لوسر دمحم نأو] هللا الإ هلإ ال نأ

 .[ب /ق

 نب ةبيتق انث «2"”[يفقثلا] قاحسإ نب دمحم انث «هللا دبع نب ميهاربإ انثدح -

 نب سنأ نع « ةحلط يبأ نب هللا دبع نب هللا دبع نع «يرطفلا ىسوم نب دمحم انث «ديعس

 ميلس مأ تملسأ «مالسإلا امهنيب ام قادص "”[ناكو] ميلس مأ ةحلطوبأ جوزت : لاق كلام

 قادص ناكف «ملسأف «كتحكن تملسأ نإف تملسأ ينإ :تلاقف اهبطخف ةحلط يبأ لبق

 . مالسإلا امهنيب ام

 ءدامح انث «جاجح انث ءيشكلا ملسموبأ انث « '”[يباطخلا] قوراف انثدح 8

 موي ةحلط يبأ عم تناك ميلس مأ نأ كلام نب سنأ نع « '*”[ينانبلا] تباث '”نع

 نإ هتذختا '''[:تلاق] ؟ ميلس مأ اياذهام :ةحلطوبأ اهل لاقف رجنخ اهعمو 2"[ربيخ]

 مأ لوقت ام عمست امأ !هللا لوسر اي :ةحلط وبأ لاقف هب هتجعب نيكرشملا ضعب ينم اند

 .«نسحأو ئفك دق لجو زع هللا نإ ءميلس مأ ايد :لاقف ءاذكو اذك لوقت ؟ميلس

 انث ءصفح نب رمع انث :الاق دمحأ نب ناميلسو « نسحلا نب بيبح انثدح.

 لاقف هِي يبنلا ءاج :لاق سنأ نع «تباث نع «ةريغملا نب ناميلس انث «يلع نب مصاع

 هلْبَع يبنلا ظقيتساف ءاهيف قرعلا تلست تلعجف «ةروراقب ميلس مأ تءاجو «قرعَف ءاندنع

 بيطأ وهو ءانبيط يف هلعجن كقرع اذه : تلاق «(؟نيعنصت يذلا ام .ميلس مأ ايد :لاقف

 ش .بيطلا

 )١( ؟نينحا :(ب) يف () .2ول:(ب) يف .

 .(ب) ىف سيل[ ] نيبام (؟)

 . «ناكف» :(ب) ىف (5)
 .2تباث انث» : (ب) ىف 0

 . (ب) نم ةدايزلا )0(



 .سنأ نع « ةبالق ىبأ نع «بويأ هاور *#

 زيزعلا دبع انث «دواد وبأ انث «بيبح نب سنوي انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح ١

 ةنجلا تلخد»: هَ هللا لوسر لاق :لاق رباج نع «ردكنملا نب دمحم نع «ةملس يبأ نبا

 .«ةحلط يبأ ةأرما تيأرف

 , '"”نوراه نب ديزي انث «لضفلا نب يلع انث ءنسحلا نب دمحم رحب وبأ انثدح 7

 ام اهمانم يف ىرت ةأرملا نع هلي يبنلا تلأس ميلس مأ نأ سنأ نع «ةداتق نع «ديعس أبنأ

 ؟اذه نوكيو «هللا لوسر اي :ميلس مأ تلاق .«لستغتلف تلزنأ اذإ» :لاق ؟لجرلا ىري

 اههبش العو قبس امهيأف ,ضيبأ نيخث لجرلا ءامو ,رفصأ قيقر ةأرملا ءام .معن»:لاق

 .(دلولا

 . ميلس مأ نع «هيبأ نع «ةورع نب ماشه هأور

 . ميلس مأ نع « ''”[فينح نب] لهس نب ةمامأوبأ هاورو *

 . ميلس مأ نع «ةملس يبأ تنب بنيز هتورو *

 انك عع
 و

 ”ويكح يبأ تنب ميلس مأ[4095]

 ال .ةملس مأ :ليقو «ناميلس مأ :ليقو

 دعس نب نامثع نب دمحم ريرضلا رمعوبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 93

 نع  ميركلا دبع نع «ىليل ىبأ نبا نع «باهش وبأ انث «سنوي نب دمحأ انث «ىفوكلا

 نيلصي نهو دعاوقلا تكردأ : تلاق اهنأ ,ميكح يبأ تنب ميلس مأ نع «نالف نب هللا دبع

 . هلع هللا لوسر عم

 نيلصي :لاقو] ميلس مأ :لاقو سنوي نب دمحأ نع «ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور كك

 . (ب) نم تسيل ةدايزلا )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (5)
 .(5377/54) ةباصإلا 27557 /10/) دسألا «(546 /5) باعيتسالا (؟)



 مأ نع :لاقف باهش يبأ نع بهاولا دبع نب دمحم ثيدح نم رخأتملا هاورو *
 . "7[ناميلس

 نع « ميركلا دبع نع «ىليل يبأ نبا نع «ريمت نب نيصح نع« عارذلا نيسح هاورو 0ك

 تي تي 23 جام د؟ 00

 ]4١98[أم ١ 2022

 . عفار يبأ ةأرما  ىرأ اميف  يهو «هللا همحر لبنح نب دمحأ مامإلا اهركذ

 رفعج نب دمحم انث «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ,كلام نب ركبوبأ انئدح - 5

 . ح يناكرولا

 انث :الاق رضنلا وبأ انث «ىبأ ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءركب وبأ انثدحو

 مأ نع هيبأ نع .عفار نب يلع نب هللا دبع نع «قاحسإ نب دمحم نع «دعس نب ميهاربإ

 اهضرمأ تنكف ءاهيف تضبق ىتلا اهاوكش اهنع هللا ىضر ةمطاف تكتشا :تلاق ىملس

 هتجاح ضعبل يلع جرخو :تلاق «كلذ اهاوكش يف اهتيأر "”[ ام لثمأك اًموي تحبصأف]

 «لستغت اهتيأر ام نسحأك تلستغاف ءًالسغ اهل تبكسف «ءًالسغ يل يبكسا همأ اي :تلاقف

 يشارف يل يمدق همأ اي :تلاق مث اهتسبلف اهتيطعأف «ددجلا يبايث ينيطعأ همأ اي :'*”تلاقف

 مث ءاهدخ تحت [اهدي] تلعجو «ةلبقلا تلبقتساو ء.تعجطضاو تلعفف «تيبلا طسو

 تضبقف ءدحأ ىنفشكي الف ترهطت دقو نآلا ةضوبقم ىنإ «[أ /ق 77/9 /7]همأ اي : تلاق

 .رضنلا ىبأ ظفل .اهناكم

 1 2 أ
 5 6 تو

 .(ب) نم ةدايزلاو «لصألا نم طقس )١(

 .( /5) ةباصإلا 27”: /ال)دسألا (5)

 .(ب) نم هانتبثأ امو «لصألا نم طشك [ ] نيب ام ()
 .«تلاق مث) :(ب) يف (4)

 . «اهادي» :(ب) يف 2(



 (”ةيملسألا ةلبنُس ما ]3

 .اهتيده لبقيف هَ يبنلا ىلإ يدهت تناك ه

 انث «ىنيدملا نب ىلع انث ')[ : لاق]ىنثملا نب ذاعم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -6

 «ةعرزو «ناميلس '"”انربخأ «يندملا ديسأ نب دادش نب يظيق نب ورمع انث «بابحلا نب ديز

 هلع هللا لوسر تيتأ :تلاق ةلبنس مأ مهتدج نأ ءاوس نب نانس نب نيصحلا ونب دمحمو

 هلي هللا لوسر ءاجف «ةيده ذخأن ال انإ: نلقو ءاهنذخأت نأ هلي يبنلا ءاسن نيبأف ةيدهب

 يداو اهاطعأو ««اهترضاح لهأ نحنو ءانتيداب لهأ يهف ,ةلبنس مأ ةيده اوذخ» :لاقف

 اهاطعأف :لاق مهنم «بلاط يبأ نب يلع نب نسح نب نسح نب هللا دبع هارتشاف ءاذكو اذك

 . اهضعب تيأرف : يظيق نب ورمع لاق ءادوذ

 نب متاحو «حيلف نب دمحمو «مزاح يبأ نب زيزعلا دبعو «لالب نب ناميلس هاور #

 نع «يملسألا مركم نب راين نب هللا دبع نع ؛ةلمرح نب نمحرلا دبع نع «ليعامسإ
 نإ "”[:اهل] تلقف ءاّنبل هلي هللا لوسر ىلإ ةلبنس مأ تدهأ :تلاق ةشئاع نع «ةورع

 ,29ةلبنس مأ ايد :لاقف هلي يبنلا لخدف «بارعألا ماعط نم لكأن نأ ىهن هَ هللا لوسر

 يبكسا مث ءركب ابأ يلوانو يبكسا» :لاق «كل هتيدهأ نبل :تلاق ؟كعم اذهام

 ةشئاع اي):لاق مث ,برشف هتلوانف ««ةلبنس مأ اي يبكسا»: لاق مث «.(ةشئاع يلوانو

 نإو ءانبجأ انوعد نإ .مهترضاح لهأ نحنو ءانتيداب لهأ مهنإ بارعأب اوسيل مهنإ
 .«انوباجأ مهانوعد

 حلاص نع .«قاحسإ نب دمحم هاورو .لالب نب ناميلس نع «ريفع نب ديعس هاور #

 .هوحن ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛ةورع نع «ناسيك نبا

 .(577 /5) ةباصإلا «(*” 58 /9) دسألا «(550 /5) باعيتسالا )١(

 .(ب) نم طقس (0)

 .«ينربخأ» :(ب) يف (*)
 . «ةلبنس ايلا :(ب) يف (4)



 را
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 3 ص 8 ةباحصلا ةفرعم
2 
 24 م 0

 "”ةيعجشألا ملاس مأ [40917]

 . ؛داحآلا» يف مصاع يبأ نبا اهركذ

 انث ءمركم نب ةبقع انث .مصاع يبأ نب ركبوبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 5

 "”[ملاس مأ] نع «لجر نع «تباث يبأ نب بيبح نع «نايفس نع «يدهم نب نمحرلا دبع

 اهيف نكت مل نإ اهنسحأ ام):لاقف ةبق ىف ىهو اهاتأ هتيم هللا لوسر نأ ةيعجشألا

 . اهعبتتأ تلعجف : تلاق «(ةتيم

2 
0 7 0 4 

 «”ةيراصنألا دعس هأ [4 44

 نب دمحم دنع اهثيدح «تباث نب ديز ةأرما :ليقو «تباث نب ديز تنب يهو

 .ناذاز

 نب هللا دبع نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدح -1

 نع ناذاز نب دمحم نع «يفوكلا ةسبنع نع «- نمحرلا دبع نبا ينعي نامثع انث ءرامع

 . مجتحا اذإ مدلا نفدب رمأي هتيم هللا لوسر تعمس : تلاق تباث نب ديز تنب دعس مأ

 . ؟”[هلثم ةسبنع نع ماطسب نب جايه هاور] *

 نب لهس نب دمحأ انث «يطاغألا قاحسإ نب دمحأ نب دمحم دمحأوبأ انثدح .١

 مأ نع «ناذاز نب دمحم نع «""[ةسينع نع ايركز نب دعس انث «عيبرلا وبأ] انث «بويأ

 نانوكت] ةلحكملاو ةآرملا هقرافت مل رفاس اذإ هل هلي هللا لوسر ناك : تلاق ةيراصنألا دعس

 , 9[ هعم

 ناميلس عيبرلاوبأ انث ءيدهم نب دمحأ انث «دبعم نب رفعج نب دمحأ انثدح 48

 نع «نمحرلا دبع نب ةسيئع نع « ىنئادملا ورمعوبأ [انث] ايركز نب ديعس انث «دواد نبا

 .لصألا يف طشك[ ]نيبام (4) ١ .(506 /4) ةباصإلا ,(”**5 /9/)دسألا )١(

 .(ب) نم ةدايزلاو ءلصألا نم طقس (0) .لصألا نم تبثأ امو «ةملس مأ» (ب) يف (؟)

 .(500 /4) ةباصإلا 2(” *ا//) دسألا «((597 /54) باعيتسالا (*)



 ًاضوت هتيأرف هُم هللا لوسر'' ىلع لخد :تلاق ةيراصنألا دعس مأ نع «ناذاز نب دمحم
 ع ا .-. 00

 يبر كلذب ينرمأ نكلو ,الد:لاق ؟تيسنأ هللا لوسراي :تلقف .هيفخ ىلع حسمو

 .[ب /”70/9/؟1(لجو رع

 25 0 25 00 د 000

 «”ريهز يبأ نب عيبرلا نب دعس تنب دعس ما 04]

 ال . تباث نب ديز نب ةجراخ مأ يهو « جرزخلا نب ثراحلا ينب نم

 ماشه نب ورمع انث ,دامح نب دمحم نب نيسحلا انث « يلع نب دمحم انثدح

 ىلع أرقأ تنك : لاق نيصحلا نب دواد نع «قاحسإ نبا نع «ةملس نب دمحم انث «ينارحلا

 تأرقو :؛"”[ركب] يبأ رجح يف ةميتي تناكو «دعس نب ىسوم اهنبا نبا عم دعس مأ
 4 ْمُكُنامْيأ تدقاع َنيذّلاو » : نكلو ال : تلاق .4 مُكَاميَأ  [تّدقع] َنيِذّلاَو » :اهيلع
 الآ ركبوبأ فلحف «ملسي نأ ىبأ نيح ركب يبأ نب نمحرلا دبعو ءركب يبأ يف تلزنأ امنإ
 . هثروُي نأ هللا هرمأ « ”[فيسلاو] مالسإلا ىلع لمح نيح ””[ملسأ] املف «هثروي

 2 :3 1 9و .
1 0 

 "”ةيراصنألا عيبرلا نب دعس م[ ] 4٠١

 فرعي الو ركذ اهل «تباث نب ديز ةأرما ءةجراخ مأ تخأ يهو «دعس دعب تيفوت 0

 .هيلع دزي ملو ءرخأتملا اهركذ «ةياور اهل

0101 5 0 2 5, 3 

 )١( «ىلع تلخدل :(ب) يف .

 .(407/5) ةباصإلا «(788/0) دسألا (؟)
 .(ب) نم ةدايزلاو «لضصألا نم طقس ()
 . «دقعا : لصألا يف (:)

 .(ب) نم طقس (6)

 .«فيسلاب» :(ب) يف (5)

 .(407/5) ةباصإلا .(719/ /7) دسألا (/)



 ")ةدابع نب دعس مأ[ا ]

 . اهيلع ناك رذن يف ُهّتْيَع يبنلا اهنبا ىتفتساف « هلي يبنلا دهع يف تيفوت

 «نايفس انث «يبنعقلا انث ءيشكلا ملسموبأ انث « '"”[يباطخلا] قوراف انثدح ١-

 لأس "”[ةدابع نب] دعس نأ سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع
 .«اهنع هضقا» :لاقف .هضقت مل رذن اهيلعو تتام يمأ نإ :لاقف هني هللا لوسر

 نع ؛'*”[بيعش] نب دمحم نب دمحأ ينثدح ءمْلَس نب رمع نب دمحم انثدح

 نع «دبعم نب ' ”[ةرسم] نع «ةرامع نب راوس نع «يسخرسلا راكب نب نسحلا نب دمحم
 «بيعشو «لئاو نب ركبو «سنويو ءرمعمو «ثيللاو «كلام هاورو .هلثم يرهزلا

 . يرهزلا نع «نيرخآ يف ةصفح يبأ نب دمحمو
 :لاق ادعس نأ سابع نبا نع «ةمركع نع «ميكح نب ىلعي نع «جيرج نبا هاورو *

 ينإف :لاق .«معن» :لاق ؟اهنع تقدصت نإ اهعفني لهف «ىصوت ملو تيفوت يمأ نإ

 . "[اهيلع] ةقدص يطئاح نأ مكدهشأ

 تن يي

 ""'ذاعم نب دعس م[ 2 7]

 تناكو ء«دعس ةبدان الإ ةبذاك ةبدان لك»: ””[اهيف] هلي يبنلا لاق يتلا يهو ت

 . (امهنع هللا ىضر) ةشئاع ثيدح ىف اهركذ

 )١( /907)دسألا 789(.

 .(ب)نم طقس (؟)

 . (ب) نم ةدايزلا (*)

 .«بعصماا :(ب) يف (4)

 .«ةرما : لصألا يفو (ب) يف اذك (5)
 .«اهنع١ '(ب) ىفو ءلصألا يفاذك ()

 .(406/) ةباصإلا (0)
 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا نم طقس (8)



 رفعجوبأ انث ءينارحلا بيعشوبأ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انئدح 72و

 لمتحا نيح دعس مأ تلاق :لاق قاحسإ نب دمحم نع «ةملس نب دمحم انث «يليفنلا

 : هيكبت يهو (هشعن

 ادجو ةمارص ادعس دعس مأ ليو

 ادسم هب دس ديسو |

 .«ذاعم نب دعس ةيكاب الإ بذكت ةيكاب لك» : هني "”[هللا لوسر] لاقف

 .دهاجم هاورو . ةشئاع نع «هدج نع «هيبأ نع «ةمقلع نب ورمع نب دمحم هاور *

 .هوحن سابع نبا نع

 "دعس مأ[ 4 ]* ١

 : يمأ يل تلاق : لاق «ديعسوبأ اهنبا :اهنع ىور «يردنخلا ديعس يبأ مأ يهو

 . هلسف ُهُنَِع ىبنلا تئ

 ديعس يبأ نب نمحرلا دبع نع «ةيزغ نب ةرامع نع «لاجرلا يبأ نبا هاور #

 . "”[هيبأ نع ,يردخلا]

 نبا انث « ةبيتق انث ء.قاحسإ نب دمحم انث « ينع نب دمحم نب ميهاربإ هانثدح] 001-١

 ىلإ يمأ ينتحرس :لاق هيبأ نع 0[ ندمحرلا دبع نع « ةرامع نع «لاجرلا يبأ

 . ثيدحلا (هللا هانغأ ىنغتسا نم» : لوقي هتعمسف هتيتأف هتيم ىبنلا

 رد 6
1 
2 4 3 

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .( 799 /97)دسألا (؟)

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس ()

 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا نم طقس [ 1نيبام (5)



 "'ةيحمجلا ورمع نب ةرم تدب ديعس مأ[4 ]4 7١

 «عيرز نب ديزي انث ءماطسب نب ةيمأ انث «ىلعي وبأ انث «يلع نب دمحم انثدح -6

 ةيحمجلا ورمع نب ةرم تنب ديعس مأ نع ءميلس نب ناوفص نع «ورمع نب دمحم ادث

 ةنجلا يف وهو انأ تنك .هريغل وأ هل اًميتي لفك نم»: هلي هللا لوسر لاق:تلاق

 . ىطسولاو ةبابسلا هعبصإ ينعي .«نيتاهك

 ورمع تنب ديعس مأ نع «ناوفص نع ءورمع نب دمحم نع ءرشب نب دمحم هأور #

 .ةرم نبا

 . ةيرهفلا ةرم تنب '"”[ديعس] مأ نع «ةسينأ نع «ناوفص نع «ةنييع نبا هاورو #

 انث «يديمحلا انث ,'"”[ةماسأ ىبأ نب] ثراحلا انث ءدالخ نب ركبوبأ هانثدحو --71

 هلع يبنلا نأ اهيبأ نع «ةيرهفلا ةرم تنب ديعس مأ نع «ةسينأ نع «ناوفص انث «نايفس

 .[أ/١58 /1] ««:نيتاهك ةنجلا يف هريغل وأ هل ميتيلا لفاكو انأ» : لاق

 د د

 "””بدنج نب ةرمس مأ[6١5]

 . رفعج نب ديمحلا دبع ثيدح يف ركذاهل 0

 قاحسإ نب دمحم انث «يروباسينلا دمحم نب دمحأ دماحوبأ انثدح .-.1

 مأ نأ هيبأ نع «رفعج نب ديمحلا دبع أبنأ ؟”ءاشه انث «ميهاربإ نب بوقعي انث ءجارسلا

 ةنيدملا تمدقف ةليمج ةأرما تناكو «ةرمس هنبا كرتو ءاهجوز اهنع تام بدنج نب ةرمس

 «غلبي ىتح ةرمس اهنبا ”[ةقفنب] لفكي ًالجر الإ جوزتأ ال :لوقت تناكف .تبطخف
 هللَع يبنلا ناكو ءرادلا يف هعم تناكف : "7[لاق] ءكلذ ىلع راصنألا نم لجر اهجوزتف

 .(5//561) ةباصإلا 5٠"7(, /ا/)دسألا .(5947 /5) باعيتسالا )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)
 .(577 /5) ةباصإلا «(7” 51/ /7) دسألا (")

 .«ميشه» :(ث) يف (5)



 ةباحصلا ةفرعم 0

 . هثعب مهنم غلب نم «ماع لك يف راصنألا ناملغ ضرعي

 2 اء 00 نك أ

 ("”بئاسلامأ ]

 .رباج ثيدح يف ركذ اهل «بيسملا مأ : ليقو «رباج :اهنع يوري

 «ناطقلا يلع نب نيسحلا انث .يرجآلا ""[نيسحلا نب دمحم] ركبوبأ انثدح -
 «فاوصلا جاجحلاو «بويأ نع «ناقربزلا نب دواد انث ءراطعلا ىسيع نب ليعامسإ انث

 لاقف «بيسملا مأ :اهل لاقي ةأرما "”هتلبقتسا هَ هللا لوسر نأ رباج نع «ريبزلا يبأ نع
 «ىمحلا :تلاقف ءضفان ىمح اهتذخأ ناكو .(؟نيرفزت كارأ يلام .بيسملا مأ اي» : اهل

 ثبخ ريكلا بهذي امك ءاياطخلا بهذت اهنإف ,اهيبست ال»:لاقف ءاهيف هللا كراب ال
 .(ديدحلا

 هاورو . ىمحلا نم فرفرت :لاقو .هوحن بويأ نع «يفقثلا باهولا دبع هاور #

 يبرم :تلاق «بئاسلا مأ نع «ةبالق يبأ نع «ينايتخسلا بويأ نع «دشار نب ىيحي
 ال ىمحلا :تلقف «(؟بئاسلا مأ اي كلام» :لاقف «ىمحلا نم فرفرأ انأو ُهَلْكَع يبنلا

 ثبخ ريكلا بهذي امك ؟'هدآ ينب بونذب بهذت اهنإف ءاهيبست ال» :لاقف اهيف هللا كراب
 ْ .(ديدحلا

 انث ءديزي نب ميهاربإ انث ءنايفس نب نسحلا انث ,نادمح نب ورمعوبأ انثدح .-4

 . هب دشار نب ىيحي نع «ةعيبر نب ةرمض انث «حلاص نب ناوفص

 ©ةيملسألا نانس مأ[ 5 ]/٠١

 . سابع نب هللا دبع : اهنع ىور

 )١( باعيتسالا )5/59١(. ةباصإلا ,(5/9”7/) دسألا )5/ 408( .

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(ب) نم تبثأ امو ««هب لبقتسا» : لصألا يف (7)
 .(ب) نم تبثأ امو ««مآ ينب» : لصألا يف (4)
 (157 /5) ةباصإلا «(9//751) دسألا «(596 /5) باعيتسالا (5) . «انث» :(ب) يف (5)



 م 11 ةباحصلا ةفرعم

 انث ءيمرضحلا "هللا دبع نب دمحم] انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح .-

 تنب ةنس نع «ثيرح نب ديزي نانسوبأ انث .حلاص نب "”[ورمع نب] دمحم انث «بيركوبأ
 : تلقف هلع يبنلا "7[ىلإ] تئج :تلاق تاعيابملا نم ةيملسألا نانس مأ اهمأ نع « ةلظنح

 ول»:لاقف ةجاحلا نم تئجلأ ىتح كتئج امو «ءايح ىلع كتئج ينإ هللا لوسر اي

 .(كل ريخ ناك تينغتسا

 ””نايفس م[ 7]

 . رخأتملاو ناميلس اهركذ «ةباحصلا يف تركذ هن

 . ح لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -0

 دامح انث «دلاخ نب ةبده انثدح :الاق ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدحو

 تناك ةيدوهي نأ نايفس مأ نع « نمحرلا دبع نب ىسوم نع ؛ءاطع نب ىلعي نع ةملس نبا
 ءاج املف ءربقلا باذع نم هللا كذاعأ :تلاق تماق اذإف .ثدحتتف ةشئاع ىلع لخدت
 سمشلا تفسكف ««باتكلا لهأل كلذ امنإ تبذك» :لاقف كلذب هتربخأ هلي هللا لوسر
 لاطأف عكر مث «مايقلا لاطأف ماقف ربك مث .«ربقلا باذع نم هللاب ذوعأ ١ :لاقف
 عوكرلا نود وهو «عوكرلا لاطأف عكر مث «مايقلا لاطأف ماقف هسأر عفر مث «'”'عوكرلا

 . هعوكر لثم عكريو .همايق لثم امهيف موقي نيتدجس دجسو نيتعكر عكر مث لوألا

 4 نرد 0-1 2 9

 فيس م[ 2 ]

 ثيدح ىف اهركذ ءفيس يبأ ةأرما هلي هللا لوسر نبا ميهاربإ عضرم ن

 .(ب) نم ةدايزلا )١(
 .؟رمع نبا :(ب) ىف (؟)

 .(5ه5//1) ةباصإلا 34٠(« /7 دسألا (5)
 رظناو .قايسلا عم ميقتست ال أطخ ةرابع يهو «لوألا عوكرلا نود وهو» : ةيطخلا خسنلا يف داز (5)

 .(137 /؟80) «ريبكلا» ىناربطلا
 .(535 /5) ةباصإلا «(" 49 /7) دسألا (0)



 .[ب/ /7] سنأ

 ؛ يلع نب مصاع انث ؛يسودسلا صفح نب رمع انث ؛ «نسحلا نب بيبح انثدح +

 مالغ ةليللا يل دلو» : هنلَع هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع «تباث نع «ةريغملا نب ناميلس انث

 «فيس وبأ : ل لاقي نيق ةأرما فيس مأ ىلإ هعفدف :لاق ««ميهاربإ يبأ مساب هتيمسف

 تيهتناف « هلي هللا لوسر يدي نيب يشملا تعرسأف «هتقبسف هيتأي هلي هللا لوسر قلطناف

 . ثيدحلا . . .هريكب خفني وهو فيس يبأ ىلإ

 .هوحن ناميلس نع «دوادوبأو ءرضنلاوبأ هاور *

 ق 3 4

 "'ةراسمأ[١١١4]

 فرعأ الو «رخأتملا اهركذ «سنأ ثيدح ىف اهركذ «شيرقل ةالوم ةراس :ليقو]

 ةراس مأ نأ سنأ نع «ةداتق نع « "'[كلملا دبع نب مكحلا هاور :لاقو] . "![اًمالسإ اهل

 اهعم ثعب ًالجر نإ مث «ةجاحلا هيلإ تكشف هلع هللا لوسر تتأف « شيرقل ةالوم تناك

 يودع اوُذْخَتت ال اونمآ نيذألا اًهيَأ ايإ9 : تلزنف «هلايع ظفحتل «ةكم لهأ ىلإ باتكب

 ىلإ اهبسن وأ ةباحصلا يف اهركذ ادحأ ملعأ الو .ةيآلا 4 . . .©”[ءايلوأ] مكودعو

 . رخأتملا ريغ مالسإلا

 ني تي و اء ٍٍ 0

 )١( ةباصإلا .(*":5 /0)دسألا )5/ 5 50(.

 .ريخأتو ميدقت (ب) يف (؟)

 .«مكحلا ثيدح نم اهركذا :(ب) يف ()

 .(ب) نم ةدايزلا (5)



 رك 161 ةباحصلا ةفرعم
 ا

 "'”[نيشلا باب ]

 "'ةيرماعلا كيرش ما ]
. 00 8 

 ىدحإ اهنإ : ليقو «بيسملا نب ديعسو «رباج :اهنع ىور «ةليزغ اهمسا :ليق ج

 .راصنألا ءاسن

 نب ليعامسإ انث «ةماسأ ىبأ نب ثراحلا انث «دالخ نيب ركب وبأ انثدح 7

 بهو نع «هيبأ نع « لقعم نع ليقع نب ميهاربإ ينثدح «هبنم نب لقعم نب ميركلا دبع

 سانأ نرفيل» : لوقي ُهّْتهَع يبنلا تعمس اهنأ هتربخأ «كيرش مأ نأ رباج ينربخأ «هبنم نبا

 مهد :لاق ؟ذئموي برعلا نيأف ءهللا لوسر اي : كيرش مأ تلاق .««لابجلا يف لاجدلا نم

 .«ليلق

 .رباج نع «رييزلا يبأ نع «ةعيهل نبا هاور *

 . ح ةدابع نب حور انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح -8

 انث «ماوعلا يبأ نب دمحأ نب دمحم انث «مثيهلا نب رفعج نب دمحمركب وبأ انثدحو

 نب ديعس نع «ةبيش نب ريبج نب ديمحلا دبع '"”[ينربخأ] «جيرج نبا انث :الاق مصاع وبأ

 ءاهلتقب اهرمأف «ناغزولا لتق يف هّْتْفَع يبنلا ترمأتسا اهنأ هتربخأ كيرش مأ نأ بيسملا

 . جيرج نبا نع «ديعس نب ىيحي هاور «حور ظفل #

 « ىبأ ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ '؟”[هانثدح] 00060

 . هلثمريبج نب ديمحلا دبع '”[ينربخأ : لاق] جيرج نبا نع «ديعس نب ىيحي انث

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(4577/5) ةباصإلا ,("07 /ال) دسألا :(547/5) باعيتسالا (؟)

 . «ابنأ» :(ب) يف (”)

 . «انثدح» :(ب) يف قه

 .4ينثدخا :(ب) يفو « لصألا يف اذكه )2(



 . ريبج نب ديمحلا دبع نع «ةنيبع نب نايفس هاورو

 انث «ىبأ انث « '"”[لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث ,كلام نب ركبوبأ هانثدح -657

 كيرش مأ نع «بيسملا نب ديعس نع ''”[ريبج نب] ديمحلا دبع نع '''[ةنييع نب] نايفس
 . غازوألا لتقب اهرمأ ُهلِلَع ىبنلا نأ

7 2 7 , 
3 

 ©ةيسودلا كيرش ما 1]

 : ليقو .ةمدقتملا يدنع يهو «ةيرماعلا نع اهدرفأو رخأتملا اهركذ .تارجاهملا نم ال

 .رباج تنب يه

 رمع وبأ انث ءجرف نب دمحأ انث .ئرقملا دمحأ نب ميهاربإ انثدح -1/

 :لاق سابع نبا نع «حلاص يبأ نع «يبلكلا نع «ناورم نب دمحم انث «''”[يرودلا]

 ىدحإ مث شيرق ءاسن ىدحإ يهو .ةكمب يهو تملسأف مالسإلا كيرش مأ بلق يف عقو

 لخدت تلعج مث] تملسأف يسودلا ءاركعلا يبأ تحت تناكو «ىؤل نب رماع ينب ءاسن
 ةكم !لهأل اهرمأ رهظ ىتح مالسإلا يف نهبغرتو نهوعدتف ارس شيرق ءاسن ىلع 2( 3 1 . : 53 ا 0075 1

 ينولمحف :تلاق «مهيلإ كدرنس انكلو ءانلعفو كب انلعفل كموق الول :اولاقف] اهوذخأف
 '[ينوقسي الو ينومعطي ال اًثالث ينوكرت مث «هريغالو أطوم ءيش يتحت سيل ريعب ىلع ن3( .ءا 8 ةحلشا ٠ داش . ماا در

 ءالزنم اولزنف :تلاق« هعمسأ ءيش ضرألا يف ام ىتح ثالث يلع تتأ امف : 0"©2[تلاق]

 ماعطلا ينع اوسبحو .مه اولظتساو سمشلا يف "”[ينوقثوأ] ًالزنم اولزن اذإ اوناكو

 .(ب) نم طقس )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .(450/5) ةباصإلا ,(701 /9)دسألا (*)
 .«ءيرقملا» :(ب) يف (:)

 .ريخأتو ميدقت هيفو «(ب) نم تبثأ امو «لصألا يف طشك (4)

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا يف طشك (7)

 :  .«لاق»:(ب) يف (0
 . (ب) نم هانتبثأ امو ««ينوقي وأ” : لصألا يف (8)



 ًالزنم اولزن دق مه انيبف :تلاق "'[اولحتري] ىتح يتلاح كلت لازت الف «بارشلاو

 يردص ىلع ءيش دربأب انأ ذإ ءاهنم مه اولظتساو "”سمشلا يف] '”[ينوقثوأف]

 هتلوانتف داع مث «عفرف ينم عزن مث «ًاليلق هنم تبرشف ءام نم ولد وه اذإف هتلوانتف

 مث «ًاليلق هنم تبرشف « ''”[اضيأ هتلوانتف] داع مث عفر مث ءهنم تبرشف [أ /ق”81/7]

 ىلع هرئاس تضفأ مث «تيور ىتح تبرشف تكرت مث «ارارم يب عنصف :تلاق عفر

 (*”تللحتأ : يل اولاق «ةئيهلا ةنسح ينوأرو ءاملا رثأب مه اذإ اوظقيتسا املف «يبايثو يدسج

 اذكرمألا نم ناك هنكلو هتلعف ام هللاو ال :تلق : تلاق !؟هنم تبرشف انءاقس تذخأف

 مهتيقسأ ىلإ اورظن املف ءاننيد نمريخ كنيدل «تلق امب ةقداص تنك نئل :اولاق ءاذكو

 نم هل اهسفن تبهوف هني ىبنلا ىلإ تلبقأو «كلذ دنع اوملسأف ءاهوكرت امك اهودجو
 5 5 . )5( 55 .٠ .٠

 .اهقلط اهربك اهيلع ىأر املف ءاهيلع لخدو اهلبقف ءرهم ' "ريغ

 . هوحن ةريره يبأ نع « ءاطع نب ")[ورمع] نب دمحم هاور #

 انث «رابجلا دبع نب دمحأ انث «هباتك ىف فسوي نب بوقعي نب دمحم هانربخأ -4

 .ءاطع نب ورمع نب دمحم نع «يشرقلا رواسملا يبأ نب ىلعألا دبع انث ءريكب نب سنوي

 ناضمر يف تملسأ كيرش مأ :اهل لاقي سود نم ةأرما تناك :لاق «ةريره يبأ نع

 اي كلام :لاقف « دوهيلا نم الجر تيقلف « ُهّليَي ىبنلا ىلإ اهبحصي نم بلطت تلبقأف

 ,«كبحصأ انأف يلاعتف :لاق ؛ هي هللا لوسر ىلإ ينبحصي ًالجر بلطأ :تلاق ؟كيرش مأ

 . هلثم ثيدحلا ركذف

 تف ني ع3 .٠ دام ه؟

 )١( «اولحترا» :(ب) يف .

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««ينوقي وأ» : لصألا يف (؟)
 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا يف طشك ()

 .ريخأتو ميدقت :(ب) يف (:)
 .«تللح نإ» :(ب) يف (6)

 . ارهم ريغبلا :(ب) يف 00

 .(رمعا :(ب) يف (0)



"هلع ىبنلا نع ةبيش مأ[١١4]
 

 ملو رخأتملا اهركذ «ريمع نب كلملا دبع نع ؛ةملس نب دامح ثيدح يف ركذ اهل :ح

 . هيلع دزي

 .""بيبش مم[ 3] 20 ثا

 ةماسأ "'[يبأ] نب هللا دبع نع ء«رخأتملا اهركذ «نايفس نب كاحضلا ةأرما ت

 نايفس نب كاحضلا نأ «يرهزلا نع «هدج نع «عينم يبأ نب جاجح نع « '*”[يبلحلا]

 ينب نم كاحمفلا ةأرما بيبش مأو ؟بيبش مأ تخأ يف كل له هللا لوسراي :لاق

 )١( ةباصإلا .(079"7 /) دسألا .(5//5919) باعيتسالا )4/ 5358(.

 ةباصإلا «(*" ه٠ /ال) دسألا (؟) )555/5(.

 .(ب) نم طقس (9)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)



 200 داصلا باب]

 "”ةيدهجلا ةّيَبص مأ ]4١١6[

 .ذوبرخ نب نامعنلا :اهثيدح ىور ءاهمسا يف فلتخا :ت

 نبا انث «ىسيع نب دمحأ انث ءيضاقلا فسوي انث «.نسحلا نب بيبح انثدح -84

 :تلاق «ةينهجلا ةيبص مأ نع «ملاس نب نامعنلا نع .ديز نب ةماسأ نال بهو

 . ءوضولا يف دحاو ءانإ يف هلو هللا لوسر ديو يدي تفلتخا

 «ةبيش يبأ نب ركبوبأ انث ء.مصاع يبأ نب ركبوبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -

 ىيحي أنث « "؟”[يعداولا] نيصحوبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدحو .ح عيكو انث

 ذوبرخ نب نامعنلا نع «ديز نب ةماسأ ””[انث] : الاق دمحم نب زيزعلا دبع انث ءىنامحلا

 . ءاوس هلثم لوقت ةينهجلا ةيبص مأ تعمس : لاق

 مأ نع «نامعنلا نع « صفح يبأ نع «مزهم نب دمحم نع «دمحم نب سنوي هاور *#

 . ءوضولا ىف دحاو ءانإ ىف هني هللا لوسر ديو يدي تفلتخا :تلاق ةيبص

 «بيكشإ نب دمحأ انث .مصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع "”[هانثدح] 0١

 نك اي

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 )1١( ةباصإلا ,(7" 07 //) دسألا .(591/ /5) باعيتسالا )558/54(.

 ) )7.«نعا :(ب) يف

 .(ب) نم طقس (:5)

 .«نع# :(ب) يف (0)
 .؟انثدح» :(ب) يف 4يفز



 "”يعجشألا دوعسم نب ميعن تدب رباص م١0 ] ١5

 :اهثيدح ىور .اهيبأ] نع تورو « هلي يبنلا تكردأ :لاقو رحخأتملا اهركذ

 نونلا ”7[باب] يف اهثيدح انركذ «هيلع دزي ملو ءاهنع «هيبأ نع «"'[رباص نب ميهاربإ
 .[ب / 741١ /5] (ةعدخ برحلا» : دوعسم نب ميعن ثيدح يف

 نتي ني 7 : 0

 )١( ةباصإلا «(# ه8 /ال) دسألا )559/5(.

 .(ب) نم تبثأ امو «ءلصألا يف طشك [ ]نيب ام (؟)

 .«فرح)» :(ب) يف 4رفز



 رد لكس ةباحصلا ةفرعم
 ظ

 20 داضلا باب]

 "”ةيراصنألا ةيثراحلا دوعسم تنب كاحضلا مآ ١ا/]

 . ةمثح يبأ نب لهسو «ةصيحم نب مارح : اهثيدح ىور مه

 نب ىيحي نب دمحم انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح -

 «ربخي يرهزلا عمس «زيزعلا دبع نب نمحرلا دبع انث « يل هامس دق لجر انثدح « ميركلا دبع

 الر : هتَِع هللا لوسر لاق :تلاق ةيثراحلا دوعسم تنب كاحضلا مأ نع « ةصيحم نب مارح نع

 .«ةاش نسرف ولو اهتراجل ةراج نرقحت

2 * 2 

 2 ِرنِلَع
 هلع هللا لوسر ةالوم ةريمض مأ[4114]

 ةدلاولا نيب قرفي الأ رمأف ءُهّليَف يبنلا ىلإ تكشف ءاهدلو نيبو اهئيب قرف ت
5 

 .' [اهدلوو]

 2 [ىيحي نب] ةلمرح انث ؛نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمعوبأ انثدح 4137

 هدج نع «هيبأ نع «ةريمض نب هللا دبع نب نيسح نع « بئذ يبأ نبا ينربخأ «بهو نبا انث

 ينيب قرف :تلاق .(؟ كيكبي ام» : لاقف يكبت يهو ؛ ةريمض '![مأب] رم هي هللا لوسر نأ

 .«اهدلوو ةدلاولا نيب قرفي الو : ُهيَع هلع هللا لوسر لاقف «ينبا نيبو

 2 07 3 00 تو هام

 )١( باوبألا قيسنتل ققحملا نم ةدايز .
 )1١( ةباصإلا 270 5 /9/) ةباصإلا «(4//591) باعيتسالا )579/54(.

 )*( ةباصإلا «(*ه 5 /ا/ل) دسألا )5359/5(.

 .«دلولاو» :(ب) يف (5)

 .(ب) نم طقس (0)
 . فيحصتو أطخ وهو ««ىبأب» :(ب) يف (7)



 00 ءاطلا باب]

 '"” يبأ ةأرما ليفطلا مما ]1

 . يراصنألا مزح نب رماع نب ةرامعو «بعك نب يبأ نب دمحم :اهنع ىور

 . ح ديعس نب ةبيتق انث «نايفس نب نسحلا انث « "”[نادمح نب] ورمع وبأ انثدح -4

 انث : ©"[الاق] ىبأ انث «ريكب نب ىيحي نب كلملا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو

 يبأ نب دمحم نع «ديعس نب رسب نع «جشألا نب هللا دبع نب ريكب نع "بهو نبا]

 يبأو .باطخلا نب رمع نأ بعك نب يبأ ةأرما '*[ليفطلا مأ] تعمس :لاق «بعك نبا

 نب يبأل ليفطلا مأ تلاقف «عضتف اهجوز اهنع ىفوتي '*”لماح يف امصتخا بعك نبا

 اهجوز ةافو دعب تعضو امل ثراحلا تنب ةعيبسل هلي هللا لوسر لوقب رمع ربخت الأ : بعك

 .هوحن ةعيهل نب قاحسإ نب ىيحيو ١ ىسيع نب قاحسإ هاور . ريكب نب ىيحي ظفل *

 نب دمحأ انث «'"”[نايفس نب] نسحلا انث « '"”[نادمح نب] ورمعوبأ انثدح -0

 نبا انث :الاق ريكب نب ىيحي انث «عابنزلا وبأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدحو .ح ىسيع

 نامثع نب ناورم نأ «هثدح لاله يبأ نب ديعس نأ «ثراحلا نب ورمع ينربخأ ءبهو

 : تلاق بعك نب يبأ ةأرما ليفطلا مأ نع« يراصنألا مزح نب رماع نب ةرامع نع هثدح

 . ثيدحلا 2. ..مانملا يف لجو زع يبر تيأر» : (”[لوقي] هلع هللا لوسر تعمس

 )١( باوبألا قيسنتل ققحملا نم ةدايز .

 )١( ةباصإلا «(7* 680 /ا) دسألا «(598/5) باعيتسالا )5/ 507٠١(.
 .(ب) يف تسيل (0)

 .(«لماحلا» :(ب) ىف (6) . «ةعيهل نبا» :(ب) يف ()

 .(ب) نم طقس 030 .(ب) نم ةدايزلا (:)



 رك 06 ةباحصلا ةفرعم
 ١

 "'"قراط مأ[١5]

 . يراصنألا ' ””ندمحرلا دبع نب رفعج : اهثيدح ىور «ةدابع نب دعس ةالوم

 نب ةيواعم انث ءرضنلا نب "”[ دمحأ نب] دمحم انث ,دمحأ نب ناميلس انئدح -5

 .ح يرازفلا قاحسإ وبأ انث :"'[لاق] ورمع

 ىلعي انث «ةبيش يبأ نب ركبوبأ انث .نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدحو

 دعس ةالوم قراط مأ نع ؛نمحرلا دبع نب رفعج نع «شمعألا انث :'[الاق] ديبع نبا

 يتئا : :دعس] لاقف عجرف هيلع درن ملف ارارم نذأتساف هَ هْلِلَع هللا لوسر اناتأ :تلاق

 هتيتأف ءانديزي نأ ءاجر هنع انتكس امنأ هيربخأو «مالسلا هيلع يئرقاف 0*2[ هلي هللا لوسر

 ال»:لاقف ءمدلم مأ :تلاقف '*”[بابلا ىلع نذأتساف ءيش ءاج ذإ اًدعاق هدنع انأ انيبف]

 ش .«ًالهأ الو اًبحرم

1 7 / 
56 5 

 )١( ةباصإلا «(" هه /!) دسألا «((548/5) باعيتسالا )459/5(.. 0

 يفامكو .(ب) يف امك .باوصلا وه تبثأ امو ءأطخ وهو ««هللا دبع نب رفعج» :لصألا يف (؟)
 . يتآلا دانسإلا

 .(ب) نم طقس (؟)

 .«اولاق» :(ب) يف (4)

 . (ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طشك (5)



 نيعلا باب

 ©0جاجحلا نب هيّبُث تدب هللا دبع م1

 مأو هللا دبع وبأ :تيبلا معن»: هّلِيَي يبنلا اهل لاق ءصاعلا نب ورمع ةأرما ©

 . هللا دبعو هللا دبع

 .ورمع نب هللا دبع : اهنع ىور *

 نب "'ديزيانث «'''[ةماسأ يبأ نب] ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 1717

 بيعش نب ورمع وخأ '*”بيعش نب رمع (*”[ينربخأ] ةمادق نب كلملا دبع ابنأ «نوراه
 «جاجحلا نب هيبن تنب '"”[ورمع نب] هللا دبع مأ تناك :لاق هدج نع ءهيبأ نع ءماشلاب

 .«؟هللا دبع مأ اي تنأ فيك»:لاقف موي تاذ اهاتأف هلع هللا لوسرب فطلت تناكو

 فيك»:لاق ؟هللا لوسر اي يمأو يبأب تنأ فيكف ء[أ/ق "87/11 ©[ يخب]: تلاقف

 .هلوطب ثيدحلا ركذف ءايندلا كرت دق لجر هللا دبعو « "”[ريخب ]: تلاق ««؟هللا دبع

 نب نسحلا انث « ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم دمحأوبأ يضاقلا 0[ هانئدح]

 بطاح نب ميهاربإ نب ةمادق نب كلملا دبع انث .سيوأ يبأ نب ليعامسإ انث «دايز نب يلع

 انأ هتعمس تنكو :لاق كلذ دعب هيبأ نم هتظفح مث بيعش نب ورمع عمس هنأ يحمجلا

 هللا دبع هدج يبأ نع «هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ينثدح ءاعيمج يبأو
 فطلت ةأرما تناكو «موي تاذ ورمع نب هللا دبع مأ هَ هللا لوسر ىتأ :لاق ورمع نبا

 )١( ةباغلا دسأ )//  »)751١(؟ا/7 /5) ةباصإلا .

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .أطخوهو «نوراه نب ديز» :(ب) يف 2

 .«انث» :(ب) يف (:)

 .«بيعش نب ورمعا :(ب) يف (5)

 .(ريخك» :(ب) ىف (0

 . «انتدحا :(ب) يف 0



 0 ل ةباحصلا ةفرعم

000000000000000 2 
١ 

 .هركذف ُهّنِكَع هللا لوسرب

0 0 

 "دوعسم نب هللا دبع مأ ]4١177[

 نم هنع هللا يضر باطخلا نب رمع اهل ضرف نمم تناك هللا دبع اهنبا :اهنع ىور 6

 . "”[اًهلأ] ءىفلا ىف تارجاهملا

 «بئاسلاوبأ انث «ىمرضحلا هللا دبع نب دمحم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح ١84

 رظتنا رمع نأ يعيبسلا قاحسإ يبأ نع «ةبتع هيخأ نع «يدوعسملا نع «بابحلا نب ديز انث
 . ("![-اهنبا ىنعي هللا دبع] نب ةبتع ىلع تلص ىتح دبع مأ

 ماحتلا نب ميعن ةأرما هللا دبع مأ [237] 2

 نب ةورع نب ىيحي نع «نامثع نب كاحضلا ثيدح اهل جرخأو .رخأتملا اهركذ 6

 تبطخ دق (©[ينإ]:لاقف باطخلا نب رمع ىتأ هنأرمع نب هللا دبع نع «هيبأ نع «ريبزلا

 1 020 00 5 6. (0) هم عك ّ . ءاسلث
 ميعنب ملعأ ينإ : رمع لاقف يل هملكتف [يعم] يشمت نأ ديرأو «ماحنلا نب ميعن تنب

 تبطخ دق اهمأ نإ :لاقف «همحل برتيل نكي ملو «ميتي هل خأ نبا هدنع نإ «كنم

 هيلإ انبهذف :لاق «باطخلا نب ديز كمعب بهذاف ًالعاف تنك نإف : رمع لاق ؛«'"”[يلع]

 نم ركذو «ًالهأو"”[كب] اًبحرم :لاقف رمع ةلاقم عمس ميعن ناك امنأكف :لاق هملكف

 سانلا موحل صقنأل نكأ ملف «ميتي يل خأ نبا يدنع نإ :لاق مث .هفرشو *[هتلزنم]

 )١( باعيتسالا )4/ 26١(, ننسلاو ديناسملا عماج «(7”"7 /7) دسألا )١5/ 400(.
 ) )0.«فلأ» :(ب) ىف

 . (ب) ىف ترركت (*)
 .(49/9 /4) ةباصإلا 731 /97) ةباغلا دسأ (5)
 .(ب) ىف طقس (0)

 . «يلإ :(ب) ىفو «لصألا ىف اذكه (1)
 1 2 .(ب)نم ةدايزلا 0
 . «هلزنم» :(ب) يف (8)



 ىتح اذه نوكي ال هللاو :تيبلا ةيحان نم اهمأ تلاقف :لاق «ءيمحل برتأو

 هيفس] كيخأ نبا ىلع يدع ينب ميأ سبحتأ هلي هللا لوسر انيلع هب '"”يضقي]

 (”[هتربخأف] ؛ هل هللا لوسر تتأ ىتح تجرخ مث «تلاق امك وأ .فيعض "”[:تلاقوأ

 :ميعنل هلي هللا لوسر لاقف «رمع نب هللا دبعل لاق امك هيلع صققف اًميعن اعدف «ربخلا

 نب رضنلا نب دمحم نع تثدح .«اًبيصن امهرمأ نم امهل نإف كميأ ضراو كمحر لص»

 .هب كاحضلا نع «ليعامسإ نب متاح انث ءبعصموبأ انث «ةملس

 '”ةعيبر نب رماع نب هللا دبع مأ[ 5 ]

 ”يرعشألا ئسوم ىبأ ةأرما هللا دبع مأ[ ]

 . ح يبأ ينثدح « لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «ءكلام نب ركبوبأ انثدح -

 :الاق هيوهار نب قاحسإ انث «هيوريش نب هللا دبع انث ءىفيرطغلا دمحأ وبأ] انثدحو

 ابأ عمس هنأ عثرقلا نع «باجنم نب مهس نع «ميهاربإ نع «شمعألا انث «ةيواعم وبأ انث

 ؟ ِهْنلَع هللا لوسر لاق ام تملع امأ :اهل لاقف هتأرما تحاصو "”[يرعشألا ىسوم

 :تلاق ؟ هلم هللا لوسر لاق ءيش يأ :اهل ليق «"”[تام املف تتكس مث «ىلب : تلاق]

 .قلس وأ قرح وأ قلح نم نعل هّْلكَي هللا لوسر نإ

 9» و دف د5 د

 .(ب) نم هانتبثأ امو «(ضقي) : لصألا يف )١(
 . ةمجرتلا رداصم يف امل قفاوملا وهو (ب) نم تبثأ امو ««لاق وأ ديعس» لصألا يف (؟)

 1 . «هريخأف) :(ب) ىف (9)

 .(447 /4) ةباصإلا 403٠ /9) ةباغلا دسأ (4)
 .(47/7 /4) ةباصإلا 275٠ /ا/)دسألا «(544/5) باعيتسالا (0)

 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا نم طشك [ ]1 نيبام ()
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0 

 ("”سوأ تسب هللا دبع م[ ]

 .[ب / 785 /؟] ةيراصنألا سوأ نب دادش تخأ 0

 انك «كرابملا نب دمحم انث «ىقشمدلا ةعرزوبأ انث .دمحأ نب ناميلس انثدح 0

 تخأ هللا دبع مأ نع « بيبح نب ةرمض نع « ميرم يبأ نب ركب يبأ نع ءملسم نب ديلولا

 يف كلذو «مئاصوهو ءهرطف دنع نبل حدقب هنلَع ىبنلا ىلإ تثعب اهنأ سوأ نب دادش

 :تلاقف .«؟نبللا اذه كل "” ناك ] ىّنأ» :اهلوسر اهيلإ درف ءرحلا ةدشو راهنلا "'لوط

 اهتيرتشا :تلاقف ««؟ةاشلا هذه كل ''*”[ تناك ] ىنأ» : لاقف اهلوسر اهيلإ درف يل ةاش نم
 هللا لوسر اي :تلاقف هللا دبع مأ هتتأ دغلا نم ناك ''”[نأ] املف ءاهنم هذخأف يلام نم

 لاقف. *”[يلإ] لوسرلا تددرف '”'[رحلا ةدشو راهنلا ليوط نم ةيثترم] نبللاب كيلإ تثعب
 . (اًخحاص الإ لمعت الو ءاّبيط الإ لكأت الأ لسرلا ترمأ كلذب» : اهل

 ةيواعم نع «حلاص نب هللا دبع هاورو . هلثم ركب ىبأ نع «نارمع نب ىفاعملا هاور *

 .هوحن ةرمض نع «حلاص نبا

 رسب نب هللا دبع مأ [7]

 .هللا دبع '"”اهنبا ثيدح ىف اهركذ ح

 «ىسلايطلا دواد وبأ انث « بيبح نب سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح -5

 اناتأ :لاق ىملسلا رسب نب هللا دبع تعمس :لاق ريمحخ نب ديزي نع «ةبعش انث

 ىونلاب لوقيو لكأي لعجف رمتب هتتأف ءاهيلع سلجف ةفيطق يمأ هل تقلأف هلع هللا لوسر

 )١( ةباصإلا ,("ه9 /7)دسألا «.(544/5) باعيتسالا )21/1/5(.

 . 2176 /؟0) يناربطلا رظناو لصألا نم تبثأ امو ««ليوط» :(ب) يف (؟)
 . (ب) نم ةدايزلا (9)

 . (4179 /5) ةباصإلا «(729 /ا/) ةباغلا دسأ (9) .(ب) نم طقس (5)

 . ؛هنيا» :(ب) يف (0) . هيف" :(ب) يف (5)



 اعد مث ءهعبصإ قوف ةاونلاب ىمري امك ىطسولاو ةبابسلاب اذكه :دوادوبأ لاق ءاذكه

 لاقف ءانل هللا عدا هللا لوسر اي :يمأ تلاقف «هنيمب نع يذلا ىقس مث ءبرشف بارشب

 .(مهمحراو مهل رفغاو ,مهتقزر اميف مهل كراب مهللا» :هللا لوسر

 2 2 ا

 '"'"ةيسودلا هللا دبع مأ[ ]

 .يرهزلا :اهثيدح ىور هلع يبنلا تكردأ ن

 انث «مصاع ىبأ نب ركبوبأ انث 43 (”[دمحم نب] دمحم نب هللا دبع انثدح 794

 نب ةيواعم "”[ينثدح] « ىيحي نب ةيواعم انث 2 '"”[ديلولا نب] ةيقب انث « ىفصم نب دمحم

 هللا دبع مأ نع «يرهزلا نع ءدعس نب هللا دبع نب مكحلا نع «ىبيجتلا (9[ديعس]

 :مامإ اهيف ةيرق لك ىلع ةبجاو ةعمجلا»:لوقي هلع هللا لوسر تعمس : تلاق ةيسودلا

 .«ةعبرأ الإ اهيف نكي مل نإو

 '”سينأ نب هللا دبع مأ[ ]

 . "”[سينأ نب هللا دبع دلو نم] ("'[كلام نب بعك تنب يهو] 0

 ءحلاص نب هللا دبع انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع انثدح -4

 نب دمحأ انث ءيضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انث «ناسيك نب دمحم نب نسحلا انثدحو

 .(10/1" /5) يناثملاو داحآلا «(507 /5) ةباصإلا «(*54 /9) ةباغلا دسأ )١(

 .(ب) نم طقس (0)

 . «انثا : (ب) يف (9)

 .(دعساا :(ب) يف (4)

 . (417/7 /4) ةباصإلا «(50 5 )١5/ ديناسملا عماج 1/.904(2/) ةباغلا دسأ (0)

 . باوصلا وهو «كلام نب بعك ةأرما» ةمجرتلا رداصم يفو . (ب) يف سيل 030

 هللا دبع ةمجرت رظنا . اضيأ للا دبع ىعدي ادلو# سينأ نب هللا دبعل نأ دوصقملاو . (ب) نم ةدايزلا 27



 ! .١ ةدش ةباحصلا ةفرعم
 مر

 نع «هثدح ديعس نب ىيحي نأ ثراحلا نب ورمع [١7 ينربخأ] بهو نباانث ح ىسيع

 ىلع جرخ هلي يبنلا نأ كلام نب بعك تنب يهو ءهمأ نع «هثدح هنأ سينأ نب هللا دبع

 ,«؟هيلع متنك ام»: هلع هللا لوسر لاقف ضبقنا هنأك هآر املف ءدشني وهو كلام نب بعك

 لتاقن : هلوقب رم ىتح دشنأف ««دشنأف» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «دشنن انك : بعك لاق

 نع] «ثيللا ظفل . «اننيد نع : لق نكلو ءانمذج نع :لقتال» : ُهَْيَع يبنلا لاقف انمذج نع
 .' [ىيحي قفز

 «هوحب ديعس نب ىيحي نع 2(ثر نب ورمع نع دعس نب نيدسر هأآورو : : :ع ثراحلا ٠ . ند[. ةر]هاآورو

 . بعك هنبا نع «هثدح سينأ نب هللا دبع نبا نإ :لاقو

 9 حت 2 3 7 + . ع . .

 (”ديمحلا دبع مأ[١5]
 .ديمحلا دبع نب ىيحي اهثيدح ىور ,جيدخ نب عفار ةأرما 0

 . حلاهنملا نب جاجح انث ءزيزعلا دبع نب يلع انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -0

 نب دمحمو «''”[يسلايطلا] ديلولاوبأ انث «رامتلا دمحم نب دمحم انث « ناميلس انثدحو

 نب] عفار نب ديمحلا دبع نب ىيحي انث «يحشاولا قوزرم نب رمع انثدح :"”الاق ءريثك
 ("”[ هلع هللا لوسر عم] يمر اًعفار نأ "7[جيدخ نب] عفار ةأرما يهو «هتدج نع '”[جيدخ

 :لاقف هلع يبنلا ىتأف «هتودنث يف مهسب  ورمع كش '"”[نينح] مويوأ دحأ موي

 مهسلا تعزن تئش نإ ,عفار ايد [أ /ق”87 /71:لاقف .مهسلا عزنا هللا لوسراي

 ةمايقلا موي كل تدهشو .ةبطقلا تكرتو مهسلا تعزن تئش نإو .اًعيمج ةبطقلاو

 .«نع» :(ب) ىف )١(

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)
 . لصألا نم «دعس نبا» :تطقسو .(دشر)» :(ب) يف قفز

 .(4ا/4 /5) ةباصإلا «(401/ )١17/ ديناسملا عماج 0777 /9/) ةباغلا دسأ (5)

 .«اولاق» :(ب) يف (5)

 .(ب) يف تسيل (7)
 . «ربيخخ» :(ب) يف (0)



 ةفالخ يف ناك ىتح اهب شاعف «ةبطقلا كرتو «مهسلا هلع يبنلا عزنف :لاق .«ديهش كنأ

 0 نوي 6 6م 7و دم علم دف

 ةلع نب قراط نب نمحرلا دبع مأ[ 1]
4 

 . نمحرلا دبع اهنبا دنع اهثيدح ال

 «نمحرلا دبع نب '"'ةريغملا انث «ةبورع وبأ انث «يلع نب دمحم هانثدح -7

 نع «ديزي يبأ نب هللا ديبع نع ءجيرج نبا نع« مصاعوبأ انث :الاق .فيس نب ناميلسو

 لبقتسيف ىلعي راد يف اًناكم يتأي ناك ُهلْيَع يبنلا نأ .همأ نع «قراط نب نمحرلا دبع

 ' .تاملسم نحنو نوعدي هعم نجرخيو .وعديو تيبلا

 ””'يردخلا ديعس يبأ نب نمحرلا دبع مأ[ 5 17]

 انث ءبساك نبا انث ء.مصاع يبأ نب '”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 17

 نأ اهتمع نع «ديعس تنب دنه نع «ديمح يبأ نب دمحم نع «دمحم نب زيزعلا دبع
 .ًاضوتي ملو ىلص مث ةاش فتك لكأف «مهراز هِي يبنلا

 نب هللا دبع انث «دامح نب دمحم نب نيسحلا انث « يلع نب دمحم انثدح .-

 نع ءداهلا نب ديزي نع لالب نب ناميلس نع «يخأ ينثدح « سيوأ يبأ نبا انث «بيبش

 اهنأ اهتمع نع «يردخلا ديعس يبأ نب ديعس تنب دنه ينتثدح : لاق بعك نب دمحم
 .أأضوتي ملو ىلص مث ءاّمحلو ًازبخ لكأ هلي يبنلا تيأر : تلاق

 .اهتمع نع : لاقو ,دنه نع «يراصنألا ذاعم نب ورمع نب دمحم نب ورمع هاور #

 .(87/4 /5) ةباصإلا «(558/15) ديناسملا عماج «(757 /9/)ةباغلا دسأ : )١(

 .«ةريغم» :(ب) يف (؟)

 .( /5) ةباصإلا ,.(707* /9/) ةباغلا دسأ (")

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)



 ةباحصلا ةفرعم

 2 01 23 37 92م كت

 ("”نكسلا نب ديزي تدب رماع مأ [ ] 5١

 رخأتملا اهركذ «يلهشألا هللا دبع نب نمحرلا دبع :اهثيدح ىور «تاعيابملا نم ن

 .ديعس ال ديزي تنب ''![يه] اغإف ؛مهوو ,نكسلا نب ديعس تنب رماع مأ :لاقو

 نب نسحلا انث « "”[ميهاربإ نب] دمحأ نب دمحم دمحأوبأ يضاقلا انثدح -84

 . ح سيوأ يبأ نب ليعامسإ انث دايز نب يلع

 رماع وبأ انث « يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدحو

 ميحرلا دبع نب نمحرلا دبع نع «ةبيبح يبأ نب ب ليعامسإ نب ميهاربإ انث : الاق ,يدقعلا

 نب نمحرلا دبع رماعوبأ لاقو رماع مأ نع .'؟”تماصلا نب تباث نب "”[حلاص نبا]

 يف قرعب هل يبنلا تتأ تاعيابملا نم ةأرما ديزي تنب ءرماع مأ نع «يلهشألا هللا دبع
 .ًاضوتي ملو ىلصف ماق مث : هلكأف «لهشألا دبع ينب دب دجسم

 نع٠ مهريمو « يورفلا قاحسإو ةمثع نب دلاخ نب دمحمو ءرمع نب رشب هاور #
 .هوحن ليعامسإ نب ميهاربإ

 ةيلهشألا رماعمأ[أ5 1]

 ثيدح نم دمحأ يبأ نبا ىلوم نايفس وبأ :اهنع ىور ٠ ُهّلَْي يبنلا ىلع تلخد 0
 . هيلع دزي ملو ,رخأتملا اهركذ اميف يدقاولا

ٍِ 

 ني يي دن

 )١( ةباصإلا «(* هم /9ل) دسألا ((598/54) باعيتسالا )٠ /5/ا8(.

 ) )5.(ب) نم ةدايزلا
 .(ب) ىف سيل (5)
 .«تماص»:(ب) ىف (4)
 )41/١/5(. ةباصإلا «(*ها/ /) ةباغلا دسأ (6)



 "'يغيللا ةلثاو نب رماع مأ[

 ال . مصاع يبأ نبا اهركذ

 نع «ماشه نب ةيواعم انث «بيركوبأ انث «نيصح وبأ انث «يحلطلا انثدح -

 اذه :تلاقف ؟اذه نم : يمأل تلقف .هرعش داوس ''![ةدش] عم ههجو ضايب ىسنأ امف

 .[ب / "80 /؟] . هلع هللا لوسر

 "'"ةيراصنألا بعك تدب ةرامع مأ[ 5]

 . بعك نب هللا دبع نب ثراحلاو «ىليل :اهنع ىور «ةبقعلا تدهش 0

 يرهوجلا ناذاش نب دمحم انث «(؟”[رثوك نب نسحلا نب دمحم] انئدح ١

 . ح رواسم نب مساقلا نب دمحأ انث « شيبح نب يلع نب دمحم انثدحو .[ح]

 نب يلع انث :اولاق «يكرتلا فسوي نب دمحم انث «مّلَس نب رفعج نب دمحأ انثدحو

 «ثدحت ىليل :اهل لاقي انل ةالوم تعمس :لاق ديز نب بيبح نع «ةبعش انربخأ «دعجلا

 اهاعدف ؛ماعطب هل تعدف اهيلع لخد هِي هللا لوسر نأ بعك تنب ةرامع مأ هتدج نع

 ىتح ةكئالملا هيلع تلص .هدنع لكأ اذإ مئاصلا نإ» : لاقف «ةمئاص ينإ : تلاقف لكأتل

 .(اوغرفي

 . ةبعش نع « سانلاو « عيكوو «ديعس نب ىيحي هاور

 . ةرامع مأ هتمع نع :لاقف ؛ىليل نع «ديز نب بيبح نع «كيرش هاورو *#

 رمع نب دمحم انث «ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح -1

 )١( ةباصإلا «(7"ها/ /9) ةباغلا دسأ )5/ ١/57(« ىناثملاو داحآلا )5/7١١(.

 ) )5.(ب) نم ةدايزلا 1
 .(5994/5) باعيتسالا «(51/4 /5) ةباصإلا 710/١(« /9) ةباغلا دسأ (5)

 .(ب) نم طقس (0) .«نسحلا نب دمحم رحب وبأ» :(ب) يف (5)



 يبأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع «ةعصعص يبأ نب دمحم نب بوقعي انث «يدقاولا

 وهو هنو ىبنلا تعمس :تلاق ةرامع مأ نع «بعك نب هللا دبع نب ثراحلا نع .ةعصعص

 . «ءاشعلا ةالص دعب ءاسنلا اوقرطت الد :لوقي وهو ربيخ نم ''انمدقف فرُجلاب

 دع دع د

 (”ةيراصنألا ةرامع مأ[ ]1

 .ةمركع :اهنع ىور 0

 ينظ «””رثكأ :لاق ءمصاع يبأ نب "””[ركبوبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 447

 لك ىرأ ام : *”تلاقف ُهْليَي يبنلا تتأ اهنأ ةيراصنألا ةرامع مأ نع« ةمركع نع «نيصح

 تاملسملاو نيملسملا نإ : تلزنف «ءيشب نركذي ءاسنلا ىرأ ام ءلاجرلل الإ ءيش
 .ةيآلا 4 . . . تانمؤملاو نينمؤملاو

 ”هاوعلا نب ريبزلا ةأرماورمع مأ[178١4]

 «ةملس نب دامح نع .عيكو ثيدح نم رخأتملا اهركذ اميف بيبش مأ :اهنع تور ه

 هللا دشنأ» :لوقي لَم هللا لوسر تعمس : تلاق ريبزلا ةأرما ورمع مأ نع «بيبش مأ نع
 ' .«رجحلا يف يلصت ةأرما

 "”ةيراصنألا ءالعلا مأ ©3]

 .تباث نب ديز نب ةجراخ : اهنع ىور 5

 .«انمدقم»:(ب) ىف )١(

 .(80/9/5) ةباصإلا 0710/1 /9) ةباغلا دسأ (؟)
 .(ب) نم تسيل (9)

 .«لاقف» :(ب) ىف (5) . ؟ربكأل :(ب) ىف (5)

 1 .(4074 /5) ةباصإلا «(#08# //) ةباغلا دسأ (3)
 .(4ا/8/54) ةباصإلا «(5949 /97) دسألا «(607 /54) باعيتسالا (0)



 «قازرلا دبع انث «يماشلا ديوس نب ميهاربإ انث ءدمحأ نب ناميلس انثئدح -4

 انث « "'[يعداولا] نيصحوبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدحو . ح رمعم انربخأ

 نع «ديز نب ةجراخ نع «يرهزلا نع :الاق ,دعس نب ميهاربإ انث «ينامحلا نب ىيحي

 هللا كمحر :تلقف هَق يبنلا هيلع لخدف , نوعظم نب نامثع يفوت :تلاق ءالعلا مأ

 هللا نأ كيردي امو»: ُهّليَت يبنلا "'لاقف هللا كمركأ دقل كيلع يتداهش «بئاسلا ابأ

 هللا لوسر ينإ هللاو ,هبر نم نيقيلا هءاج دقف وه امأ»:لاق «يردأ ال : تلق ,«؟همركأ

 "”[تيأر مث :تلاق ءاّدحأ هدعب يكزأ ال] هللاو :تلقف ««مكب الو يب لعفي ام يردأ امو

 .«حلاصلا هلمع كاذ» :لاقف ُهَِي يبنلا تلأسف "”[مانملا يف] يرجت نامثعل اًئيع

 . '"”[هوحن يرهزلا نع نيرخآ يف رانيد نب ورمع هاور] *

7 

 يكح نب مارح ةمع ءالعلامأ 2 4]
)0 

 نب كلملا دبع :اهنع ىور ال
 .ريمع

 نب لهس انث « يبرح لا قاحسإ نب ميهاربإ انث ١ سابعلا نب نمحرلا دبع انثدح 06

 هلْإَي يبنلا ينداع :تلاق ءالعلا مأ نع «ريمع نب كلملا دبع نع «ةناوعوبأ انث ءراكب

3: 1 9 
1 3 9 

 رانلا بهذ امك هاياطخ هب هللا بهذي ملسملا ضرم نإف ,يرشبأ ءالعلا مأاي»:لاقف

 .«ةضفلاو ديدحلا ثبخ

1 6( ٠ .٠ 
 * نب مازح نع . © فيس نب فسوي نع «يديبزلا نع «برح نب دمحم هاور

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .«لاق» :(ب) يف (؟)

 .(ب) نم تبثأ امو «ءلصألا نم طشك [ ] نيب ام (*)

 . (47/8/5) ةباصإلا ٠/"(« /ا/) ةباغلا دسأ (4)

 . «فيس نب سنويا :(ب) يفو «لصألا يفاذك (5)



 نافل ةباحصلا ةفرعم

.]/"8/1[ 

 . "هلغم ركذف اهداع هني هللا لوسر نأ ءالعلا مأ هتمع نع «مازح نب ميكح

 "'ليقع مأ[41١4]

 نم يور .لقعم مأ :روهشملاو « "”[رخأتملا اهركذ] «ليقع اهنبا :اهنع ىور هت

 هلع هللا لوسر تيتأ :تلاق ليقع مأ همأ نع «ليقع نع «ةورف يبأ نب قاحسإ ثيدح

 مأاي»:لاقف ,فجعأ هنإو هللا ليبس ىف لمجلا اذهب ىصوأ و تام ليقع ابأ نإ :تلقف

 .(ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع نإف ,.ناضمر يف يرمتعا ليقع

 تي ني عام ع ب

 (2[يراصنألا] يقرزلا ميلس نب ورمع مأ[47١4]

 . ميلس نب ورمع :اهنع ىور 0

 دابع نب دمحم انث «يرمعملا يلع نب نسحلا انث «دالخ نب ركب وبأ اثدح -7

 نب هللا دبع نع ءداهلا نب هللا دبع نب ديزي نع «دمحم نب زيزعلا دبع انث «ىسوم نبا

 نإ الأ :حيصي حئاص اذإف «ىنمب انك :تلاق همأ نع «ميلس نب ورمع نع «ةملس يبأ

 بانطأ تعفرف :تلاق ,.«برشو لكأ مايأ اهنإف اوموصت ال »:لاق هلي هللا لوسر

 . هنع هللا يضر يلع حئاصلا اذإف طاطسفلا

 . *”هوحن زيزعلا دبع نع «يعفاشلا سيردإ نب دمحم هاور

 .هوحن داهلا نبا نع ةملس نب ديعسو ء حيرش نب ةويح هاورو *

 د د

 .؟هوحنا :(ب) ىف )١(

 .(5//41/1) ةباصإلا «("59 /9) ةباغلا دسأ (؟)
 .(ب) نم ةدايزلاو «ءلصألا يف سيل (*)

 481١(. /5) ةباصإلا ,(”/“ //) دسألا «(607 /5) باعيتسالا (5)

 .(هلثم) :(ب) يف (5)



 "”يراصنألا ةدلخ نب رمعمأ 2 24]

 .رمع اهنبا :اهنع ىور

 دواد نب هللا دبع انث .يميدكلا سنوي نب دمحم انث «دالخ نب ركبوبأ انثدح -17

 نأ همأ نع «ةدلخ نب رمع نع «مهجلا نب رذنم نع «ةديبع نب ىسوم انث «يبيرخلا
 .(لاعبو برشو لكأ مايأ اهنإ» : ىنمب يداني (هنع هللا يضر) اًيلع ثعب هلَع يبنلا

 . هلثم ىسوم نع « بابحلا نب ديزو «عيكو هأور 2

 . ةدلخ نب ورمع : لاقف ىسوم نع «ةدئاز يبأ نبا هاورو 0

 9 |11أ ض0
24 0 : 71 

 ("”نايفس تسب نامثع م[ 1]

 . ةبيش تنب ةيفص :اهنع تور «ربكألا ةبينش ينب مأ يهو ن
 « كرابملا نبا انث «نايحخ انث «نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ انثدح -

 تنب نامثع مأ نع .همأ نع « نمحرلا دبع نب روصنم نع « نمحرلا دبع نب دمحم نع

 حتفف ةبيش اعد هلْ يبنلا نأ ُهلكَع يبنلا تعياب دقو «رباكألا ةبيش ينب مأ يهو «نايفس

 ىف] نوكي نأ يغبني ال هنإف ؛هبيغف اًنرق تيأر» :لاق جرخ املف «تيبلا لخدف «تيبلا
 .(ىلصملا ىهلي اًئيش "”[ تيبلا

 . ؟[ح ميعنوبأ انث] زيزعلا دبع نب يلع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح -6

 انث «ىبأ ىنثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح ''”[و]

 ةيفص نع «ةرسيم نب ليدب *”انث «هللا دبع يبأ نب ماشه انث :الاق ميعن وبأو «حور

 58١(. /4) ةباصإلا ”نالا /ا/) دسألا )١(
 .(51/5/4) ةباصإلا «(”568 /ا) دسألا 6:٠(« /54) باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(ب) يف سيل (5)

 .«نعا :(ب) يف (6)



 مو ةباحصلا ةفرعم

 ةورملاو افصلا نيب ىعسي وهو ''1 هني يبنلا ترصبأ اهنأ] ةبيش دلو مأ نع «ةبيش تنب

 .«ءادشألا حطبألا عطقي ال) : لوقي

 ةأرما نع « ''”[ةيفص نع] «ميكح نب ةريغم نع «ليدب نع «ديز نب دامح هاور #

 .هوحن مهنم

 نى هاء 3 3 7

 "'صاعلا يبأ نب نامثع مأ[ ]١

 هيا دو "7[تقو] ءوضلا تأرو « هلي هللا لوسر اهنباب ةنمآ ةدالو تدهش ن

 .[ب /؟ 5 /؟1] يفقثلا ديوس يبأ نبا دنع اهثيدح .مالسلا هيلع

 روصنم نب دمحم انث «لالخلا ورمع نب دمحأ انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح

 نامثع نب هللا دبع نع «نارمع نب زيزعلا دبع انث ءيرهزلا دمحم نب بوقعي انث «زاوجلا
 : لوقي صاعلا يبأ نب نامثع تعمس : لاق ديوس يبأ نبا نع «هيبأ نع «ناميلس يبأ نبا

 ترظن ضاخملا اهبرض املف « هلي هللا لوسر تدلو امل ةنمآ تدهش :تلاق يمأ ينتربخأ

 تيبلا ءاضأ رون اهنم جرخ تدلو املف «يلع نعقيل :لوقأل ينأ ىتح ىلدت موجنلا ىلإ

 . روت الإ هيلإ رظنأ ءيش امف «رادلاو هيف نحن يذلا .

 "شايع مأ[4١4]

 . هلع هللا لوسر تنب ةيقر ةالوم : ليقو . هتالومو ُهَلَِي هللا لوسر ةمداخ ن

 انث « 200[ لاح نب] ةبده انث « مصاع يبأ نبا انث دمحم نب هللا دبع انثدح ١

 .(ب) نم تبئأ امو ,لصألا ىف طشك [ 1نيبام )١(

 .(475/4) ةباصإلا «(75/7) دسألا «(001/4) باعيتسالا (؟)
 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس (7)

 . (ب) نم تبثأ امو «اهفصو» : لصألا يف (8)

 48١(. /4) ةباصإلا «(7104 //0) دسألا «(007 /4) باعيتسالا (0)
 .(ب) نم تسيل (7)



 ةمداخن تناكو « شايع مأ هتدج نع .همأ نع ,0"2[ىبأ انث] «ناوفص نب د حاولا دبع

 هذبنأو «ةيشع هبرشيف ةودغ نامثعل ثغمأ تنك :تلاق نامثع ىلإ هتنبا عم اهثعب هْلَع ىبنلا

 الف :لاق لجأ : تلق ؟اًئيش هيف نيطلخت :لاقف موي تاذ ينلأسف «ةودغ هبرشيف ةيشع

3 
 . يدوعت

 نب دمحم نب دمحأ انث .دادغيب لدعملا (9[كامسلا] مساقلا نب دمحأ انثرح م١605

 نب لضف انث :الاق ينافكألا ميهاربإ نب هللا دبع انث ءنسحلا نب بيبح انثدحو .ح سلغملا
 ماج نع ؛ديعس نب ةسبنع هيبأ نع« يبأ انث ءزازبلا حور نب ميركلا دبع ان «بلاط يبأ

 وقي هب وس وس سا :ل هلع هللا ل را ةثعمس : * تلاق للص هللا ل راتنب ةيق ةمأ تناكو « ةاع

 .«ءامسلا نم يحوب الإ مونلك مأ نامنع جوزت

 هلثم ميركلا دبع نع «يطساولا دمحم نب فلخ هاور *

1 
 ل ل

 ””ةيصوعلا ةمصع مأ[17١]

 2 بزي 114 3 1

 .نانس نب ديعس :دنع اهثيدح . ُهنْيَع يبنلا تأر ه

 انث «ةريغملا وبأ انث .باهولا دبع نب دمحأ انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 6٠3

 سيق نم ةأرما ةيصوغلا ةمصع مأ نع «ءاثعشلا مأ ينتئدح «نانس نب ديعس يدهموبأ

 ءاصحإب لكوملا كلملا فقو الإ اًبنذ ”بنذي ملسم نم ام»: هيَ هللا لوسر لاق :تلاق
 مل ,تاعاسلا كلت نم ءيش يف كلذ هبنذ نم هللا رفغتسا نإف .تاعاس ثالث هبونذ

 .(هبذعي ملو ,ةمايقلا موي هيلع هعف

 . ةيطع مأ نع :لاقف «هريغ هاور *

1 
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 )١( «هيبأ نع) :(ب) يف .

 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 .(57/5/5) ةباصإلا «("57/97)دسألا (5)

 .«لمعيا :(ب) يف (:)



 ري 0١ ةباحصلا ةفرعم
 2ك

 ""ةيدهنلا فيفع مأ[4١4]

 . تاعيابملا ىدحإ م

 . ح زيزعلا دبع نب يلع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 5

 نب دمحم '"”انث :2”[لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث «'"”[دمحأ نب] ناميلس انثدحو

 نع «رانيد نبا تلصلا انث «يرصبلا بيعش وبأ '''[معنملا دبع] انث :الاق «يمدقملا ركب يبأ

 عياب نيح هّْيَع يبنلا انعياب :تلاق فيفع مأ : اهل لاقي مهنم ةأرما نع «يدهنلا نامثع يبأ

 ةحتافب انتيم ىلع أرقن نأ ؟؟”[انرمأو ءاّمرحمالإ لاجرلا نّدحُي ال نأ هيلع ذخأف] «ءاسنلا
 ا املي رق رماو رحعم 2] ةدس 2

 .باتكلا

0 

 ””ةيعازخلا درجع مأ[4١4]

 ءهدج نع ؛هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «حابصلا نب ىنثملا ثيدح يف ركذ اهل ن

 .[أ1/ 185 /؟] هيلع دزي ملو ءرخأتملا اهركذ

 6 م
25 00 5 5 

0 00 5 5 0 2 

 «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلعوبأ انثدح 6

 : "9[لاق] قاحسإ نب دمحم نع «يبأ انث «دعس نب ميهاربإ نب بوعي انث ."”[يبأ] ينثدح

 .(11/ا/ /5) ةباصإلا ,(759 /9) دسألا «(60 7 /5) باعيتسالا )١(

 .(ب) ىف تسيل (0)

 . ؟ينثدح)» :(ب) يف (9)

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا يف ظشك [ ] نيبام (:)

 .(11/5/5) ةباصإلا 27557 /19/) دسألا ((501/5) باعيتسالا (0)

 . (87/5/5) ةباصإلا ,(751/ /7) دسألا ,.(001/5) باعيتسالا (5)

 .(ب) نم طقس (0)



 هللاو :اتلاق ءاطع مأ هتدجو همأ نع ءريبزلا ىلوم ميهاربإ نب ءاطع نب هللا دبع ينثدح
 نإ ءءاطع مأاي :لاقف ءاضيب هل ةلغب ىلع اناتأ نيح ماوعلا نب ريبزلا ىلإ رظنن اننأكل

 : "7[تلاق ]ثالث قوف مهكسن موحل نم اولكأي نأ نيملسملا ىهن دق هني هللا لوسر
 .هب نكنأشف نكل يدهأ ام امأ :لاق ؟ انل يدهأ امب عنصن فيكف :تلقف

 |10 م مع
 2م : ج7 9و ما

 (”قيدصلا ةقيتع سيبع م[ ]461١

 . هللا ىف نيبذعملا نم تناك

 نب باجنم انث «ةبيش يبأ نب نامثع نب دمحم انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 7

 نع «ليوطلا ديمح نع «يئاكبلا هللا دبع نب دايز انثدح . فسوي نب ميهاربإ انث «ثراحلا

 تو نق 03 مام عع 7

 .«لاق» :(ب) يف )١(
 .(41/6 /5) ةباصإلا 2(" 50 /ا) دسألا 6٠١(. /5) باعيتسالا (؟)



 "7 نيغلا باب ]

 "”ةيداغلا مأ [6١4؟]

 . ثراحلا نب بيبحو ؛ةيداغلا يبأ عم هلع يبنلا ىلإ ترجاه 0

 تلصلا انث «فوع يبأ نب دمحأ انث :"”[لاق] لدعملا نسحلا نب كلملا دبع انثدح 07

 يوافطلا ورمع نب صاعلا تعمس :لاق «يوافطلا نمحرلا دبع نب دمحم انث «دوعسم نبأ

 هلي هللا لوسر ىلإ نيرجاهم ةيداغلا مأو ثراحلا نب بيبحو «ةيداغلا وبأ جرخ :لاق

 .«نذألا ءوسي امو كايإد : لاق هللا لوسر اي ينصوأ :ةأرملا تلاقف ءاوملسأف

 دمحم نب سودقلا دبع انث «ينارحلا ةبورع وبأ انث «يلع نب دمحم انثدح

 .يوافطلا ورمع نب صاعلا ينثدح « غيزب نب مامت يبأ ينثدح « مامت نب لهس انث «راطعلا

 امو كايإ» : لاق «ينصوأ هللا لوسر اي :تلاقف ُهِْلَع يبنلا تتأ اهنأ ةيداغلا مأ هتمع نع

 .(نذألا ءوسي

 ام
5 65 00 25 

4-1 
 كي

 «ةيلذهلا فيطغ مأ [ 4187 ]

 20[ ىلع] هلع يبنلا اهيف شةف « تطق أف "”[ةبرض] "”[اهترض] ةكيلم اهتبرض 5

:. 

 م منع ىع
 تنين دن منن

 .(ب) نم ةدايزلاو «لصألا نم طقس )١(

 .(1/87 /4) ةباصإلا 3/6 /ا/) دسألا .(007 /5) باعيتسالا (؟)

 .(ب) يف تسيل (*)
 .(447 /5) ةباصإلا ء("ا/ه /0) دسألا ()



 200 ءافلا باب]

 (”ثراحلا تنب لضفلامأ1]

 .اهركذ مدقت ؛ةبابل اهمسا ح

 , "9[نايفس انث «يبنعقلا انث «يشكلا ملسم وبأ انث «يباطخلا] قوراف انثئدح 4
 تعمس] :تلاق لضفلا مأ همأ نع « سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع
 . "”[تالسرملاب برغملا يف أرقي هلع يبنلا

 . يرهزلا نع «سانلا هاور *#

 هن 2 2 1

 (0ةزمح تعب لضفلا مأ ]4١64[

 . ”9[داهلا نب دادش نب هللا دبع] : اهنع ىور « "”[ةمطاف اهمسا]

 انث ءيمرضحلا *”[هللا دبع نب دمحم] انث « '”[دمحأ نب] ناميلس انثدح
 . ح ناهمط نب ميهاربإ انث « ””[يبأ انث] نسحلا نب دمحم نب رمع

 نب نيسحلا نب دمحم انث « "”[هباتك يف] يجاجحلا بوقعي نب دمحم نب دمحم انربخأو
 ةزمحوبأ انثدح 7[: لوقي] ىبأ تعمس :لاق قيقش نب نسحلا نب يلع نب دمحم انث ءصفح
 ةزمح تنب لضفلا مأ نع [ب / ق 780 /1] دادش نب هللا دبع نع «مكحلا نع «رباج نعالاق

 مأ نيب هثاريم مسق هلع يبنلا نأو «هتنبا كرتف هتقتعأ يه اهل ىلوم تام :تلاق "[اهنأ]
 .يقابلا "”[فصنلا] لضفلا مأ ىطعأو ,فصنلا ةنبالا ىطعأف «هتنباو لضفلا

2 3 

 . ةقباسلا باوبألا يف فنصملا قايسل ةاعارم هتعضوو «ةيطخلا خسنلا يف سيل ناونعلا اذه 200(

 .(587 /5) ةباصإلا ,("37/8/07) دسألا ,.(60 5 /5) باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا يف طشك [ ] نيبام (©)

 .(585/5) ةباصإلا ,(781/ /ا/) دسألا ,(6005 /5) باعيتسالا ()
 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس (0)

 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 .(ب): يف سيل 2372



 '”ةيراصنألا ةورف مأ[ا[1]

 . مانغ نب مساقلا :دنع اهثيدح «تاعيابملا ىدحإ ع

 ةملس نب روصنم انث « ''”[ةماسأ يبأ نب] ثراحلا انث «دالخ نبركبوبأ انثدح ١

 . ح يعازخلا

 :الاق] يشكلا ملسموبأو «رامتلا دمحم نب دمحم انث « "”[يباطخلا] قوراف انثدحو

 هتدج نع . يضايبلا مانغ نب مساقلا نع «رمع نب هللا دبع انثدح :الاق .7'2[يبنعقلا انث

 :لاقف «لمعلا لضفأ نع هني هللا لوسر لئس :تلاق ةورف مأ **ةدج نع ءايندلا

 .«اهتقو لوأل ةالصلا»

 .رمع نب هللا دبع نع «ةعامج يف قازرلا دبعو «ميعنوبأو ءدعس نب ثيللا هاور *

 .كيدف يبأ نبا هاورو . رمع نب هللا ديبع نع «ناميلس نب رمتعملاو ديوس نب ةعزق هاورو

 .اهمسي ملو «تاعيابملا نم ةأرما نع «مانغ نب مساقلا نع «نامثع نب كاحضلا نع

5 00 4.4 1 

 (""ةفاحق ىبأ تنب ةورف مأ[ 17/]

 حتف ثيدح يفركذ اهل .قوطلا ةبحاص «(امهنع هللا يضر) قيدصلا ركب يبأ تخأ

 .ةكم

 2 2 ف 7 4 7

 )١( ةباصإلا "ال5 /ا)دسألا )5/ 1417(.

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 . (ب) يف سيل قرف

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس (4)
 . (ب) نم تبثأ امو . «هتدج نع ءايندلا اهتدج نع» : لصألا ىف (0)

 .(547 /5) ةباصإلا «(7"الال /0) دسألا «(00 4 /4) باعيتسالا (3)



 "”نصحم تنب سيق مأ[6١4]

 .تارجاهملا نم تناك «ةشاكع تخأ ح

 .ح ميعن وبأ انث «يبرح لا قاحسإ نب ميهاربإ انث ءرفعج نب دمحم انثدح 5

 انثدح :الاق يبنعقلاو ءجاجح انث .ملسم وبأ انث « "”[يباطخلا] قوراف انثدحو

 تنب سيق مأ نع « "![ةبتع نب] هللا دبع نب هللا ديبع نع« يرهزلا نع« ةنييع نب نايفس
 هشرف ءامب اعدف ُهّيَع هللا لوسر ىلع لابف «ماعطلا لكأي مل اهل نباب تلخد اهنأ نصحم

 .هيلع

 .ثراحلا نب ورمعو ءرمعمو «يعازوألاو ءرمع نب هللا ديبعاو جيرج نبا هاور *

 بوقعيو :نوشجاملاو '7[بئذ يبأ نباو «ريثك نب ناميلس و .سنويو «ناسيك نب حلاصو

 .هوحن يرهزلا نع "”[مهلك] ءرضخألا يبأ نب حلاصو «ءاطع نبا

 ٠ ليعامسإ نب ىسوم انث هللا دبع نب ليعامسإ انث ءرفعج نب هللا دبع انثدح

 هلع هللا لوسر نأ نصحم تنب سيق مأ ينتث دح :"7[لاق] ةرمع نع «مصاع وبأ دعس انث

 .«ةرهآ قشب ولو رانلا نم اورتتسا» :لاق

 (”تارجاهملا نم سيق مأ[64١4]

 .ةبوسنم ريغ

 نب ليعامسإ انث «نسحلا نب نمحرلا دبع انث « '”نايح نب دمحموبأ انثدح- 814

 .بفاوبألا قيسنتل ققحملا نم ةدايز )١(

 .(5860 /5) ةباصإلا «(”1/9 /0)دسألا 65٠0(« /5) باعيتسالا (؟)
 .(ب) يف تسيل (9)
 .(ب) نم تبثأ امو اؤرم ارتتسا» : لصألا ىف (5)

 ..«رفعج نب دمحم نب هللا دبع7:(ب) يف (8) ١ .(583/5) ةباصإلا «(80 /8)دسألا (5)



 ةباحصلا ةفرعم
 526 كتاتستتل 5 ؟0ا/

 نع «شمعألا نع « نايفس انث ءيدج باتك يف تدجو :لاق ,ماصع نب دمحم

 نأ تبأف « سيق مأ : اهل لاقي ةأرما بطخ لجر انيف ناك :لاق .دوعسم نبا نع « لئاو يبأ

 نم :دوعسم نبا لاقو «سيق مأ رجاهم هيمسن انكف ءاهجوزتف رجاهف ءرجاهي ىتح هجوزت
 ش .هل وهف ءيشل رجاه

 .هوحن يروثلا نع «يرامذلا كلملا دبع هاور *

 3ك

 (”صومعد تدب ةرقمأ[ 2< 0]

 . هيلع دزي ملو ءرخأتملا هاكح اميف ركذ اهل

 د

 "”عئرق مأ[4151]

 .ةيوسنم ريغ [ل

 نب ماصع انث «ريرج] نب دمحم انث « هلصأ نم نايح نب دمحم وبأ انثدح ١0
 : تلقف هلع يبنلا تيتأ :تلاق عثرق مأ نع «ءاطع نع « سيق نب رمع نع «يبأ انث «داور
 كل هللا توعد تعش نإ ")تعش ام»:لاقف يلقع ىلع بلغأ ةأرما ينإ هللا لوسر اي
 . ربصأ اَذِإ :تلاق ««ةنجلا كل تبجو دقو نيربصت تكش نإو «نيئربتف

 ةرق مأ» : ةباصإلا يفو ««صومعد نب ةرق مأ) :(ب) يفو .(486 /5) ةباصإلا 0710/9 /0)دسألا )١(
 .«صومعد ةأرما

 .(585/5) ةباصإلا «(710/9 /0)دسألا (؟)
 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا يف طشك [ ]نيب ام ()



 ()0فاكلا باب

 ""هّنلَع هللا لوسر تسب موثلك مأ[ 3

 .[أ/587 /5]اهركذ مدقت ت
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 "اورمع يبأ نب طيعم يبأ نب ةبقع تدب موثلك مأ ]*4١57[

 1 نب نامثع تخأ تناكو «لوألا تارجاهملا نم تناك «سمش دبع نب ةيمأ نبا 0

 .فوع نب نمحرلا دبع نب ديمح

 : الاق ىنثملا نب ذاعمو «زيزعلا دبع نب ىلع انث « '”[دمحأ نب] ناميلس انثدح .5

 نب ديمح نع« باهش نبا همع نع «يرهزلا ىخأ نب هللا دبع نب دمحم انث ( ىبنعقلا انث

 لكس هلع هللا لوسر نأ طيعم يبأ نب ةبقع تنب موثلك مأ همأ نع «فوع نب نمحرلا دبع

 .«هلدعت وأ نآرقلا ثلث» : لاقف # دحأ هللا وه لق 9> : نع

 . هلثم همع نع «يرهزلا يخأ نبا نع «دلاخ نب ةيمأ هاور #

 «ىبأ ىنثدح 3 (47[ لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح 6١ 1ا/

 . هلثم همع نع «يرهزلا يخأ نبا هللا دبع نب دمحم انث «دلاخ نب ةيمأ انث

 . همع نع يرهزلا يخأ نبا ””[هب] درفت : (*”[خيشلا لاق]

 «دامح نب ىلعألا دبع انث «نوراه نب ىسوم انث «يدنسلا نب دمحأ انثدح

 .(ب) نم ةدايزلاو «لصألا نم طقس )١(

 .(544/5) ةباصإلا «(85*9 /ا) دسألا «(005/5) باعيتسالا (؟)

 591١(. /5) ةباصإلا «(787 /19) دسألا «(008/5) تاعيتسالا (*)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(ب) نم طقس (6)



 رك 04 ةباحصلا ةفرعم
0 0 
 نب ديمح نع« يرهزلا نع ءرمعم '''[و بويأ] انث «بيهو انث :الاق ديلولا نب سابعو

 نيب] حلصأ نم بذاكب سيل»:لاق كَم هللا لوسر نأ موثلك مأ نع «نمحرلا دبع

 .«اريخ ىمن وأ ,ًاريخ لاقو .'"'[سانلا

 نع هاور نممو .اًضيأ رمعم نع «ديز نب دامح هاورو . بويأ نع «بيهو هب درفت #

 نب سنويو .ءاطع نب بوقعيو «قيتع نب ىيحيو «يراصنألا ديعس نب ييحي : يرهزلا

 « عيفر نب باهولا دبعو « ليقعو «نانس نب دربو «يديبزلاو «يعازوألاو ءكلامو ءديزي

 نب نايفسو «دايز نب هللا ديبعو ءركب يبأ نب باهولا دبعو «قاحسإ نب نمحرلا دبعو
 نع «نيرخآ يف ةصفح يبأ نب دمحمو «ةزمح يبأ نب بيعشو « نيسح نب نايفسو « ةنييع

 ْ . يرهزلا

 . موثلك مأ نع« ةملس يبأ نع « ميهاربإ نب دعس نع .ناسيك نب حلاص هاورو

 همأ نع «هيبأ نع] .ديمح نب نمحرلا دبع نع «يريمنلا ناميلس نب ليضف هاورو #

 فضال 5

 كف عي دل

 (9دسألا دبع نب ةملس ىبأ تنب موثلك ما 1]

 . ةبوسنم ريغ : رخأتملا لاقو « ””[دمحأ نب] ناميلس اهبسن « هّلكَع يبنلا ةبيبر ص

 7[ ىيحي] انث« نيصحروبأ انث : *[لاق] ورمع نب دمحم نب رفعج انثدح 8

 :تلاق «موثلك مأ نع همأ نع بقع نب ىسوم نع « يجنزلا دلاخخ نب ملسم انث «ينامحلا

 الإ ""اهارأ الو ,ةيده يشاجنلا ىلإ تلسرأ ينإ»:لاق ءةملس مأب هيي يبنلا ىنب امل

 .(ب) نم ةدايزلا )٠0(

 . ؟نينثا نيب» : (ب) يف 22«(

 . «موثلك مأ نع همأ نع هيبأ نعا :(ب) يفو «لصألا يف اذك شرف

 .(59 /5) ةباصإلا ,.(784 /9) دسألا «(14//60017) باعيتسالا (5)
 .(ب) نم طقس (6)

 . «هارأ الو» :(ب) يف (5)



 نإف ,كسم قاوأو ,ةلح هل تيدهأ ,ىرأ اميف تام دق يشاجنلا نأل ءانيلإ عجرتس

 «يشاجنلا تام ؛ هلْيَت يبنلا لاق امك ناكو :ةملس مأ تلاق ««(كل يهف انيلإ تعجر

 مأ ىلإ ثعبو « ""'ةيقوب هئاسن نم ةأرما لك ىلإ ثعبف « هّتفَي هللا لوسر ىلإ ةيدهلا تعجرو

 . كسملا نم ىقب امو «ةلحلاب ةملس

 أنث .دوعسم نب تلصلا انث ءمصاع يبأ نبا انث «دمحم نب هللا دبع هانثدح
١ 
0 

 .هوحن ركذف ٠ .'"”[ةملس مأ]

1 07 

 "اركب يبأ تدب موفلك مأ[4586]

 نب ميهاربإ انثدحو .ح نايفس نب نسحلا انث ء.نادمح نب ورمعوبأ انثدح 0١

 ءديعس نب ىيحي نع «دعس نب ثيللا انث «ةبيتق انث :الاق «قاحسإ نب دمحم انث هللا دبع

 ام» ''7[ : هَ هللا لوسر لاق :تلاق اهنأ ركب يبأ تنب موثلك مأ نع «عفان] نب ديمح نع

 . ؛اهلباقي ةنيرم ىلع هتبقر ةبصع صيرف ارئاث لجرلا ىرأ نأ بحأ

 . هلثم ىيحي نع «نامهط نب ميهاربإ هاور *#

 ”بلطملا دبع نب سابعلا تنب موثلك مأ[ 1]

 .يدرواردلا نع ءرارض ثيدح اهل جرخأو رخأتملا اهركذ« ُهْلَي ىبنلا تكردأ

 .[ب /865/]

 «ةيقو» تاياورلا ضعب يف نأ يرهوجلا نع روظنم نبا ركذ دقو «ةيقوأ» اهلصأو «خسنلا يف اذكه )١(
 ش .[(4 )١6/ ١4 برعلا ناسل] «ةيماع ةغل ىهو :لاق

 .(ب) نم طقس قهز

 .(5957 /5) ةباصإلا «(7 86 /7)دسألا (5) .(5/*597) ةباصإلا ,(78* //) دسألا (9)

 .4هل» :(ب) يف (5) .(ب) نم تبثأ امو «لصألا يف طشك [ 1نيبام (5)



 ءدرص نب رارض انث «تاتقلا رفعج نب نيسحلا انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح .5

 تنب موثلك مأ نع «ميهاربإ نب دمحم نع .داهلا نب ديزي نع «دمحم نب زيزعلا دبع انث
 هللا ةيشخ نم دبعلا دلج رعشقا اذإ»: هني هللا لوسر لاق :لاق سابعلا نع سابعلا
 نم سابعلا رخأتملا طقسأ . «اهقرو'''ةيلابلا ةرجشلا نع تاحتي امك .هاياطخ هنع تتاحت
 . سابعلا نع ؛موثلك مأ وه انإو ءدانسإلا

 دج د د

 ”ةيعارخلازرك مأ[17١4/]

 «تباث نب عابسو « ةرسيم تنب ةبيبحو « سابع نبا : دنع اهثيدح «ةيبعكلاب فرعت
 .دهاجمو« سواطو « ءاطعو

 .ح لهس نب ملسأ انث «ديمح نب ىلع انثدح 8١5

 دلاخ نب دمحم انث :الاق كاحضلا نب ورمع نب دمحأ انث .دمحم نب هللا دبع انثدحو
 نبا نع ؛ءاطع نع «ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس نع « يبأ انث «يطساولا هللا دبع نبا

 مالغلا نع» : لاقف «ةقيقعلا نع ُهِّْكَع هللا لوسر تلأس : تلاق ةيعازخلا زرك مأ نع « سابع

 : هيف ءاطع ىلع فلتخا

 رطم هاورو . زرك مأ نع « ريمع نب ديبع نع «ءاطع نع «ةاطرأ نب جاجح هاورف

 دامحو «ءاطع نع 2 ناذاز نب روصنمو 2 "”[ريبزلاوبأو] زرك مأ نع «ءاطع نع «قارولا

 نب ورمعو «قاحسإ نب دمحمو ءزرك مأ نع « ءاطع نع «دعس نب سيق نع «ةملس نبا

 . '؟”زرك مأ نع «ةرسيم تنب ةبيبح نع « ءاطع نع « جيرج نباو «رانيد

 «نوراه نب ديزي انث . "”[ةماسأ ىبأ نب] ثراحلا انث ,دالخ نب ركب وبأ انثدح 5
 ع

 .٠ 5 0 (2 5 1 ٠

 زرك مأ نع «ةرسيم نب " ”بيبح نع «حابر يبأ نب ءاطع نع ,قاحسإ نب دمحم انربخأ
 ش . «ةسيايلا» :(ب) يف )١(

 .(488/5) ةباصإلا «7 7 /0)دسألا (007/5) باعيتسالا (؟)
 .(ب) نم ةدايزلا (*)

 . مالكلا قايسل قفاوملا وهو (ب) نم تبثأ امو «ةبيبح» : لصألا يف )2



 ,ناتئفاكم ناتاش مالغلا نع»:لاقف ةقيقعلا نع هَ هللا لوسر تلأس :تلاق ةيعازنخلا

 .(ةاش ةيراجلا نعو

 . ةرسيم تنب ةبيبح :لاقف «قاحسإ نب دمحم نع «'”'ءارغم نب نمحرلا دبع هاور *

 . ةرسيم نب بيبح : يباتك يف عقو اذك : خيشلا لاق

 «قازرلا دبع ""ابنأ «ميهاربإ نب قاحسإ انث « "”[دمحأ نب] ناميلس انثدح .06

 زرك ينب مأ نع «مشج يبأ نب ةرسيم (*![تنب ةبيبح] نع «ءاطع ينربخأ «جيرج نبا انث

 نعو .ناتئفاكم ناتاش مالغلا نع» : لاقف ةقيقعلا نع هيَ هللا لوسر تلأس اهنأ *ةيبعكلا

 . «نالغملا» : لاق ؟ناتئفاكملا ام :تلق ««ةاش ةيراجلا

 . زرك مأ نع «ءاطع نع «ريبزلاوبأ هاور *

 «قباس نب دمحم انث «يبرحلا قاحسإ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 7

 :تلاق اهنأ ءزرك مأ نع «حابر يبأ نب ءاطع نع «ريبزلا يبأ نع «نامهط نب ميهاربإ انث

 .(ةاش ةيراجلا نعو ,ناتئفاكم ناتاش مالغلا نع ةقيقعلا ىف» : هِي هللا لوسر لاق

 زرك مأ نع «تباث نب عابس نع «هيبأ نع «ديزي يبأ نب هللا ديبع نع « ةنييع نبا هاور *

 .«اثانإ وأ نك اًناركذ مكرضي الود :دازو هوجن

 انث ("”[راشب نب] ميهاربإ انث .ملسموبأ انث :الاق بيبحو « قوراف انثدح 07

 . هب نايفس

 لامكلا بيذهت يف امك باوصلا وهو «ب» نم هانتبثأ امو ««يدهم نب نمحرلا دبع» : لصألا ىف )١(

 )94/41١(.
 .(ب) نم ةدايزلا (0)

 .«انربخأ» :(ب) يف (*)

 .؟نب بيبحا :(ب) يف (4)

 .«نيتبعكلا» :(ب) يف (5)

 . ؛راسي نبال :(ب) يف (5)



 ء«يسرنلا 2” سابع انث .نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدح

 نب عابس نع ديزي يبأ نب هللا ديبع نع « ةئييع نب نايفس انث :الاق ةبيش يبأ نب ركب وبأو
 هتعمسف يدهلا موحل نع هلأسأ ةيبيدحلاب هلع يبنلا تيتأ :تلاق زرك مأ نع «تباث

 .(اهتانكم ىلع ريطلا اورقأ» :لوقي

 "”ةيودعلا ةشبك م1 ]

 «يمرضحلا هللا دبع نب دمحمو .مانغ نب ديبع انث] ءدمحأ نب ناميلس انثدح .4

 نب نيصح نع ''”[يساورلا نمحرلا دبع نب ديمح انث «ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث :الاق
 نم ةأرما ةشبك مأ نأ يسرفلا ورمع نب ديعس ينثدح « سيق نب دوسألا نع] حلاص

 :لاق ءاذكو اذك شيج يف جرخأ نأ يل نذتا هللا لوسر اي :تلاق ةعاضق *”[ةرذع]

 ىحرجلا يوادأ نأ ديرأ امنإ «لتاقأ نأ ديرأ "تسل ينإ هللا لوسر اي :تلاق ««ال»

 «تجرخ ةنالف :لاقي نأو ,.ةنس نوكت نأ الول»:لاقف «ضيرملا يقسأ وأ ءىضرملاو

 . "”7«يسلجا نكلو .كل تنذأل

 ”ةيراصنألا بعك مأ[أا 1]

 7417 /7] ةرمس ثيدح يف اهركذ ءاهيلع ىلصف « هلع يبنلا دهع ىلع تتام ح

 .[أ1/ق

 دامح نب نيساي انث ,"”[يشكلا] ملسم وبأ انث ؛"”[يباطخلا] قوراف انثدح.

 .«سابعلا» :(ب) ىف )١(

 .(581/5) ةباصإلا «(381 /7) دسألا «(0037/5) باعيتسالا (؟)
 .(ب) نم تبثأ امو «ءلصألا يف طشك [ ]نيب ام (؟)

 .(س)ىفرركم (:)

 . ةباصإلا نم هانتبثأ امو ء«سيل» :(ب) يف (0)
 .(ب) نم ةدايزلا (0 .(586 /5) ةباصإلا م9 /ا) دسألا (1)



 ةرمس نع «ةديرب ني هللا دبع نع  ملعملا نيسح انث ءديعس نب ثراولا دبع انث «ىموزخملا

 ماقف ءاهسافن يف تتام بعك مأ :اهل لاقي ةأرما '"”[ىلع] ىلص هْنِيَي هللا لوسر نأ

 .اهطسو-

0 - 0 010 
7 

 001 2 0 نب

 "”ةيراصنألا ديزي تدب ريثك م ]

 نب ميهاربإ نب دمحم انث «يفيرطغلا "”[دمحأ نب دمحم] دمحأوبأ انثدح ١

 نع «حابصلا وبأ انث «ىسيع نب قاحسإ انث «قارولا ليهس نب دمحأ انث «يزاغلا بيعش

 ”تلقف هّللَع هللا لوسر ىلع يتخأو انأ تلخد :تلاق (ةيراصنألا ديزي تنب ريثك مأ

 ملعلا بلط نإف ,لأستلف»:لاق «يحتست يهو ءيش نع كلأست نأ ديرت يتخأ نإ :هل

 ةبعل اهنإ امأ» : لاق «مامحلاب بعلي انبا يل نإ : يتخأ تلاق وأ «هل تلقف :تلاق .«ةضيرف

 .(نيقفانملا

 دع دع د

 ا"'ةجك مأ[411]

 .رباج ثيدح يف اهركذ «ةبوسنمريغ «ثيراوملا ةيآ اهيف تلزن ه

 انث «.ناورم نب دمحم نب رفعج انث «ئرقملا لالب ىبأ نب ىلع نب ديز انثدح_ ”8٠0

 رباج نع «ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع «نايفس نع ؛ةساره نب ميهاربإ انث «يبأ

 تام دق "”نيتنبا يل نإ هللا لوسر اي :تلاقف ُهليَع يبنلا ىلإ ةحك مأ تءاج :لاق

 )١( (ب) نم تبثأ امو ءلصألا نم طقس .
 ةباصإلا «(781/9)دسألا (؟) )5//5481(. ٠

 )( نم ةدايزلا )ب( 

 .«يراصنألا» :(ب) ىف (4)

 .«تلاقف» :(ب) ىف ))

 .(5417/5) ةباصإلا «(81 /9) دسألا (1)
 . «ناتنبا» :(ب) يف (0)



 ةباحسصلا ةف
1 

 ركهه 58800 ٠-77-227 ةباحصلا ةفرعم
 رك

 نادلاولا كرت امم بيصت لاجرلل ا :(لجو زع) هللا لزنأف ءيشامهل سيلو ءامهوبأ
 هللا لزنأ دق» :لاقف 7[[27:ءاسنلا] 4 اًضورفُم اًبيصَت 8 :هلوق ىلإ] 4. . نوُبَرفَألاو

 ظح لثم ٍركذلل مكدالوأ يف هللا مكيصوي ل : لجو زع هللا لزنأ :مث لاق .«نيتيآ كيف
 . "7[نيتيآلا] ١١[ :ءاسنلا] ٠٠ . نييشنألا

3 

- 

 9 07 ف 0

 . «ةيآلا» :(ب) يف )غ1(
 .(ب) نم ةدايزلا (0



 "'[ ماللا باب]

 ”“!ةيراصنألا ةحاور تدب ئليل مأ[ 4 777]

 تور , هلع ىبنلا تعياب «ىليل ىبأ ةأرما « '؟”[همأ نم] ريشب نب نامعنلا تخأ 0

 . ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع تنب ةنيمأ : ليقو «ةنمآ : اهنع

 يبأ نب نارمع نب دمحم انث «ىسوم نب رشب انث «نسحلا نب '*”بيبح انثدح ٠77

 اهتدج نع «نمحرلا دبع تنب ةنمآ اهتمع نع دمحم تنب ةدامج يتمع ينتثدح « ىليل

 طشتغو «سمغلا بضتخن نأ :انيلع ذخأ ام ناكف ٠ ُهّْيَي يبنلا انعياب : تلاق ىليل مأ

 . باضخ نم انيديأ 20[ لحقن] الو ١ لسغلاب

 ىنثدح «نيصح وبأ يدج انث «ءنيصح ىبأ نب ''”[دمحأ نب] ميهاربإ هانثدح -. 4

 : تلاق نمحرلا دبع نب دمحم تنب ةدامج يمأ ينتثدح .يرافغلا رذ وبأ دمحم نب مزاح

 40 هارد . ءا اجلا
 .'"رهش لك يف اهتفحلمو اهرامخو اهعرد اهل غبصت ىليل مأ تناك :لوقت يتمع تعمس

 يف "ناكو هلي هللا لوسر انعياب اذ ىلع :تلاقو «ةسمغ اهيلجرو اهيدي بضتختو

 .ءيفلا نم امهنأ نوري اوناك « بهذ نم '"”[نيتكاسم] اهيدي

 . هلثم رذ يبأ نع « لهس نب لضفلا هاور 2

2 2 536 

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .«يراصنألا» :(ب) يف (؟)

 .(597 /5) ةباصإلا «(788 /9)دسألا 0٠١( /54) باعيتسالا (*)

 .(ب) نم طقس (4)

 . .«نسحلا نب دمحأ نب دمحمل :(ب) يف (4)

 .(ب) نم تبثأ امو ««لعفت الو» : لصألا يف (7)

 . ؟رهش ءيش لك يفا :(ب) يف (0)

 .«تناكو» :(ب) يف (4)

 .«ناتكسمل :(ب) يف (9)



 8 507 ةباحصلا ةفرعم

 ("'[ ميملا باب ]

 "”ةيراصنألا رشبُم مأ[ 4777*]

 .رورعم نب ءاربلا تنب اهنإ : ليقو] «ةثراح نب ديز ةأرما

 .دهاجمو « بيسملا نب ديعسو « كلام نب بعكو «هللا دبع نب رياج :اهنع ىور #

 .راسي نب ءاطعو

 .ح يبأ ينثدح « "”[لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح -.0

 . ح ينامح لا ىيحي انث .نيصحوبأ انث ءورمع نب دمحم نب رفعج انثدحو]

 ريغ نب هللا دبع ")[ نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 ةأرما رشبم مأ نع ءرباج نع] «نايفس يبأ نع « شمعألا انث «سيردإ نب هللا دبع انث :اولاق

 دحأ رانلا لخدي ال» :لاقف ةصفح تيب يف هيي هللا لوسر ناك :تلاق "”[ةثراح نب ديز

 الإ مكنُم نإو 8:لوقي لجو زع هللا سيلأ :ةصفح تلاقف ««ةيبيدحلاو اًردب دهش

 رباج نع «رييزلاوبأ هاورو .هوحن شمعألا نع ءريرجو .ةناوعوبأو «ةدئاز هاور *:

 . .[ب /7410/ /7؟] هوحن

 انث «يبأ ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركب وبأ انثدح .

 ينتثدح :لوقي ارباج عمس هنأ ريبزلاوبأ ينربخأ «جيرج نبا ينربخخأ ءدمحم نب جاجح

 دحأ هللا ءاش نإ رانلا لخدي الد: ةصفح دنع لوقي هلي هللا لوسر تعمس اهنأ رشبم مأ

 تلاقف ءاهرهتناف ءىلب :ةصفح :تلاقف .(اهتحت اوعياب نيذلا ةرجشلا باحصأ نم

 :(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(590 /5) ةباصإلا 9٠" /ا) دسألا (؟)
 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا يف طشك 1 1 نيب ام ()



 يجنن مث 9 :لجو زع هللا لاق دق»: لَم يبنلا لاقف .4 اهدراو الإ مُكَم نإو ا :ةصفح
 . «0"2ةيآلا 4 . . . وقنا نيِذّلا

 ند -> 0
0 7 2 32 101 

 "”رورعم نب ءاربلا تدب رشبم مأ[47774]

 .اهريغ : ليقو «ةمدقتملا اهنإ : ليق ح

 انث , '”[يراصنألا] قاحسإ نب ىسوم انث « "”[نسحلا نب] بيبح انثدج 7

 نع «يرهزلا نع « ليضف نب ثراحلا نع «قاحسإ نب دمحم نع «يبراحملا انث «بيرك وبأ

 رشبم مأ هيلع تلخد ةافولا اًبعع ترضح امل : لاق هيبأ نع كلام نب بعك نب نمحرلا دبع

 تعمس امأ نمحرلا دبعابأ اي :تلاقف «كلذ نم لفسأ نحن رشبم مأ اي كل هللا رفغي

 ««؟ةنجلا ةرجشب قلعت رضخ ريط فاوجأ يف نينمؤملا حاورأ نإ):لوقي هلي هللا لوسر

 . كلذ وهف :تلاق «ىلب :لاق

 انث :الاق رفعج نب دمحم نب هللا دبعو «يرجآلا نيسحلا نب دمحم انثدح .

 هللا دبع نع «قاحسإ نبا نع «ةملس نب دمحم انث «ىليفنلا رفعجوبأ انث «يبايرفلا رفعج

 تعمس :تلاق رورعم نب ءاربلا تنب رشبم مأ نع ,*[دهاجم نع] «حيجن يبأ نبا ١

 هللا لوسر اي ىلب :اولاق «(؟سانلاريخب مكربخأ الأ : هباحصأل لوقي هع هللا لوسر

 سانلا ريخب مكربخأ الأو :لاقمث ««هللا ليبس يف هسرف نانعب ذخا لجر»:لاق

 ىتؤيو .ةالصلا ميقي هل ةمينغ يف لجر»:لاق للا لوسر اي ىلب :اولاق ,(؟هدعب

 )١( انج اهيف نيملاَظلا رَدَتو اونا نيذّلا يجنن مث ظ» :(ب) يف 24.
 .(596 /5) ةباصإلا «*”0/١91)دسألا (0)

 .(ب) يف تسيل (7
 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(ب) يف سيل (4)



 .(شانلا رورش لزتعا دق ,ةاكرلا

 (”ةيراصنألا بعك تدب دبعم مأ[ 4 76]

 . هع هللا لوسر عم نيتلبقلا تلص نمم تناك ت

 هللا دبع نب دمحم انث «زيزعلا دبع نب يلع انث « "”[دمحأ نب] ناميلس انثدح -.84

 .همأ نع بعك '"'[نب دبعم نع قاحسإ] نب دمحم نع «عيرز نب ديزي انث «يشاقرلا
 بيبزلاو رمعلا اوذبتنت ال٠: هلي هللا لوسر لاق :تلاق «نيتلبقلا تلص نمم تناكو

 .('*”هتدح ىلع "”دحاو لك اوذبتناو ءاًعيمج

 .هوحن قاحسإ نب دمحم نع «ىلعألا دبعو .ةنييع نبا هاور #

 م عع .
 تي تي تي

 ةبوسنم ريغ دبعم مأ[ 1]

 ريكب نب دمحم انث «نسحلا نب هللا دب نب دمحم انث ءرصن نب دمحم انثدح ٠
 نأ دبعم مأ نع «دبعم مأ ىلوم نع ؛يقيرفإلا نع «ةلاضف نب جرفلا انث « "”يمرضحلا

 ينيعو ,ءايرلا نم يلمعو ,قافنلا نم يبلق رهط مهللا» :'"”[لوقي] وعدي ناك ُهّنْيَع يبنلا

 .«رودصلا يفخت امو ,نيعألا ةنئاخ ملعت كنإف .بذكلا نم يناسلو «ةنايخلا نم

 )١( ةباصإلا «(*47 /97) دسألا «(017/4) باعيتسالا )4949/5(.

 .(ب) نم تبثأ امو «ءلصألا نم طقس (؟)

 . «ةدحاو» : لصألا يف ()

 .«ةدحلا :(ب) يف (4)

 .(549 /5) ةباصإلا «(910”7/ /0)دسألا (0)

 .(ب) نم ةدايزلا (5)



 (02)[ةيعازخلا ةيبعكلا ذقنم نب] دلاخ تعب دبعم مأ [( ة١ا/ا/]

 نيح قيدصلاو هلي هللا لوسر اهيلع لزن يتلا ةميخلا] ةبحاص «ةكتاع اهمسا
 . "”[ارجاه

 نب يلع انث «ديعجلا نب دمحأ انث ,"”[نسحلا نب] دمحأ نب دمحم انثدح 0١

 نع «ثدحي يبأ تعمس :لاق « يعازخلا ماشه نب مازح انث «مساقلا نب مشاه انث « ينيدملا

 :اهل ليقف ءاهيلع كلذ '*”[لقثف] ءاهيلع اهدرف ةاش هلِلَع يبنلا ىلإ تلسرأ اهنأ دبعم مأ

 .اهلبقف ةعذجب هيلإ تلسرأف :لاق ءائبل اهب ىأر هنإ

 .[أ /ق "84 /7]”[هلثم مازح نع سيردإ نب هللا دبع هاور] *

 ع

 ("”بعك نب ةظرق ةالوم دبعم مأ [ 4 17]

 . ثيدحلا اذه اهل جرخأو «فالخ اهتبحص يف :لاقو ءرخأتملا اهركذ ه

 ثراحلا نب ىبحي نع «يراصنألا دمحم نب يسوم نع «ينامحلا ىيحي نع

 نم اسانأ يقسأ تنك :تلاق يراصنألا بعك نب ةظرق ةالوم دبعم مأ نع «يميتلا

 :اهل ليقف «2"رذلا ذيبن «لبج نب ذاعمو «مقرأ نب ديز : مهنم هني هللا لوسر باحصأ

 لحتسملاك هللا لحأ امل مرحملا نإ ,تطقس ريبخلا ىلع : تلاقف ؟تفزملا يف نيركذت ام نيأف

 لوصأف ؟'”ريقنلا امأو « هيي هللا لوسر هنع ىهن يذلا عرقلا اذهف ءابدلا امأ هللا مرح ام

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا يف طشك [] نيبام )١(

 .(5//591) ةباصإلا ,.(97/9)دسألا (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (9

 .«لقيلف» : لصألا يف (4)

 .(598/5) ةباصإلا 797/97(2)دسألا (6)

 ..«ةرذلا» ةباغلا دسأ يفو .«ندلا# :(ب) يف (3)

 اهنع ىهن يتلا يهف» :«ضرألا يف اهقورع » دعب عضوو «ريقنلاو «متنحلل ريخأتو ميدقت :(ب) يف (0)
 .؛ ُهلَع هللا لوسر



 يه]و «مجعلا ضرأب متانحف متنحلا امأو ءضرألا يف اهقورع ةتباثلا ةرضخملا لخنلا
 . هلي هللا لوسر اهنع ىهن ''”[يتلا

 اني ف

 (”ةيزهبلا كلام مأ[5 1]

 .سواط : دنع اهثيدح

 نب دحاولا دبع انث ءددسم انث «ىنكملا نب ذاعم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح 8١51
 ريخ»: هلم هللا لوسر لاق :تلاق ةيزهبلا كلام مأ نع. سواط نع «ثيل نع دايز
 هسرف سأرب ذخآ لجرو .هقح يدؤيو ؛هبر دبعي هلام يف لزتعم لجر ةنتفلا يف سانلا
 .«هنوفيخيو مهفيخي هللا ليبس يف

 هاورو . ثيل نع «مهريغو .يلع نب ””نابحو ,دلاخو ءريرجو «يروشلا هاور *#

 هاورو . ثيل هنإ :ليقو ءسواط نع « لجر نع «ةداحج نب دمحم نع «ثراولا دبع
 . كلام مأ نع «لوحكم

 300 ل

 (9ةيراصنألا كلام ما 31
 . هلع هللا لوسر ىلإ اهتدهأ يتلا نمسلا نم ةكعلا ةبحاص د

 هللا دبع نب ضايعو .طباس نب نمحرلا دبعو ] «هللا دبع نب رباج : ("اهنع ىور #
 .ح "”[حرس يبأ نبا

 نب ركب وبأ انث .مصاع يبأ نب '"”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 4

 .(4944 /5) ةباصإلا 784٠(, /) دسألا )01١/5(( باعيتسالا (؟)
 .«نايح» :(ب) يف (9)

 .(4944/5) ةباصإلا «(787/7) دسألا )01١/5(( باعيتسالا (؟)
 . «اهثيدح ىور) :(ب) يف )0(

 .(ب) نم ةدايزلا )ع3 (ب) يف ريخأتو ميدقت هيف [ ] نيب ام 9©6]



 لجر نع «ةدعج نب ىيحي نع «بئاسلا نب ءاطع نع «ليضف نب دمحم انث «ةبيش يبأ

 الالب هني هللا لوسر رمأف لَ هللا لوسر ىلإ نمس ةكعب كلام مأ تءاج :لاق هثدح

 اي ءيش يف لزن : تلاقف ُهْيَع يبنلا تتأف ةءولمم يه اذإف ("'هتعفرف «هيلإ اهعفد مث اهرصعف

 اعدف :لاق يتيده يلع تددر :تلاق :2«؟كلام مأ اي "”كلذ امود:لاق!؟ هللا لوسر

 اًميده» : لاقف تييحتسا ىتح اهترصع دقل قحلاب كئعب يذلاو :لاقف كلذ نع هلأسف الالب

 : ةالص لك ربد يف لوقت نأ اهملع مث ,«اهباوث لجع هللاو ,ةكرب هذه كلام مأ اي كل

 . ًارشع ربكأ هللاو «ًارشع هلل دمحلاو ءارشع هللا ناحبس

 ةبيش يبأ نب ركب وبأ انث «نايفس نب نسحلا انث ءنادمح نب ورمع وبأ هانثدح] 65

 , 9[ هلغم

 نب نمحرلا دبع انث « "”[ينارحلا] ةبورع وبأ انث «يلع نب دمحم انثدحو .17

 نب ديز انث «'*”[نانس نب] ديزي انث .نانس نب ديزي نب دمحمانث ءايركز نب ىيحي

 : تلاق ةيراصنألا كلام مأ نع « طباس نب نمحرلا دبع نع «ةرم نب ورمع نع ,ةسينأ يبأ

 «؟كلام مأ اي كلام» : هلع هللا لوسر لاقف «يمحلا نم نادعرت يحلو هلع يبنلا تيتأ

 اهب طحي ىلاعت هللا نإف ءاهيبست ال»:لاق ءاهب هللا لعفو مدلم مأ هللا لوسر اي :تلق

 .(«'”رجشلا قرو تاحتي امك بونذلا دبعلا نع

 . و 35 1 3 16 2

 "'ةيراصنألا بيسملامأ[ 2 281]

 .رباج ثيدح يف اهركذ

 « ميهاربإ نب ملسم انث «فرطم نب ىيحي انث] ءدبعم نب رفعج نب دمحأ انثدح ٠١

 )١( (هتعفدف» :(ب) يف .

 .«كاذ امو» :(ب) يف (؟)

 . «ةرجشلا : (ب) يف 20( .(ب)نم تبثأ امو « لصألا يف سيل رف

 .(4//491) ةباصإلا «(994 /7) دسألا (3) .(ب) نم تسيل (4)
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 نم ةأرما ىلع ىتأ هلي يبنلا نأ رباج نع «رييزلا وبأ انث ءرفعج يبأ نب نسحلا انث

 .؟كلام» :[١7 هلل يبنلا اهل لاقف يمحلا نم فرفرت يهو بيسملا مأ :اهل لاقي راصنألا
 بونذلا بهذُت اهنإف] اهيبست ال٠: هلع يبنلا لاقف « اهيف هللا كراب ال ىمحلا :تلاق
 , "92[(ديدحلا ثبخ ريكلا بهذي امك

0 2 

 نع «ريبزلا يبأ نع .بويأ نع «ناقربزلا نب دوادو «يفقثلا باهولا دبع هاور *

 .[ب /"84 /5] بئاسلا مأ اهل لاقي :لاقف «رباج

 . 0 دام عل
 كني دي كنب

 (”ةيدسألا لقعم مأ[187١4]

 .ةيعجشألا :ليقو 0

 . ح دواد وبأ انث 2 "9”[بيبح نب] سنوي انث «رفعج نب هللا دبع انثدح

 انثدح :الاق .ءقوزرم نب ورمع انث «يضاقلا فسوي انث «نوراه نب يلع انثدحو

 نب ثراحلا نب "”[نمحرلا دبع نب] ركب ابأ تعمس :لاق رجاهملا نب ميهاربإ نع «ةبعش

 «ةرمع يلع تناك : '*”تلاقف لقعم مأ ىلإ مكحلا نب ناورم ينلسرأ :لوقي يشرقلا ماشه

 : © [هنيَع هللا لوسر] لاقف ُهّتِفَم يبنلا تيتأف هللا ليبس يف ''” اركب هل (*[لعج] يجوز نإو

 : "7 [ دلي هللا لوسر] لاقو هيلع رمتعت اهيطعي نأ هرمأو «؛هللا ليبس يف ةرمعلاو جحلا نإ»

 .(-ةجح ئزحت : لاق وأ  ,ةجح  لدعت '”[ ناضمر يف] ةرمع»

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا يف طشك [ ]نيبام )١(
 .(599 //5) ةباصإلا 07 41/ /97) دسألا 2١6(. /5) باعيتسالا ()
 .(ب) نم ةدايزلا فرق

 .«لاقف» : لصألا يف (4)
 2 .لصألا نم طقس (0)
 . هل اركب» : لصألا يف (7)

 .(ب) نم تبثأ امو ء«لصألا نم طقس (0)
 .«ةجحكا :(ب) يف (4)



 . رجاهملا نب ميهاربإ نع « ليعامسإ يبأ نب دمحمو «ةناوعوبأ هاور *

 ىمسو «دادش نب عماجو ءريمع نب ةرامع : نمحرلا دبع نب ركب يبأ نع هاورو *

 نب نمحرلا دبع نب ثراحلا نع «دابع نب ىيحي نع « قاحسإ نب هاورو . يرهزلا '''هالوم

 . لقعم مأ نع « لقعم يبأ نع «دوسألا نع «قاحسإ يبأ نع «ليئارسإ هاورو *

 انث «ىسوم نب دسأ انث «دواد نب مادقملا انث « "”[دمحأ نب] ناميلس هانثدح .4

 .(ةجح لدعت ناضمر ىف ةرمعو» : لاقف ؟جحلا لدعي ")ام : هَ يبنلا

 نب فسوي نع «لقعم يبأ نب لقعم نب ىسيع نع «قاحسإ نب دمحم هأآورو 2

 .هوحن لقعم مأ هتدج نع «مالس نب هللا دبع

 «ريثك يبأ نب ىبحي نع مهلك «مالس ني ةيواعمو «يعازوألا و «ماشه هاورو #*
 نع

 . لقعم مأ همأ نع «لقعم مأ نبا نع «ةملس ىبأ

 . (:)ع 55
 نع .دلاخ نب ملسم هاورو] . *”[لقعم نب ىسيع نع «ةبقع نب ىسوم هاورو] 2

 . '"![لقعم مأ : اهل لاقي ةأرما نع هيبأ نع «دمحم نب رفعج

 . همأ نع « لقعم نع «ديز يبأ نع ءورمع يبأ نب ورمع هاور #

 «ةملسم نب هللا دبع انث « هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دبع هانثدح ٠

 لاقف جحلا اهتاف همأ نأ لقعم نع «ديز يبأ نع ءورمع يبأ نب ورمع نع «زيزعلا دبع انث

 وه ديز وبأو .«ةجحك ناضمر ىف ةرمع نإف ,ناضمر ىف يرمتعا» : اهل هللَع هللا لوسر

 . «يرهزلاو هالوم ىمسول :(ب) يف 20غ(

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا نم طقس (؟)

 .«امع» :(ب) يف (9)

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا يف سيل (0) .(ب) يف سيل (4)
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 "”ةيراصنألا عينم منا *]
 بعك نب منغ نب داوس نب ورمع نب يبان نب يدع نب ورمع تنب ءامسأ : اهمسا

 . ةبيسن ةرامع مأ عم اهركذ مدقت ؛ ("”[ةرامع مأ] ةبيسنو يه ةبقعلا تدهش «ةملس نبا

 2 2 انزل 001 2و
21 

 "””ةيعجشألا ملسم مأ[84١4]

 .تباث يبأ نب بيبح اهثيدح ىور ت

 انث ؛'9[ىعداولا] نيصحوبأ انث« ''”[ورمع نب] دمحم نب رفعج انثدح . 0١

 « قلطصملا ينب نم لجر نع «تباث يبأ نب بيبح نع « عيبرلا نب سيق انث «ينامحلا ىبحي

 .ملسم مأ ايد :لاقف «مدأ نم ةبق يلو هيَ يبنلا يلع لخد :تلاق ةيعجشألا ملسم مأ نع

 . اهتققشف ةرفش تذخأف :تلاق «(«ةتيم اهيف نكي مل نإ ةبقلا تمعن

 نع .يروثلا نايفس نع . ماشه نب ةيواعمو «يدهم نباو «ناطقلا ىيحي هاور *

 . هلثم بيبح

 تد دي 3-2 ع ع .

 «ةيراصنألا رذنم مأ | :386)]

 « "”[راجنلا نب نزام ينب نم] سيق نب طيلس تخأ « سيق تنب ىملس :اهمسا

 )١( باعيتسالا )0١5/5(« /ال) دسألا ٠١ 5(« ةباصإلا )5/60١(.

 .(ب) نم طقس (؟)

 .(5957/5) ةباصإلا :(745 /ا) دسألا )6١7/5(« باعيتسالا ()

 .(ب) نم ةدايزلا (5)

 .(0:0 /5) ةباصإلا .(798/90) دسألا )6١7/5(, باعيتسالا (6)

 .(ب) نم تبثأ امو «لصألا يف طشك [ ]نيب ام ()



 انث ءورمع نب فرصم انث ءنايفس نب نسحلا] انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدح .5

 تنب ىملس نع .همأ نع «بويأ نب طيلس ىنثدح ,"0[قاحسإ نبا انث ء ريكب نب سنوي

 .نيتلبقلا هعم تلصو ُهّْنيَع يبنلا تالاخ ىدحإ يهو ءرذنملا مأ سبق

 نانس نب دمحم انث «يقرلا رمع نب صفح انث ,دمحأ نب ناميلس انثدح ٠61

 .ح يفوعلا

 انث «[أ /ق 789 /1] بدؤملا سابعلا نب دمحم انث « "”[دمحأ نب] ناميلس انثدحو

 هللا دبع نب نمحرلا دبع نب بويأ ينربخأ «ناميلس نب حيلف انث :الاق «نامعنلا نب حيرش

 ةيراصنألا سيق تنب رذنملا مأ نع « "”قاحسإ يبأ نب بوقعي نع ؛:ةعصعص يبأ نبا

 تيبلا يفو ضرم نم هقان يلعو (هنع هللا يضر) يلع هعمو هِْيَع يبنلا يلع لخد : تلاق

 ال هنإف اذ نم لكأت ال»:لاقف .هعم يلعو مئاق وهو هلي هللا لوسر لكأف قلعم قذع

 .«كل قفوأ هنإف اذه نم لك» : هل لاقف ًريعشو اًقلس هل تعنصف «.”[سلجف],«كقفاوي

 نع ,كيدف يبأ نبا هاورو .حيلف نع « ””نيرخآ يف ريزولا يبأ نب ميهاربإ هاور #

 .هوحن بوقعي يبأ نب بوقعي نع «هيبأ نع «ىملسألا ىيحي نب دمحم

536 
 53ج 5 5 يام ىلإ

 "'ثيغم م[ ]

 . هللا دبع نب فسوي نب دمحم : دنع اهثيدح « نيتلبقلا تلص دق « ةبحص اهل 0

 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا يف طشك [ ]نيب ام )١(

 .(ب) نم تسيل (0)
 . «بوقعي يبأ نب بوقعي! :(ب) يفو « لصألا يف اذك قرف

 :(ب) نم طقس (:4)

 .(ب) نم هانتبثأ امو ««رخآ» : لصألا يف (4)

 .(599/5) ةباصإلا ,("98/9) دسألا «(017/5) تاعيتسالا (1)



 نب ديعس انث ,.حلاص نب نامثع نب ىيحي انث :دمحأ نب ناميلس انثدح .4

 ء«فسوي نب دمحم نع «ةورف نب هللا دبع نب قاحسإ نع «رمع نب رابجلا دبع انث «ميرم يبأ
 ؟امهامو :تلقف «نيطيلخلا نع ىهني هلي يبنلا تعمس اهنأ ثيغم مأ نع ءهمأ نع

 تلص دقو«: نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر ةدج ثيغم مأ تناكو . «بيبزلاورمتلا»:لاق

 هَ هللا لوسر ''”[دهع ىلع] نيتلبقلا

 تر مهيب ةيزد ا ل

 "”دثرم مأ[]3

 .ةجراخ مأ :اهنع تور ؛هلهَع يبنلا تعياب

 ءدامح نب دمحم نب نيسحلا انث «هباتك يف ظفاحلا بوقعي نب دمحم انربخأ 0

 ءالعلا ينثدح :لاق ميحرلا دبع يبأ نع «ةملس نب دمحم انث «ينارحلا بهو نب دمحم انث

 نب دعس تنب ةجراخ مأ نع «هيبأ نع «يراصنألا ةعصعص يبأ نب هللا دبع نب دمحم نع

 :تلاق ءءاسنلا عم ةكم حتف موي هلي يبنلا تعياب "”دق تناكو «دثرم مأ نع « عيبرلا

 لاقف  لخنلا : لعرلاو  'لعرلا يف راصنألا نم سان يف وهو « هلي هللا لوسر عم انجرخ
 لهأ نمل يداولا اذهب هتشخشخ نوعمست نم مكيلع فرشي ام لوأ نإ»: ُهيَع يبنلا

 . هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مهيلع فرشأف ,.(ةنجلا

 ةأرما ةجراخ مأ نع «ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب ركب يبأ نع ؛ ميهاربإ نب يكم هاور #

 .دثرم مأ نود نم هلثم ُهْنيَع هلع يبنلا نع «تباث نب ديز

 .«عما :(ب) يف )١(

 .(5947/5) ةباصإلا «(787 /) دسألا ,(617 /54) باعيتسالا (؟)

 .(ب) يف امك تبثأ امو ««لعرلا يفو» : لصألا يف (4)



 "'ملسممأ [4184]

 . هيلع دزي ملو رخأتملا اهركذ «'"”[ةبحص اهل فرعت الو]«ةباحصلا ىف تركذ

 #28 اة 1 --

 ”'وكحلا نب دوعسم مأ[4188]

 . اهنبأ دنع اهثيدح ح

 نب ىيحي انث «يرمعملا يلع نب نسحلا انث :2*”[لاق] «دالخ نب ركب وبأ انثدح 71

 نب دابع نب ميكح نب ميكح نع «قاحسإ نب دمحم نع ؛'*”[ىلعألا دبع انث] فلخ

 نب يلع ىلإ رظنأ ينأك :تلاق هتثدح اهنأ همأ نع ,مكحلا نب دوعسم نع ,«فينح
 نإ «سانلا اهيأ :لوقي وهو راصنألا بعش يف ءاضيبلا هيَ هللا لوسر ةلغب ىلع بلاط يبأ

 .«برشو لكأ مايأ اهنإ مايص مايأب تسيل اهنإ»: لاق هَ هللا لوسر

00 4 

 نع «قاحسإ نبا نع نيرخآ ىف ةملسو «دعس نب ميهاربإو «ناميلس نب ةدبع هاور #

 .هوحن همأ نع «دوعسم نع «ةملسم ىبأ نب هللا دبع

 «ديمح نب بوقعي انث ,مصاع يبأ نب ركب وبأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح 1

 راسي نب ناميلس نع «هثدح هللا دبع نب ركب نأ ثراحلا نب ورمع نع «بهو نب هللا دبع انث

 عم نحنو بكار انب رم :تلاق همأ نع «راسي نب ناميلس نع «هثدح مكحلا نب دوعسم نأ

 تلاق .««برشو لكأ مايأ اهنإف مايألا هذه] اوموصت ال» : يداني ىنمب هلع هللا لوسر

 .نالف نب نالفوه لب : انأ تلقف «بلاط ىبأ نب ىلع وه : يتخأ

. ( 
 . [كثراخلا نب ورمع نع ءرضم نب ركب هاور *

 03 4 1 كك
7 

 )١( ةباصإلا ,.(3944 /7)دسألا )5//597(.

 .(ب) نم ةدايزلاو ءلصألا ىف سيل (؟)

 .(595/5) ةباصإلا 2(” 47 /ا/)دسألا «(017 /4) باعيتسالا ةفإ

 .(ب) نم طقس (:4)

 .(ب) نم تبثأو ء لصألا يف طشك [ 1نيبام (7) .(ب) نم ةدايزلاو «لصألا نم طقس (0)



 "”ةيراصنألا ذاعم مأ[0٠419]

 انث «يمرضحلا "'”[هللا دبع نب دمحم] انث « "”[دمحأ نب] ناميلس انثدح 4

 : *1[لاق] قاحسإ نب دمحم "”نع ءريكب نب سنوي انث «دايز يبأ نب مكحلا نب هللا دبع

 هلع يبنلا لخد :لاق رضنلا يبأ ملاس نع «ثراحلا نب *'هللا دبع نب زيزعلا دبع ينثدح

 «هيلع يجسف بوثب [ب /84 /7] ِهْلَْع يبنلا رمأف «تومي وهو نوعظم نب نامثع ىلع

 ابكم هني يبنلا ثكمف :لاق ءذاعم مأ :اهل لاقي راصنألا نم ةأرما ىلع ًالزان نامثع ناكو

 «تيبلا لهأ ىكب «ىكب املف ؛ ىكبف هّنلَي هللا لوسر ىحنت مث «هعم هباحصأو ًاليوط هيلع

 مأ لوقتف :لاق ءاردب دهش دق بئاسلا ناكو ««بئاسلا ابأ اي هللا كمحر» :''7[يل] لاقف

 (0[؟ذاعم] مأ اي كيردي امو» : هِيَم هللا لوسر لاقف «ةنجلا بئاسلا ابأ اي كل اًئينه : ذاعم

 .ادبأ هدعب دحأل اهلوقأ ال «هللاو ال :تلاق ««اريخ الإ ملعن الو ؛نيقيلا هءاج دقف وه امأ

 "”ةيملسألا عاطم ما ]

 . هيلع دزي ملو رخأتملا ("'[اهركذ] «هيبأ نع ؛ناورم يبأ نب ءاطع :اهثيدح ىور هن

 )١( ةباصإلا .(596 /ال)دسألا )5//591(.

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .2«ينثدحل :(ب) يف (9)

 .(ب) نم طقس (5)

 . هللا ديبع» : لصألا يف )0(

 .(ب) يف ضايب 0

 .(5//5910) ةباصإلا ,(960 /ال) دسألا ,.(017/54) تاعيتسالا ()



 ("" [نونلا باب ]

 "”ةيبراخغارصن مأ[15١4؟]

 .ةداتق نب رمع نب مصاع :اهثيدح ىور م

 نبا انث ءزيزعلا دبع نب يلع انث . '"”[دمحأ نب] ناميلس انثئدح. 48

 انث : الاق ديمح نب دمحم انث «نايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انثدحو

 نع «ةداتق نب رمع نب مصاع نع «قاحسإ نب دمحم نع «يزارلا راتخملا نب ميهاربإ

 سيلأ» :لاقف «ةيلهألا رمحلا موحل نع هلي هللا لوسر لجر لأس :تلاق ةيبراحملا رصن مأ

 .«اهموحل نم بصأف» : لاق «ىلب :لاق «(؟ رجشلا لكأتو لكلا ىعرت

 .هوحن قاحسإ نب دمحم نع «ةليمت يبأ نع ,ديمح نب دمحم هاور *#

 ني

 ”ةيعازخلا ةلئان أ[ *]

 .دوسألا مأ :اهنع تور أل

 دوسألا مأ ؟؟”[انتثدح :لاق]. ميهاربإ نب ملسم ثيدح نم رخأتملا اهركذ

 لأس هلي يبنلا نأ ةديرب ينتثدح :29[تلاق] ةيعازخلا ةلئان مأ ينتثدح :””تلاقف ةيعازخلا

 ىتح اهب رقتسيف اضرأ لخدي ال ناكف .«ضرألا هترقأ ال»:لاقف «سيق :هل لاقي لجر نع

 .ةديرب نع «ةلئان مأ وه اهغإف ءرخأتملا طقسأ] .اهنم جرخي

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(607/54) ةباصإلا 5١07(« /ا/)دسألا .(615/5) باعيتسالا (؟)

 ش .(501/7)دسألا (9

 .«لاق» ركذي ملو «كانث» :(ب) يف (5)

 .«تلاق» : لصألا يف (0)

 .(ب) نم طقس ()



 ميهاربإ نب ع نب ليعامسإ انث «رفعج نب هللا دب يهاربإ ٠ انث هللا دبع نب ليعامسإ انث «رفعج ب هللا دبع هانثدح أ

 نال

 «”ةيراصنألا طيبن مغ 1

 .اهركذ مدقت دقو « طيبن اهنبا :اهنع ىور «اهمسا ىف فلتخا 0

8 #7 7 3 9 7 

 .(ب) يف سيل )١(
 )001١/5(. ةباصإلا «(401 /9/)دسألا (؟)



 27 واولا باب ]

 «”ةيراصنألا ثراحلا نب هللا دبع تدب ةقرو مأ[58١4]

 .دالخ نب نمحرلا دبع : اهنع ىور «ةديهشلا هّْكَع يبنلا اهامس م

 . ح يبرحلا نسحلا نب قاحسإ انث «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح 5

 انث :الاق يبلحلا ديلخخ نب دمحأ انث «يصيصملا يلع نب دمحأ نب] يلع انثدحو

 دق تناكو «ةديهشلا ””اهامسو اهروزي هَّلكَم هللا لوسر ناكو «ةيراصنألا ثراحلا
١ 

 جرخأف '؟7[يل] نذئا :هل تلاق ءاردب ازغ نيح هلي هللا لوسر ناكو] «نآرقلا تعمج

 ركذف . . .ةداهشلا يل يدهي هللا لعل مكاضرم ضرمأو .مكاحرج يوادأف «مكعم
 . "”[ثيدحلا فرفإ 5

 26 دع دع د 7 7 1

 دمع تدب ديلولامأ[ 4 ]١95

 .هّللا دبع نب ملاس :اهنع ىور ان

 انث . ”[ينالوخلا] '[ليقع وبأ] ملس نب سنأ انث , '"[ناميلس] انثدح 7

 [أ /ق "50 /؟] "[يفئارطلا نمحرلا دبع] نب نامثع انث «ينارحلا ةيمأ وبأ ماشه نبا ورمع

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(600 /5) ةباصإلا .(5 ٠08 /9) دسألا )0١9/5(, باعيتسالا ()

 .(ب) نم تبثأو «لصأللا يف طشك [ ]نيب ام «*)

 .(ب) نم طقس (8)

 .(6004/8) ةباصإلا .(5 09 /ا) دسألا « (2619/5) باعيتسالا (6)

 .(ب) يف ضايب [ ]نيبام ()

 . اهدعب ضايب مث. . . حرلا دبع نب»ا :(ب) يف (8) . «الوخلا» : لصألا يف (0)



 ةباحصلا ةفرعم

 2000 . 1 ٠
 ع

 نب] رمع تنب ديلولا مأ نع ءرمع نب هللا دبع نب ملاس نع « عفان نب عزاولا ""[نع]

 امأ ءسانلا اهيأ "”[اي]» : لاقف ةيشع تاذ 7"2[ِهلِفَع] هللا لوسر علطا :تلاق "”[باطخلا

 ال ام نونبتو « نولكأت الام نوعمجت» :لاق ؟هللا لوسر اي كلذ م :اولاق .«؟نويحتست

 .(2؟ كلذ نم نويحتست الأ ,نوكردت ال ام نولمأتو ءنورمعت

 .هوحن عزاولا نع «تباث نب ىلع نب رفعج نب ديمحلا دبع نب ديعس هآور #

 د د و

 .(ب) يف ضايب [ ]نيب ام (1)

 .(ب)نم ةدايز فرق



 20[ ءاهلا باب]

 "”بلاط يبأ تدب ئناهمأ 7]

 .اهركذ مدقت دقو «ةتخاف اهمساو ح

 «ةدابع نب حور انث ,2"”[ةماسأ يبأ نب] ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 4

 نام مأ ين د دح '؟1[:لاق] حلاص يبأ نع «برح نب كامسانث ؛ةريغص يبأ نب ماح ان

 للي هللا لوسر لاقف .4ركْمْلا مكيدات يف نوتأتو ا :هلوق نع هِيَ يبنلا تلأس اهنأ
 .(مهنم نورخسيو قيرطلا لهأ نوفذخي اوناك»

 92 ب 3

 (40نإ ءنلا نب ةثراح تنب ماشه مأا ]

 .ةرمعو «نمحرلا دبع نب نعمو دعس نب نمحرلا دبع نب دمحم :دنع اهثيدح

 «ينيدملا نب يلع انث ءدعجلا نب دمحأ انث « «نسحلا نب دمحأ نب دمحم انثدح -.06

 هللا دبع نب ىيحي نع مزح نب ركب يبأ نب هللا دبع نع «قاحسإ نب دمحم نع ءريرج انث
 نم 4 ٍديجُمْلا نآرقلاو هق ») : تأرق : تلاق نامعنلا نب ةثراح تنب ماشه مأ نع «ةرارز نب

 . بطخ اذإ ربنملا ىلع ةعمجلا موي اهب أرقي ناك « هلع هك هللا لوسر يف

 نع «قاحسإ نبا نع «ةيواعم نبريهز نع «هيبأ نع ءردب يبأ نب مامهوبأ هاور *
 «قاحسإ نبا نع : ريم نبا لاقو «ديهشلا نب هللا دبع نب ىيحي نع ءركب يبأ نب هللا دبع

 . ماشه مأ نع «ةرارز نب دعس نب نمحرلا دبع نع

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 .(007/5) ةباصإلا ,(5 ١5 /7) دسألا ,.(5//571) باعيتسالا (؟)

 .(ب) نم طقس (9)

 .(005/5) ةباصإلا «(7/0٠54)دسألا (:)



 نب ىيحي ىورو .ماشه مأ نع «ةرمع نب هللا دبع نع «قاحسإ نبا نع يورو #

 «ريثك يبأ نب ىيحي ثيدح نم يورو . ماشه مأ نع «ةرمع نع 27[ يراصنألا] ديعس

 . نامعنلا نب ةثراح هنبأ نع« ةرارز نب دعس نب نمحرلا دبع نب دمحم نع

 نب مكحلا ينثدح ؛ لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث ,كلام نب ركبوبأ انثدح .5

 نع «ةرمع نع «ديعس نب ىيحي هركذ :لاق «لاحرلا يبأ نب نمحرلا دبع انث ءىسوم

 هلع يبنلا نم الإ 4 ديجَُمْلا نآرقْلاو ق» تذخأ ام : تلاق نامعنلا نب ةثراح تنب ماشه مأ

 . حبصلا يف اهب يلصي ناك

 "'ةيراصنألا ئئاهمأ[ 34]

 .ذاعم تنب "”[ةرد] :اهنع تور تن

 نب نسحلا انث .يصيصملا نسحلا نب هللا دبع انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح -. 07

 هنأ لفون نب نمحرلا دبع نب دمحم دوسألا وبأ ينثدح «ةعيهل نبا انث ءبيشألا ىسوم

 انتم اذإ روازتأ هلع يبنلا تلأس اهنأ ةيراصنألا ئناه مأ نع « ثدحت ذاعم تنب ةرد عمس

 ناك اذإ ىتح ,رجشلاب قلعت اريط مسنلا نوكي» : ُهْلِلَع يبنلا لاقف ؟اضعب انضعب ىريو

 .«اهدسج يف سفن لك ] تلخد «ةمايقلا موي

 . ا رع ةييش يأ ٠ أ هاور #6

 نبركبوبأ انث ءنايفس نب ب نسحلا انث .نادمح نب ورمع وبأ انئدح م6

 . ؟![هلثم ئسوم نب نسحلا انث «ةبيش ىبأ

 ب 2 01010
 بوف تي ح3

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(001/4) ةباصإلا ء(5 ٠7 /ا/) دسألا (014/5) باعيتسالا (؟)

 .(ب) يف ضايب ()

 .(ب) يف وه تبثأ امو «لصألا يف ضايب [ ]نيب ام (4)



 020[ لالب تنب لالهم[0]

 اهل ركذي ملو «ةباحصلا يف جاجحلا نب ملسم اهركذ :لاقو ءرخأتملا اهركذ ت

 يف "”[اهركذ] مدقت دقو «لاله تنب لالب مأ يه امنإف هيف مهوو «هيلع دزي ملو ءائيدح
 .[ب /7 9٠ /؟] ءابلا فرح

0 0 0 
 ني دي د

 «”ليذهلامأ[ )]

 .ةبوسنم ريغ 0

 نب ىناه انث « "”[برح نب] بلاغ نب دمحم انث «رثوك نب رحب وبأ انثدح 4
 مأ نع «هيبأ نع «يميقفلا ملس نع «ثيل نع ءرفعج يبأ نب نسحلا انث .يركشيلا ىيحي

 ناك ام رظنا ,نالف اي» :لاقف اًدرجتم اًيعار ىأرف هل اضرأ لخد هلع هللا لوسر نأ ليذهلا

 نسحأ ملأ هللا لوسراي :لاق .«كلهأب قحلاو , كرجأ ('فوتساو غرفأف .ةعيض يف

 "”هتسي مل ىلخ اذإ نميف انل ةجاح ال نكلو ,ىلب»:لاق ؟ةعيضلا ىلع مايقلاو ةيالولا

 . هللا نم

63 

 .(ب) نم تبثأ امو ءلصألا يف طشك )١(

 .(005/4) ةباصإلا «(90//510)دسألا (؟)

 .(ب)نم طقس (؟)

 .(00 5 /4) ةباصإلا 5٠5(. /7) دسألا ()
 .(ب) نم ةدايزلا (6)

 .باوصلا وهو (ب) نم تبثأ امو «ءايلا ةدايزب ««يفوتسا» : لصألا يف (7)
 .هتبثأ ام باوصلاو ءأطخ وهو «يحتسيا : ةيطخلا خسنلا يف (0)



 ةباحصلا ةفرعم

 7[ ءايلا باب ]

 "”باهإ يبأ تدب ىيحي مأ 5 7]

 . هلع يبنلا اهيف ىتفتساف ثراحلا نب ةبقع تحت تناك ت

 نب باهولا دبع انث «'''[ةماسأ يبأ نب] ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح

 هنأ رماع نب "”[ثراحلا نب] ةبقع نع .ةكيلم يبأ نب هللا دبع نع. جيرج نبا انث «ءاطع

 :لاق ءامهتعضرأ اهنإ :تلاقف ءادوس مهيلع تلخدف باهإ يبأ تنب ىبحي مأ جوزت

 :تلق مث 2'”[هنع] تيحنتف ينع ضرعأف :لاق هل '*”[كلذ تركذف] ُهَِع يبنلا تئجف

 . ؟؟[اهنع هاهنف] اعيمج *”[انتعضرأ] اهنأ تمعز اهنإ «هللا لوسر اي

(030 
 ريضح نب ديسأ ةأرما ىيحي رمأ هه" ]

 . هيلع دزي ملو "”[رخأتملا اهركذ] «ةياور اهل تسيلو « ركذ اهل

 "'ىلعي تنب ىيحي مأ[ 550 5]
 حتف موي ةنباب هتك يبنلا تتأ :لاقو «؛هخيرات" يف دمحأ وبأ يضاقلا اهركذ د

 . هريغ هفلاخو .تلصلا نب دعس هلاق :لاقو قكم

 اء

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 .(005/54) ةباصإلا 5٠١( /ا2) دسألا (؟)

 .(ب) نم طقس ()
 .(ب) يف ضايب[ ]نيبام (5)
 .(ب) نموه تبثأ امو «4هتعضرألا : لصألا يف[ ]نيبام (5)

 .(606 /5) ةباصإلا 5٠١((« /7)دسألا (1)

 طسو يف ضايبلا اذه رركت دقو «رخأ .. . ركذ» :اهيف ذإ فورحلا ضعبل ضايب :(ب) يف (0)

 . طوطخملا رخآ ىلإ تاحفصلا

 .(005/54) ةباصإلا 51١(« /7) دسألا (4)









 د ”نملا) ْ ةباحصلا ةفرعم

 تايمسم ريغ ءاسنلا نم ةعامج ركذ

 هنع نيورو ةيؤرو هِيَ يبدلا نم ةبحص نهل

 مالسلاو ةالصلا هيلع

 : نهنم

 "”يمطنخلا يراصنألا نصحم نب نيصح ةمع[4706]

 أبنأ ءنوراه نب ديزي انث ,ةماسأ يبأ نب ثراحلا انث] «دالخ نب ركب وبأ انث دح 0١

 هلع يبنلا تتأ هل ةمع نأ نصحم '"![نب نيصح نع «راسي نب ريشب نع «ديعس نب ىيحي
 «(؟ تنأ "لعب تاذأ»: ُهَِلَي هللا لوسر اهل لاقف اهتجاح نم تغرفف هل ةجاح يف]

 :لاق هنع تزجع ام الإ هولآ ام :تلاق .«؟هل تنأ "”فيكو]::لاق ءمعن :تلاق

 .(كرانو كتنج هنإف ؟هنم تنأ نيأ يرظنا»

 نب] ثيللاو «يعازوألاو «ءكلامو «ينامحلا (*[و] «ديعس نب ىيحي نع هاور *

 ءرمحألا دلاخوبأو «نامهط نب ميهاربإو «ناطقلا يبحيو «لالب نب ناميلسو «'”[دعس

 . [أ /ق 791١ /17] .نيرخآ يف رهسم نب يلعو

 نب ريشب نع «لاله يبأ نب ديعس نع «ديزي نب دلاخ نع دعس نب ثيللا هاوزو *

 : نصحم نب نيصح نع ءراسي

 «ريكب نب ىيحي انث .ناحلم نب ميهاربإ نب دمحأ انث «دالخ نب ركبوبأ هانثدح 7

 . هب ديعس نع «ديزي نب دلاخ نع «ثيللا انث

 د

 .(4194/80 دسألا 0١

 .(ب) يف وه تبثأ امو «لصألا يف ضايب [ 1نيبام (؟)
 .«فيكف» :(ب) يف ()

 .(ب) نم طقس (:)

 .(ب) نم ةدايزلا «6)



 ("”تاعيابملا نم ةأرما[6 ]

 .ديسأ "![يبأ] نب ديسأ :دنع اهثيدح ح

 ملسموبأو «زيزعلا دبع نب يلع انث «"””[دمحأ نب] ناميلس انثدح ٠177

 ةأرما نع «ديسأ يبأ نب ديسأ نع «ناوفص نب جاجحلا انث «يبنعقلا انث :الاق "”[يشكلا]

 ال نأو «فورعملا ىف هيصعن ال نأ هلي هللا لوسر انيلع ذخأ اميف ناك : تلاق تاعيابملا نم

 .ًاليو وعدنالو ءابيج قشنالو ءارعش رشننالو ءاهجو شمحن

 . جاجحلا نع دوسألا نب ديمح هاور #

 نب ديمح انث «ددسم انث ءيشكلا ملسموبأ انث «يباطخلا '*”[قوراف] انثدح .64

 ءديسأ يبأ نب ديسأ نع «ةذبرلا '*”[ىلع] زيزعلا دبع نب رمع لماع جاجح انث ءدوسألا

 الو :دازو «هلثم ركذف « هني هللا لوسر انيلع ذخأ اميف ناك : تلاق تاعيابملا نم ةأرما نأ

 .ادخ مطلن

 ب نزف 0 2

 (”تاعيابملا نم ةأرما[ 017]

 . هللا دبع نب ورمع نع «همع نع «نامثع نب كاحضلا : دنع اهثيدح ه

 مصاع يبأ نب "”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع "'”[ركب وبأ] انثدح . 0

 نب كاحضلا ””[انث] ؛كيدف يبأ نبا انث ,ميحد "”[ميهاربإ] نبا نمحرلا دبع ''[نع]

 )١( /8)دسألا ":(.

 .(ب) نم طقس (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)
 .(ب) ىف ضايب[ 1نيبام ()

 2( ع //) دسألا (0)

 .؟انث»:ب ىف (5)

 . (مهدأ» : ب يف 4ه)

 . «ابنأ 7: ب يف 0



 تاعيابملا نم ةأرما نع «كلام نب بعك نب هللا دبع نب ورمع نع ؛همع نع .نامثع
 هعمو لكأف ءاّماعط هيلإ انبرقو «ةملس ينب يف هني هللا لوسر انءاج :تلاق '”[اهنأ]

 تارفكمب مكر بخأ الأ» :لاقف هباحصأ ىلع لبقأ مث ءًاضوتف ءوضو هيلإ برق مث « هباحصأ

 .دجاسملا ىلإ ىطنخلا ةرثكو ,هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ» : لاق « ىلب :اولاق ,«؟اياطخلا

 .(ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو

0 0 # 

 تاعيابملا نم ذاعم ةأرما [؟508]

 . ةيطع مأ ثيدح يف اهركذ ه

 انث .ورمع نب ةيواعم انث  غئاصلا رفعج انث « مثيهلا نب رفعج نب دمحم انثدح - 71

 .ح ةدئاز

 قاحسإ انث «هيوريش نب ("”[ دمحم نب] هللا دبع انث .دمحأ نب دمحم دمحأوبأ انثدحو

 نع نيريس تنب ةصفح نع «ناسح نب ماشه انث :الاق ليمش نب رضنلا انث «هيوهار نبا

 ريغ '؟![ةأرما] انم تفو امف «حونن ال نأ : ةعيبلا يف انيلع ذخأ اميف ناك : "”[تلاق] ةيطع مأ

 . ذاعم ةأرما نهنم ةأرما ( ةسمخ

 تاعيابملا نم ةربس ىبأ ةنباإ 1

 . ةيطع مأ ثيدح يف اهركذ 06

 انث .ةمادق نب دمحم انث ءنايفس نب نسحلا انث .نادمح نب ورمعوبأ انثدح 1

 ةعيبلا يف انيلع ذخأ اميف ناك : تلاق ةيطع مأ نع ,ةصفح نع« ماشه انث «ليمش نب رضنلا

 , «هنأ»ل ب ىف 2ع

 .(ب) نم ةدايزلا (؟)
 .«لاق» :(ب) يف ()
 .(ب) نم طقس 2



 ءذاعم ةأرماو «ةربس يبأ '''[نبا] ةنباو .ميلس مأ ريغ ةأرما انم تفو "”[امف .حونن] الأ

 ىتح ءاسنلا اهب لزت مل ةرحلا موي ناك امل“ 2 1"[اهسفن دعتال تناكو] ىرخأ ةأرماو

 .تماق

 م تو 08
 ف

 تو 3

 «©راصنألا نم ةأرما[ للا

 . "”[لهشألا دبع ينب نم] 5

 نب ركب وبأ انث ء.مصاع يبأ نب "”[ ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح

 نع «ديزي نب هللا دبع نب "”[ىسوم نع] 27[ىسيع نب هللا دبع نب] كيرش انث «ةبيش يبأ

 :لاق ءارذق اًقيرط دجسملا نيبو ينيب نإ : ُهّْْيَع يبنلا تلأس اهنأ لهشألا دبع ينب نم ةأرما

 [ب /ق 9١ /2.]57هذهب هذهف» : لاق «معن :تلاق 2.(؟ فيظن قيرط اهدعبف»

 . هلثم ىسيع نب هللا دبع نع «ةيواعم نب ريهز هاورو **

 هللا دبع نب ملاس نع :لاقف "”[ىسيع نب] هللا دبع نع «عيبرلا نب سيق هاورو *

 . لهشألا دبع ينب نم ةأرما نع

 «قازرلا دبع نع «يربدلا ''”[قاحسإ] انث :«"”[دمحأ نب] ناميلس "”[هانثدح] 49

 .«كلذب كلذف» : لاقو «هب سيق نع

 .(ب) يف ضايب [ 1نيبام )١(

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 .«ال. . . .اكول :اهيف ثيح فورحلا ضعب يف ضايب (ب) يف (9)

 . (ب) يف ضايبو «لصألا يف طشك درو (5)

 .(177 /ا0/)دسألا (0)

 .«انثدحا# :(ب) يف (0) .(ب) نم وه تبثأ امو «لصألا يف ضايب [ 1نيبام (7)



 ةباحصلا ةفرعم

 (”اسي نب ءاطع اهنع ىور ةأرما[ ]

 انث «يبأ ينثدح "”[لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث .كلام نب ركب وبأ انثدح -.-

 هتثدح ةأرما نأ راسي نب ءاطع نع «ملسأ نب ديز نع ءرمعم "9[انربخأ] «قازرلا دبع

 ؟ّللا لوسر اي ينم كحضت :تلاقف 7[كحضف] ظقيتسا مث « هَ هللا لوسر مان :تلاق

 مهمئانغ ةليلق نوعجريف ,رحبلا يف ةازغ نوجرخي يتمأ نم موق نكلو ءال»:لاق

 راسي نب ءاطع انربخأف :تلاق ءاهل اعدف «مهنم ينلعجي نأ هللا عدا :تلاق ؛«مهل اًروفغم

 ضرأب تتامف ءانعم يهو« مورلا ضرأ ىلإ ريبزلا نب رذنملا اهازغ ةازغ يف اهتيأرف :لاق

 .مورلا

 03 4 هك 1

 «راصنألا نم ةأرما 1 173

 . يلع نب دمحم نب نسحلا : دنع اهثيدح

 نب ديزي انث .'"”[ةماسأ ىبأ نب] ثراحلا انث «دالخ نب ركب وبأ انثدح 0١

 نب نسحلا نع «يروثشلا رذنم نع «دشار يبأ نب عماج نع «كيرش "ان ربخأ] «نوراه

 .اهياع كتلخدأ تنش نإ ةيح مويلا يهو ءراصنألا نم ةأرما ينتثدح : لاق يلع نب دمحم

 ©هنأك هلي هللا لوسر اهيلع لخدف ةملس مأ ىلع تلخد :تلاق «ينثدح ؛ال :تلق

 ينأك «نينمؤملا مأ اي :تلقف .همهفأ مل مالكب ملكتف «يعرد مكب ترتتساف «نابضغ

 . (4700/ /0) دسألا (1)
 .(ب) نم ةدايزلا (؟)

 .ةانأ» :(ب) يف (9)

 . «كحضي) :(ب) يف (5)

 .(837 /0/) دسألا (0)

 .(ب) نم تبثأ امو ««ناك» : لصألا يف (7)



 ؟لاق ام تعمس اموأ «معن :تلاقف «نابضغ وهو ''7[كيلع] لخد هلع هنلَع هللا لوسر تيأر

 هنع ىهانتي ملف ضرألا يف ىشف اذإ ءوسلا نإ»:لاق ؟لاق امو :تلق :'"'”[تلاق]

 ؟نوحلاصلا مهيفو «هللا لوسر اي : تلق © تلاق] وألا لهأ ىلع سابا لس

 ىلإ 0[ هللا مهضبقي] مث .سانلا باصأ ام مهبيصي .نوحلاصلا مهيفو معن):لاق

 | .(-هترفغمو هناوضر ىلإ وأ- هناوضرو هترفغم

 . "'[نوراه نب] "”[ديزي نع لبنح نب] دمحأ هب ثدح ('*[ : خيشلا لاق]

 ىنثدح «دمحأ نب هللا دبع انث «''”[كلام نب] ''”[رفعج نب دمحأ] انثدح -.-1

 (9قراط نب نمحرلا دبع مأ 5*]

 . اهنبا دنع اهثيدح

 نب ورمع انث ءيرمعملا يلع نب نسحلا انث «دمحأ نب ناميلس انثدح

 نب نمحرلا دبع نع «ديزي يبأ نب هللا ديبع ينثدح .جيرج نبا انث «يبأ انث ءمصاع يبأ

 تيبلا لبقتسا ةيمأ نب ىلعي راد نم اًناكم ءاج اذإ ناك هلم يبنلا *”نع همأ نع «قزاط

 .اعدو

 .(ب) نم طقس )1١(

 .(ب) نم ةدايزلا ()

 . (ب) يف ضايب [ 1نيبام (9)

 .(7557 /0)دسألا (5)

 .2(نأ» ىف (5)
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 . باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع « يرهزلا دنع اهثيدح «فيقث نم

 نبا انث ءىفصم نب دمحم انث ءمصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح .-4

 ةميتي ةأرما نع هللا دبع نب هللا ديبع نع «باهش نبا نع « بئذ ىبأ نبا نع «كيدف ىبأ

 نم» :لاق هيي هللا لوسر نأ ديبع تنب ةيفص ثدحت فيقث نم هلي هللا لوسر دنع تناك

 اًيعفش وأ اًديهش هل تنك اهيف تام نم هنإف .تميلف ةئيدملاب تومي نأ مكنم عاطتسا

 .[أ/ق 797 /9].(ةمايقلا موي

 نب هللا ديبع نع «يرهزلا نع 2'"![ديزي نب] سنوي نع «دلاخ نب ةسبنع هاور و

 ركذف «ةيفص نع « ثدحت ركب نب ثيل ىنب نم ةأرما ةتيمصلا نع «رمع ©[نع] هللا دبع

 . هفالتخا مدقت ''”[دقو] «هيف يرهزلا ىلع فلتخاو . هلثم

 (2يراصنألا هللا دبع نب رباج ةلاخ[]

 دمحمو «فيس نب ناميلس انث «دمحم نب نيسحلا انث « ىلع نب دمحم انثدح -. 06

 يجرخا» : ”[لاقف] هَ يبنلا تلأسف هدجت اهل لخن ىلإ جرخت نأ ””[تدارأف] ةدع يف
 .«(اًفورعم ىلعفت وأ ىقدصت نأ ىسعف ,كلخن يذجو

 )١( .2«نإ) :(ب) يف 1

 .(ب) نم وه تبثأ امو «لصألا يف ضايب [ ]نيب ام (؟)
 .2نب» :(ب) يف (9)

 .(175 /9)دسألا (5)

 .«دارأف» : لصألا يف (0)

 . (ب) يف تسيل[ ]1نيبام (1)



 . ("”[ةمامأ يبأ نع «نامثع] نب ناورم دنع : اهثيدح

 «حلاص نب هللا دبع انث « بيعش نب بلطم انث , ””[دمحأ نب] ناميلس انثدح . 15

 نب ناورم نع «لاله يبأ "”[نب ديعس نع ءديزي نب دلاخ نع] دعس نب ثيللا ينثدح

 اهانأرقأ دقل :تلاق] يتلاخ ينتثدح :لاق ."”[فينح نب ] لهس نب ةمامأ يبأ نع «نامثع

 نم ايضق امب] '*”[ةتبلأ] امهومجراف ةخيشلاو خيشلا» : مجرلا ةيآ هنت هللا "2 لوسر

 .[ "”[عةذللا

07 7 1 
 ني عت مدد

 "”ةلمرح نب هللا دبع نب دلاخ ةلاخ [4771+7]

 ركب وبأ [انث «""”مصاع يبأ نبا] انث ءدمحم نب هللا دبع ””[ركب وبأ] انثدح 17

 انبطخ :تلاق هتلاخ نع «ةلمرح نب دلاخ نع «رشب نب دمحم انث «ةبيش يبأ نبا

 الو ,ودع ال :نولوقت مكنإ» :لاقف برقع غدل نم هعبصأ بصاع وهو هي هللا لوسر

 ,نويعلا راغص ؛هوجولا ضارع ؛جوجأمو جوجأي اولتاقت ىتح ءاودع نولتاقت نولازت
 .(ةقرطملا ناجما مههوجو نأك ؛نولسني بدح لك نم ,راعشلا بهص

4 
 1 س4 1 ١“

 2 ف 3

 .(57؟5 /ال)دسألا )١(

 .(ب) يف ضايب [ ]نيبام (؟)
 . (ب) نم ةدايزلا (9)

 .(ب) نم وه تبثأ امو «لصألا نم تطقس [ 1نيبام (4)
 .6ب) نم طقس ()



 ' ١ ةكلش ةباحصلا ةفرعم

 (”ديزي نب بئاسلا ةلاخ[ 5

 . نمحرلا دبع نب ديعجلا :دنع اهثيدح م

 متاح انث «رامع نب ماشه انث .نايفس نب نسحلا انث «نادمح نب ورمعوبأ انثدح .-

 :لوقي ديزي نب بئاسلا تعمس :لاق سوأ نب نمحرلا دبع نب ديعجلا انث « ليعامسإ نبا

 حسمف عجو يخأ نبا نإ هللا لوسر اي :تلاقف هت هللا لوسر ىلإ يتلاخ يب تبهذ

 . هرهظ فلخ تمق مث «هثوضو نم تبرشف أضوت مث « ةكربلاب يل اعدو «يسأر

 ت0 0 2

 "”باج نب طيبن تدب بديز ةلاخ[454]

 نب ىسيع ىسوم وبأ انث «نوراه نب ىسوم انث .دمحأ نب ناميلس انثدح . 8

 «ةماسأ وبأ انثدح ء[ب /ق 5 /؟]1 يسرنلا بحاص ناوزغ 9[ نع] « ميهاربإ نب قاحسإ

 طيبن تنب بنيز نع ””[رماع نب] ةرامع نب دمحم ينثدح «ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع

  هتانبب هلي هللا لوسر ىلإ ىصوأ :تلاق ةمامأ يبأ تانب اهتلاخ وأ اهمأ نع ««'”[رباج نبا]

 .بهذ نم اًناغر هل هللا لوسر انالح : نلقف -ةرارز نب دعسأ ةمامأ ابأ ينعي

 ب 39
 071 انف و

 «ترألا نب بابن ةنبا[ 5570]

 انث «ىبأ ىنثدح « "”[لبنح نب] دمحأ نب هللا دبع انث «؛كلام نب ركب وبأ انثالح

 بابخل ةنبا نع ,يشئافلا ديز نب نمحرلا دبع نع ؛قاحسإ يبأ نع « شمعألا انث «عيكو

 انل ارنع بلحي ناك ىتح ءاندهاعتي هلي هللا لوسر ناكف «ةيرس يف بابخ جرخ :تلاق

 .(5؟6 /7) دسألا )١(

 .2نب» :(ب) يف (؟)

 .(ب) نم ةدايزلا (9)

 .(ب) نم تسيل (5)
 .(57/7١57)دسألا (0)



 ءاهبلح بابخ عجر املف « ''"[ضيفت وأ حفطت] ىتح اهبلحي ناكو :تلاق انل ةنفج يف

 لاقو «ضيفي ىتح اهبلحي هِيَ "[هللا لوسر ناك]:هل تلقف «ناك ام ىلإ اهبالح عجرف

 .اهبالح عجر اهتبلح املف « ىلتمت ىتح :ةرم

 يسمحألا كلام نب نمحرلا دبع نع :لاقو «قاحسإ نبا نع '””[ليئارسإ هاور] *

 .هوحن ركذف «ةاش الإ انل "'[كرتي ملو ةيرس يف] يبأ جرخ : تلاق بابخ ةنبا نع

7 
 ع د 00 1 2

 "””سامشلا نب سيق نب تباث ةنبا ]

 ءرامع نب ماشه انث .مصاع يبأ نب '؟”[ركب وبأ] انث ءدمحم نب هللا دبع انثدح ١.

 ينتثدح «يناسارخلا ءاطع ينثدح ءرباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع دلاخ نب ةقدص انث

 اوعفرَت ال اونمآ نيِذّلا اهيَأ ايإ» : لجو زع هللا لزنأ امل :تلاق سامش نب سيق نب تباث تنب
 قفطف «هباب هيلع قلغأو «هتيب تباث لخد [؟ :تارجحلا] «...يِبْلا توص قوق مكتاوصأ

 «توصلا ديدش لجر انأ :لاقف «هربخأف هل اندف هيلإ لسرأف] ُهِّكَي هللا لوسر هدقفف «يكبي

 ««ريخب توتو ريخب شعت لب مهنم تسل» 2[ :لاق] «يلمع طبح دق نوكي نأ فاخأ

 قفطو هباب هيلع قلغأف ,(ِروُحَف لاتخم َلُك بحي ال هللا نإ : ىلاعت هللا لزنأ مث :لاق

 بحأ ينإ:لاقف ىلاعت هللا هلزنأ امب هربخأف هيلإ لسرأف ُهِّلَق يبنلا هدقفف يكبي

 ءاديهش لتقتو اديمح شعت لب.مهنم تسل»:لاقف «يموق دوسأ نأ بحأو «لامجلا

 ةمليسم ىلإ ديلولا نب دلاخ عم جرخ ةماميلا موي ناك املف «(ةنجلا كلخديو
 .© [دهشتساف قلل 8 ٠

 كف عي

 .«ضيفي وأ حفطي» :(ب) يف )١(
 .(ب) ىف ضايب [ ]نيب ام )١(

 .(416 /7) دسألا (5)
 .(ب) نم ةدايزلا (5)
 .هانتبثأ ام باوصلاو .«تلاق»:(ب) ىف (4)
 .«ثيدحلا . . .»: هلوقب لصألا يف ىفتكاو «(ب) نم ةدايزلا (5)
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 كلام نب بعك ةئبا[47577]

 انث « ىيحي نب ةلمرح انث «ةبيتق نب نسحلا نب دمحم انث « يلع نب دمحم انثدح 5

 هنأ سينأ نب هللا دبع نع «هثدح ديعس نب ىيحي نأ ثراحلا نب ورمع ينربخأ «بهو نبا

 لاقف ضبقنا هنأك هآر املف ءدشني وهو هلل لا لوسو دجسم يف سلجم يف كلام

 : هلم هللا لوسر لاقف « دشنأ تنك : كلام نب بعك لاق «(؟هيلع متنك امو : ُهيَع هني هللا لوسرأ

 : لقت ال»: هلم هللا لوسر لاقف ةمحف لك انمذج نع لتاقن :هلوقب رم ىتح «( ىندشنأو

 .«(اننيد نع :لقو ءانمذج نع'''[لتاقن ]

 دعس نب نيدشر هاورو] . هلثم ديعس نب ىيحي نع «هريغو «دعس نب ثيللا هاور #*

 .٠ (0[ثراحلا نب ورمع نع

 "”'[ يرافغلا مكحلا ىبأ] ةنبا[ 257 ]

 انث] ءيسودسلا نارمع نب جاجح انث «'"”دمحأ نب '*”[ناميلس انثدح] 04

 (17[ يبأ ةئنبا همأ] نع «''”[ «قاحسإ نب دمحم نع «ىلعألا دبع انث «فلخ نب ىيحي

 ام ىتح ةئجلا نم ونديل لجرلا] نإ» : لوقي هَ هللا لوسر تعمس :تلاق يرافغلا مكحلا

 /؟] (ءاعنص نم دعبأ اهنع دعابتيف ,ةملكلاب ملكتيف عارذ '””[هئيبو اهنيب] (9[نوكي

 .[أ/قلوع

 .(ب) نم ةدايزلا )١(

 نم «دعس نب نيدشر) نم (نب) تطقس نكلو .(ب) يف وه تبثأ امو «لصألا يف طشك [ ]نيبام ()

 (ب)
 .(515/90)دسألا (9

 .(ب) يف ضايب [ ]نيب ام (4)
 .ريخأتو ميدقت دوجو ىلع لدف «اهنيب» ةملك مث ضايب (ب) يف 2(



لا "*[هللا دبع نب ناس ةمع][ 7
 ”ينهج

 وبأ انث «ريمن نبا انث «نايفس نب نسحلا انث] ,نادمح نب ورمع وبأ انثدح . 14

 انث ء.مصاع يبأ نبا « "”[ركب وبأ] انثدح ءدمحم نب هللا دبع انثدحو .ح رمحألا '”[دلاخ

 نع بيرك نب دمحم نع :الاق '[ناميلس نب نمحرلا دبع انث «ةبيش يبأ نب] ركب وبأ

 :تلاق ىتمع ىنتثدح :لاق] ىنهجلا هللا دبع نب نانس ىنثدح :لاق سابع نبا نع «بيرك

 .«؟اهنع نيشمت نيقيطتو» : لاق ءرذن ىشم اهيلعو تتام ىمأ هللا "”[لوسر اي :تلق

 ناكول تيأرأ» : لاق ؟اهنع كلذ ئزجيو :[ '"تلق .«اهنع شماف» :لاق] «معن :تلق

 .«قحأ هللاف» :لاق «معن : تلق «(؟ كنم لبقي كلذ ناكأ هتيضقف نيد اهيلع

07 
 4 2 2 اء 71 00 ند

 ("”ديعس نب هبر دبع ةمع[ ]6 47١

 «يبأ انث .يرهزلا ةزمح نب ميهاربإ نب بعصم انث «دمحأ نب ناميلس انثدح -. 6

 نع « سيق نب ديعس نب هبر دبع نع «ديمح يبأ نب دمحم نع «دمحم نب زيزعلا دبع انث
 ريكلا جرخي امك .مدآ نبا ثبخ جرخت مدلم مأ نإ) : هلل هللا لوسر لاق :تلاق هتمع

 . (ديدحلا ثبخ

 .(ب) يف ضايب [ 1]نيبام )١(

 ٠"5(. /ا7) دسألا (5)

 .(ب) نم ةدايزلا ()



 هو م0 ةباحصلا ةفرعم

 ("7يردخلا ديعس ىبأ نب ديعس تنب دنهةمع[477]

 نب بوقعي انث« كاحضلا نب ورمع نب دمحأ انث ءدمحم نب هللا دبع انثئدح .5

 اهتمع نع «ديعس تنب دنه نع «ديمح ىبأ نب دمحم نع« دمحم نب زيزعلا دبع انث «ديمح

 .ًاضوتي ملو ىلص مث ةاش فتك لكأف مهراز ُهْنقَع يبنلا نأ

 نب 2 ل 1 2 6 0 .1

 (7كلام نب بعك نب دبعم ةمع[ 47717]

 نبا انث ءديمح نب بوقعي انث ءمصاع يبأ نبا انث دمحم نب هللا دبع انثدح -37

 نأ هتمع نع وأ ىهمأ نع «كلام نب بعك نب دبعم نع «قاحسإ نيب دمحم نع «ةنييع

 .«ناميإلا نم ةذاذبلا نإ ,ءالؤه ايد : لاق ُهكَع يبنلا

 زر ل
 6 2 0 2 م

 (”يوافطلا صاعلا ةمع [4؟؟8]

 نب لهس انث ,."”[يطافسألا لضفلا نب] سابعلا انث .دمحأ نب ناميلس انثدح .

 :تلاق هتمع نع] يوافطلا صاعلا انثدح : 2*[لاق] يبأ ينثدح :2*”[لاق] غيزب نب مامت

 امو كايإ :لاق] '”[هب هللا ينعفني ائيدح] ينثدح :تلقف هلع يبنلا ىلع '*”*[تلخد

 35 نذألا "9[ءوسي

 ني 0

 )١( الأسد)90/871١(.

 .(870 /ال)دسألا (؟5)

 . يطافس يطافسألا نم تحضتاو «(ب) يف ضايب (؟)

 اا .(ب) يف طقس (4)
 ةباغلا دسأ نم هتبثأ امو «نيتخسنلا يف ضايب [ ]نيب ام (0)

 . لصألا يف حضتي ملو .(ب)نم ةدايزلا (5)

 .ةباغلا دسأ نم تبثأ امو «نيتخسنلا يف ضايب (0)



 ("”ءاصنألا نم ةأرما[4779]

 هللا دبع نب يلع انث «يلمتسملا ماشه نب دمحم انث ءدمحأ نب ناميلس انثدح ٠8

 قاحسإ نع «ملعملا "”[نيسح] نع «[ب /ق 7797 /1] يدع يبأ نب دمحم انث «ينيدملا

 لخد :تلاق هموق نم ةأرما نع «يراصنألا هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع نع هللا دبع نبا

 الر :لاقو يدي برضف «ءارسع ةأرما تنكو «يلامشب لكآ انأو ِهنيَع للا لوسر يلع

 .«دعب اهب تلكأ امف ءاّنيِمي ىلامش تلوحتف ,كنيمي هللا قلطأ دقف «؛كلامشب ””ىلكأت

1 . 39 2 2 2 . . 

 دسأ ينب نم ةأرما [47] 2

 (*[و] .ح يصمحلا ءالعلا نب قاحسإ نب ورمع انث .دمحأ نب ناميلس انثدح -

 نب دمحم انث :الاق فوع نب دمحم انث .مصاع يبأ نبا انث ءدمحم نب هللا دبع انئدح

 نب بيبح نع «ديبع نب حيرش نع «ةعرز نب مضمض نع «يبأ انث . شايع نب ليعامسإ
 بنيز دنع موي تنك :تلاق دسأ ينب نم ةأرما نأ يحيلسلا جبألا نب ديبع نع ديبع

 انيلع علط ذإ كلذك نحن ”[امنيبف] «ةرغملاب اهبايث غبصت يهو هلي هللا لوسر ةأرما
 دق هني هللا لوسر نأ تملع كلذ بنيز تأراملف «عجر ةرغملا يأر املف هلع هللا لوسر

 هللَع هللا لوسر ءاج مث ةرمخ "![لك تدرو] اهبايث تلسغف «تئدحأ ام "”[هرك]

 . لخد اًئيش ري مل املف علطاف '"”[عجرف]

 )١( /72)دسألا 87(.
 .(ب) ىف ةحضاو ريغ (؟)

 . «لكأت ال» :ةيطخلا خسنلا يف تفرحت ()
 .(875 /7) دسألا (5)
 .(ب) نم ةدايزلا (6)

 . «انيبف» :(ب) ىف (5)

 . قايسلل ةقفاوم هانتبثأ ام باوصلا «٠ تهرك» :(ب) ىف (0)

 .(ب) يف طشك ()
 .(ب) نم تطقس (9)



 - 1 هطلت ْ ةباحصلا ةف
 50 ١

 "هللا دبع نب ةحلط نب ''”[ دمحم رئظ] ةأارمآ[ 2 ]1١"5

 يبأ نب ظوفحم انث .نايفس نب نسحلا انث] ؛:نادمح نب ورمع وبأ انثدح . ١

 نمحرلا دبع نب دمحم نع '''[نامثع] نب ميهاربإ نع «نوراه نب ديزي انث .""[ةبوت

 ةحلط نب دمحم رئظ ©"”[ةأرم ا] ينتثدح :لاق '”[ةحلط نب ىسيع نع ؛ةحملط لآ لوما

 :انلق .«؟هومعيمس ام]:لاقف ُهَّتَ# يبنلا هب انيتأ ةحلط نب دمحم تدلو امل :"”[تلاق]

 هسا بأ" تينكذ يمسا اذهو : [ "لاق ء دمحم

 ةكم لهأ نم ةأرما [ 8

 .ماركلا '''[مأ :دنع اهثيدح]

 انث «ىبأ ىنثدح «لبنح نب ''”[هللا دبع] انث ءكلام نب ركب وبأ انثدح

 ماركلا ”[مأ] ينتثدح . لحج نب مكحلا ينثدح «ناطقلا بلاغوبأ مليد ينثدح ءدمصلا دبع

 تلقف ةضفلا '[الإ يلح اهيلع سيل] مشحلا ةريثك ةكمب ةأرما تيقلف :تلاق تجح اهنأ

 دنع يدج ناك :تلاقف ؟ةضفلا الإ "”[اًيلح] كمشح نم دحأ ىلع ىرأ ال يلام :اهل
 [ نم نيبهش ]: هَلِلَع هللا لوسر لاقف «بهذ نم ناطرق يلع هعم انأو هلل هللا لوسر ن0

 .(ةضفلا الإ سبلي انم دحأ سيل .تيبلا لهأ نحنف

0 0 00 10 2 2 

 .(ب) ىف ضايب [ ]نيبام )١(
 .(58 /98) دسألا )00

 .(ب) نم تطقس (؟)
 . «هتينكو) :(ب) يف (5)

 .(578/90)دسألا (0)

 .فلألا نود «م» :(ب) يف ()

 .(ب) نم طقسو «لصألا يف اذك [ ]نيب ام ()

 .(ب) نم وه تبثأ امو «لصألا يف طشك [ ]نيبام (8)



5١ 

 '”0ِهَْي هللا لوسر عم "”[نيتلبقلا تلص] ةأرما [ 4 ؟*]

 ينثدح «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث « "7[كلام نب] رفعج نب دمحأ انثدح ٠

 ةرمض نبا نع «[أ /ق 45 /1] قاحسإ (*”[نب دمحم انربخأ «نوراه] نب ديزي انث «يبأ

 هلع يبنلا عم نيتلبقلا *”[تلص دق] تناكو «مهئاسن نم ةأرما نع «هتدج نع «ديعس نبا

 ىتح باضنخلا نكادحإ كرتت] ؛يبضشخا»:لاقف هتيم هللا لوسر يلع لخد :تلاق

 لجو زع هللا تيقل ىتح باضخلا] تكرت «؟”[امف :تلاق] ؛««لجرلا ديك اهدي ؟”[نوكت

 . نينامث تنب (؟'[يهو بضتختل] تناك (©[نإو

0 

موي مايص نع هْنَِع 2 يبنلا تلأس ةأرما] | 55" 5)]
 000406 بسلا 

 . هتدج يه : ليقو «نينح نب ديبع دنع : اهثيدح] ه

 انث «يبأ ينثدخ «لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انث «كلام نب ركبوبأ انثدح -8

 ينربخأ ؛ .[ادرو نب ىسوم ينثددح ةعيهل نبا انئدح] بيشألا ىسوم 20[ نب نسحلا

 موي مايص نع هلع هَِع هللا لوسر تلأس يتلا ةأرملا نأ (”[ةجراخ ىلوم نينح] نب ديبع

 .«كلل الو كيلع الد : لاقف كلذ نع هلي هللا لوسر تلأس اهنأ هتثدح «تبسلا

 ديبع نع« ىسوم نع «ةعيهل نبا نع «ينيحيلسلا "”[قاحسإ نب] ىيحي هاور #

 )١( لصألا ىف طشك ثيح .(ب) نم هتبثأ ام .
 ْ .(175/9/)دسألا (؟)

 .؟نادمح نب» :(بس) يف (؟)

 .(ب) يف ضايب (4)

 . .(97//89) دسألا (6)

 .(ب) يف ضايب[ 1 نيب ام ()

 .(ب) يف تسيل (0)



 كلذو] ىدغتي وهو . هلي هللا لوسر ىلع تلخد اهنأ يتدج ينتثدح : "”[لاق]«جرعألا

 . '""[هوحن ركذف .«تبسلا موي

 4 د 1

 "'"'بئاسلا يبأ ةدج [؟6"5]

 . تارجاهملا نم ه

 .دامح نب ميعن انث .حلاص نب نامثع نب ىيحي انث .دمحأ نب ناميلس انثدح .6

 نأ تارجاهملا نم تناكو هتدج نع «بئاسلا يبأ نع « يلع نب ديز نب نيسح انث

 .قيقعلاب رئب اهعطقأ لَم هللا لوسر

 د نقعد

 فرع نم ثيدح جارخإ نم هيلع ناعأو لجو زع هللا لهس ام رخآ
 دومحم ادبرو ,ثانإلاو روكذلا نم هآرو هنع ىور وأ « هلْ يبنلا ةبحصب

 عاتمإلاو .هب عافعنالا يف هيلإ بوغرمو هريسيتو هليهست ىلع روكشم
 ِْ .الجآو ًالجاع

 هللا محرو اريثك اًميلست ملسو هلآو يبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو
 . 9... .هيف رظن نمو هبتاكو هبحاص

 م بسسس

 .(ب) يف تسيل )١(

 .(ب) ةخسن ىف اروكذم سيلو « لصألا نم هتبثأ ام (؟)

 ْ .(70/١47دسألا (©)
 . تاملك ثالث ردق طشك (4)





 سراهفلا

 .ةينارقلا تايآلا سرهف- ١

 .ةيوبنلا ثيداحألا سرهف_ ؟

 .راثآلا سرهف_ ”

 .مالعألا سرهف - 4

 .ةيرعشلا تايبألا سرهف- ه

 .تاعوضوملا سرهف- 5





 ةحتافلا ةروس- ١

 4 نيمّلاعْلا بر هلل دمحلا
 4 نيذلا موي كلام »
 © نيلاضلا الو )

 ةرقبلا ةروس- *

 4 تأن اهسسن وأ ةيآ نم حسنت امإ)
 لل مهَكيفْكَيف ل
 للا مُهكيفْكَيف)
 « هللا مهكيفكَيسَف 9

 « هللا لبس يف لقي نمل اوُلوقت الو )
 لا ليس يف ل ل اتالو)
 4 قرْشَمْلا لبق مُكهوجو اوُلوُت نأ ربلا سيل )
 4 طيخْا مُكَل نيتي ىَتح اوبرشاو اولكو »
 4 مكل نّيبتي ئتح اوبرشاو اولكو»

 « تيقاوم يه لق ةلهألا نع كوني ف
 4 ةلهألا نع كنوُنأسي )»
 4 تويبلا اوتأَت نآب ربا سيو »

 « وقلت الو هللا ليس يف اوقفنَأَو د
 4 ىَذَأ هبْوأ اضيِرُم مكنم َناَك نم )

 4 ءاغتبا هسفن يرش نم ساّنلا نمو )ف

 تاما سنقيم ينل نمو)

 "هم

 لفل
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 )1١5517( « هيف لاق مارحلا رهشلا نع كتولأسي »

 0 لاق مارَحْلا رهشلا نع كتولأسي »
 01 « هيف لاتق مارحلا رهَشلا نع كتولأسي )ل

 لي . « اوُدَهاَجَو اورجاه نيذلاَو اونمآ نيذّلا نط
 1 « اورَجاَه نيذّلاو اونمآ نيذّلا نط

 (153) « ضيحمْلا نع كتولأسيو )ل

 20 « ىَذَأ وه لق ضيحملا نع كتولأسيو »

 205 « ئَطَسْولا ةالّصلاو تاولّصلا ىَلَع اوظفاَح
 ١٠١ « مويقلا يحلا وه الإ هَل ال هللا ل

 ”* 4 مويقلا يحلا وه لإ ِهَلِإ ال هللا

 (0695) «راهتلاو ليلا مهلاوُمأ نوقفني نيذلا ط

 11 « اورد هللا اونا اونمآ نيذّلا اهيأ اي

 1 4 اورو هللا اونا اوُنمآ َنيذّلا اهيأ اي

 4و 4 مكلاومأ سوءر مكلف متبت نإو »

 قب « مُكلاومأ سوءر مكلف متبت نإو

 ل :  هوفخت وأ مكسفنأ يف ام اودبت نإو »

 نارمع لآ ةروس - “

 1:١ « مهناَميأو هّللا دهعب نورتشي نيِذّلا نإ

 1.44 « نورتشي نيذلا نإ
 (1ا/ل18 4 اوُحَلصَأو كلذ دعب نم اوبات نيذلا الإ
 001/0 4 مكباقعأ ئلع متبلقنا لتق وأ تام نِإََأ ِط

 نإ افتما يم تيل عج سنس ىلع هل
 (51/( ش «ًاليبس

 0:00 « باتكلا لأ نس ءاوس اوسمأ)



 « باتكلا لهأ نم ءاوس اويل
 « باتكلا ٍلْهَأ نم ءاوس اوسِيَل > ١1١111

 « بوتي وأ ءيش رمألا نم كَل سيل ) 1

 4 مهسفنَأ اوُمَلَظ وأ ةشحاف اوُنَعَف اذإ َنيذّلاَو » قو

 « مكباقعأ ئلع متبلقنا لق وأ تام نإْفأ ل ١

 « انامأ هللا لبس يف اوُُق نيدذلا َنبسَحَم الو )ف
 4 هللا مهانآ امب َنوُلَحي نيذلا َنَبسْحَي الوإ)

 ءاسنلا ةروس- 4

 «نوبرفألاو نادلاوا كر امم ٌبيصت لاجرلل )»
 «طَح لثم ركذلل مكدالوأ يف هللا مكيصوي ٠)

 4 ءاَسنلا نم مكْوابآ حكت ام اوحكتت الو )
 تيا ندلو)
 «ٍديهشب ةّمأ لك نم انثج اَذِإ فيكَ ١)
 «ٍديهشب ةّمأ لك نم انثج اَذإ فيكف )
 « ةالّصلا اوبرقت ال اونمآ نيل اهيَأ ايه

 4 لوُسرلا اوعيطأو هللا اوعيطَأ >

 « انمؤم لتقي نأ نمْؤُمل ناك امو )
 «ألإ انمؤم لقي نأ نمؤمل ناك امو »
 ليس يف رم نا ذل هن
 « متبرض اذإ اونمآ نيِذّلا اَهْيَأ اي )

 « متبرض اذإ | ونمآ َنيِذْلا اًهيَأ اي»

 « متبرض اَذإ اونمآ يذلا اَْيأ اي

 « لبيس يف معبرض اذإ اونمآ نيذأا هيأ اي)



 (154:) « مرض اذإ اونمآ نيد هيأ

 070 4 مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مهافوتا نيِذْلا نإ

 اا 4 هلوُسَرو هللا ىَلِإ ارجاهُم هتيب نم جرخي نمو
 (56) 4 ارجاهم هتيب نم جرخي نمو

ْ 
 ٍط

2 

 2 يد هلو ا ماعم 2

 5١ 4 ارجاهم هتيب نم جرخي نمو ف
2 
2 

2 

2 

 00ه 4 ارجاهم هتيب نم جرخي نمو
 "1 4 ةالّصلا ْمُهَل تْمَقَأَف مهيف تنك اذإو

 23 4 هب مري مث ام وأ ةقيطخ بسككي نمو
 يد م 4 هلوُسَرَو هّلاب اونمآ اونمآ نيا اهي اي
 1 4 هلوُسَرَو هللا اومآاوُهمآ نيل اًهيَأ اي

 ةدئاملاةروس- ه

 : 4 ةالّصلا ىلإ مُممُق اذإ اوُنمآ نيذّْلا اهي اي
 07 هللا ءاَنبَأ نحت ئراصتلاو دوهيلا تَلاَقو ١

 01 4 هتوبحيو مهبحي موقب هللا يتأي فوسُف
 م5 « نيدّلا اونمآ نيدّلاَو هلوسرو هللا مكيلو اَمَنِإ ل

 مرا « ساّنلا نم كمصعي هّللاو

 0 « نير قنص هسا ذ)
 0 4 ناو نيسيسق مهم كلذ 9

 4 اذإ لض

 4 مكدحأ رضح اذإ مكديب ةداهش



 ماعنألا ةروس- <

 «َنوُفاَحَي نيذلا هب رذنأو »
 4 مهبر نوعدي نيذْا دّرطَت الو

 4 مهر وعدي نيذّلا درطَت الو »

 4 ةادغْلاب مهر نوعدُي نيدّلا دَرطت الو )
 0 !اوسلي ملو ونا نيذلا)

 فارعألا ةروس-٠

 رقت دو
 لافنألا ةروس 8

 « لاقنألا نع كتولأسي »

 4 لافنألا نع كتولأسي »
 4 مكاعد اذِإ لوُسرللو هلل اوُبيجَتسا ١

 4 هللا اونوخَت ال اوُنمآ نيا اهّيَأ اي

 4 مهتوملعت ال مهنوذ نم نيرْخآو )»
 4 اوبيجتسا اونمآ يذلا اهيأ اي

 ةبوتلا ةروس - 4
 اقترح اورنج
 4 ًالاقثو اًهاقخ اورفنا ١

 4 يّنتفَت الو يأ ندا ُلوُقَي نم مُهْنمَو )
 4 يّتفَت الو يل ندا َلوُقي نم مُهْنمَو )
 « اوف ام هللاب نوحي ط
 4 هلْضَف نم ُهُلوَسَو هلا مهاَنغأ »
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 ةيآلاو ةروسلا

 4 هلضَف نم اَناتآ ني هللا دَهاَع نم مهنمو

 «نيِعْرطملا نوزملي نيذلا »
 «يعرط وبأي زل )
 «نيمؤُمْلا نم نيعرطملا دوري نيذللا )
 « مهلمحتل كوت ام اذإ نيذّلا ىلع الو»
 « مهلمحتل َكْونأ ام اذإ نيذْلا ىلع الو »ل

 4 كوتأ ام اذإ نيذلا ىلع الو »

 لام نسقط ال)
 مارد 4 عملا نم ضيفت مهنيعأو اوُلوت )»

 « مهبونذب اوُقرتعا تورخآو

 4 هلا رْمَأل نْوَجْرُم نورخآو »

 « اور نأ نوحي لاجر هيف »
 « اورفغتسي نأ اونمآ َنيِذّلاو يبثلل ناك امإ»

 4 اوُرِفْغَتسي نأ اونمآ نيِذّلاو يبشلل ناك امل

 « اول نيد ةثالثلا ىلعو إذ
 يس خو الام المع اوطخ)

 4 ًالَمَع اوُطَلَح مهبوئدب اوُقرتعا نورخآو

 4 مهره ةكدص مهلاومأ نم ذخإ)
 4 مهل نكس كتالص نإ )
 « اوُفَلَخ نيذلا ةّنالثلا ىلعو )>
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 ا سنوي ةروس- ٠

 نسل
2/7 

 دوهةروس-١

 (0047) | هم دهام هوُْيو بر نِةنيَب ىلع داك نسفأ)
 2. «راهنلا يفرط ةالّصلا مقأو» .
 04 « ليلا نم الرو راهلا يفرط اللا مقأو إذ
 اندفب _ «راهتلا يفرط ةالّصلا مقأو )ل

 فسوي ةروس- 5

 « هّللا ىلإ ينزحَو يتب وكشأ اَمَنِإ »
 4 هّللا ىَلإ ينزحو يتب وكشأ اَمّنِإ »

 دعرلا ةروس- ١

 مداه موق لكلو رذنم تنأ امن
 رجحلا ةروس- ©

 4 نيلباقتم ررس ىّلع اناوْخِإ )

 سنو نأ ينأ يدا ئب)
 لحتلا ةروس

 « ناسحإلاو لدا رمأي هلا نإ
 « ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نط
 4 اًناَكَنأ ةَرُق دعب نم اهَلَرَع تضقت يِنْلاَع ١
 « هب متيقوع ام لم اوُقاف ماع إو )»

 فهكلا ةروس

 4 مهر نوعدي نيا عم كَسْفَت زبصاو»



 « َلَمعِيلف هب ءاقل وجري ناك نمف )»

 « لمعيلف هبر ءاقل وجري ناك نمف )»>

 ميرم ةروس 4
 « اهدراو الإ مكتم نإو )»

 4 هايد ارا نبل يلو
 هطةروس-"؟ ٠

 « ئقشتل نآرقلا كيل اَلنَأ ام 0 هط)»

 ش 4 هطإ»
 « ئتسحل لا ءامسألا هل

 4 اًهْنمَو مكديعن اهيفو مكانقَلخ اهنم »
 « نارحاسُل ناذه نإ

 4 جاوز ب انعم ام ىلإ كيتيع ندمت الو )
 ءايبنألا ةروس

 4 نورصْبُي مشأو َرحَسلا َنوُنَقَأ »

 « بكل لجّسلا طك ءامّسلا يوطن موي إ»
 جملا ةروس

 « ئَراكس ساّثلا ىرتو ©
 « مهب يف اومصتخا نامصخ ناذه )
 « مير يف اومصتخا نامصخ ناذه
 4 وبنتجاو ناثوألا نم سجّرلا | ربتتجاف ل

 مسالا نوال ةكئالما نم يِفطصُي هللا ل
 نونمؤملا ةروس 7

 « اوناكتسا اَمَق باذعْلا مهاَنْدَحَأ دقلو ١)



 رونلا ةروس 8
 4 اوحَلصَأَو كلَ دْعَب نم اوُباَت نيذلا الإ )

 4 اوحّلصأو كلذ دْعَب نم اوُباَت نيذلأا الإ

 « اوحّلصأو كلذ دعب نم اوبات نيدْلا الإ

 4 اوحَمصَيْلو اوُفَعيلو )
 4 ندرأ نإ ءاغبلا ىَلع مكتاّيتق اوهركت الو ل

 تكلم نم بانك ون يلا )
 «كئا كل بل ناَسي)
 « نيذلا مُكنذأَتسَيل اونمآ نيذلا اهيأ ايل

 ناقرفلا ةروس- ©

 4 اوعمس ٍديعب ناَكَم نم مهر اذإ )
 ءارعشلا ةروس

 4 نييرقألا كتريشع رذنأو )
 صصقلا ةروس 4

 4 انيدان ذِإ روُّطلا بئاجب تنك امو »

 4 َتورُكَذَي مهلعَل لوقلا مهل انلصو دَقلَو

 4 يدعي هللا نكلو َتْبَحأ م يدْهت ال كن )
 مورلا ةروس ٠"

 « مورلا تبلغ 0 علا )
 نامقل ةروس ١"

 «ٍروُحَف لاَْخُم َلُك ُبحُي الهَللا نإ )
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 « ةعاسلا ملع هدنع َهّللا نإ إط

 4 ثيَغْلا لزتيو ةعاّسلا مّلع هدنع هللا نإ )

 بازحألا ةروس *"'” 

 00 5) «مهئابآل مهرُعْدا )
 0 4 هللا دنع طَسْقأ وه مهئابآل مهوعد »

 10 هللا دنع ُطَسْقأ رم مهئابآل مهوُعد »
 ل

 م مو 4 هللا دنع طَسْقَأ وه مهئابآل مهوعد )»
 7 4 ةَنَسَح ةوسأ هللا لوس يف مُكَل ناك دقل »
 0 « هيلع هللا اوُدَهاَع ام اوُقَدَّص َلاَجِر َنيِنمْؤمْلا نم »

 00/850 4 هيلع هللا اوُدَهاَع ام اوُقَدّص َلاَجِر نينمؤملا نم »

 047+ 0 [4هلوُسَوو هللا ىضَق اذ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو »
 6-5 « هيلع تنضنأو هلع هللا معْنأ يذأل لوْ ذَوٍ
 0م « تَْعْنَأو هيلع هللا معنأ يذل لوقت ذإو»

 ١١15 ص 4 تْمَعْنآو هيلع هللا معْنَأ يدلل لوقت ذإو

 2*2 4 شسُك نإ كجاوزأل لق يبل اهيَأ اي»
 ,”2ظكآ له سجَل ُمُكَنَع بهدي هللا ديري امّنِإل

 0” « تانمؤملاو نيدمؤملاو تاَّملَسمْلاَو نيملسملا نط
 7 4 اَهَحاَتجَوَر ارطو اهنم دير ىضق اًمَلَف >

 اضفنا 4 يبتلل اهسفن تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو ١
 7 4 نهنم ءاشت نم يجرت »

 7 4 دْعَب نم ءاسنلا كل لحي الإ»



 رطاف ةروس- و

 # ئرخأ رزو ةرزاورزت الو

 سي ةروس - "6

 4 ريدقت كلذ اهل قسم يرجت َسْسحلاَو ف
 تافاصلا ةروس ٠"

 (0600) | 4 نوحّبسملا نحل انو 2 وفصل ْنحَنل اًنو ل

 رمزلا ةروس 9

 0 « دبعاف قحلاب باتكلا َكّيِلِإ انلرنأ اًنِإ ظ

 (845) «هب قّدصو قدّصلاب ءاجإ

 001 4 اوُفرسُأ نيذّلا يدابع ايل

 (0083) « نورعشت ال مثنأو »

 ةيثاجلا ةروس 8

 « تاتا سرا يل بسحإولا»
 دمحم ةروس- 4

 تاو سؤ دي نتار)
 حتفلا ةروس-

 (164) (80) « انيبم احتف كَل انحف اَنِإ ل
 6 « تانمؤم ءاسنو نونمؤُم لاجر الولو »

 م 4 مهنيب ءامحر )

 تارجحلا ةروس 8

 4 مكتاوصأ اوُعقرت ال اوُمآ نيا اهي ايإط
 4 مكتاوصأ اوُمَقرَت ال اوُنمآ نيل اهُيَأ اي

 4 تارجحلا ءارو نم َكَتوُداَني نيذلا نإ »



 4 قاف ْمُكءاَج نإ اوُنمآ نيذلا اهيأ اإل
 4 قساف ْمُكَءاَج نإ اوُنمآ نيدلا اهيأ اي
 4 باقلألاب اوزبانت الو
 4 باقلألاب اوزبانت الو 0

 قةروس-٠6

 4 ديجُملا نآرقلاو ق)»
 4 قحلاب تأؤوملا ةركس تءاجو

 4 قحْلاب تملا ٌةرْكس تءاَجو»
 ١ مجنلا ةروس ©

 4 ضْرألا َنَم مُكآشنأ ذإ مكب مَلعَأ وه)»

 رمقلا ةروس - 4

 «ٍرْعَسو لالض يف نيمرجملا نإ »
 جردقب ُهاَقَلَح ءيش َلُك اَنِإ © رقس سم اوُقوذل

 نمحرلا ةروس 6

 4 نأش يف وه موي لك
 ةعقاولا ةروس 65

 4 َاَْلعَحَف 2 ءاشنإ نهانأشنَأ اًنإ ظ

 ديدحلا ةروس- هال

 هل ردن يبل عش أوم يف نبا
 ةلداجما ةروس- 8

 4 ني ف كام فا لوألا عسا
 رحل وو لب دونت
 4 نوُداَوي رخآلا موُيِلاو هّللاب نومي اموق دجت الإ

 محك

 هند

 2١0
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 0 يك

 ةدحتمملا ةروس-" ٠

 4 مكودعو يودع اوذذخُتت ال اونمآ نيل اهيأ اي 1

 نوقفانملا ةروس 58"

 قالطلا ةروس- "ه

 نم هقزريو (©) اجرخم هَل لعجي هللا قّثي نَمَو )» 0

 # ثيح
 ةقاحلا ةروس 8

 « هنيميب هباتك يتوأ نم مَ 4
 نجلا ةروس- ١

 © لاجرب َتوُوُعَي سنإلا م َلاَجر ناك ُهّنأو » 3
 ناسنإلا ةروس- ١

 مرش ضو داس ىعئتزع» | ١
 تالسرملا ةروس ٠"

 4 تالسرملاو » ١
 تاعزانلا ةروس 48

 4اهاركذ نم تنأميفط | 44-56
 سبع ةروس ٠

 « ئمعألا هءاج نأ ك2 ئلوتو سبع ١"
 ريوكتلا ةروس ١

 4« سعسع اذإ ليْللاو )» 3



 راطفنالا ةروس 7

 « َكَبَكَر ءاَش ام ةروص يأ يف»

 قاقشنالا ةروس 45

 « َتّقَشنا ءاَمسلا اذإ ©

 قراطلا ةروس 6

 (5555) « قراّطلاو ءامسلاو »

 ىلعألا ةروس - 3,

 نعل رهن عبس)
 رجفلا ةروس 8

 1*7 « دحأ هَباَذع باذعي أل ذئمويَف )ل

 145 « دحأ هباذع بدعي ال ذئمويف »

 7117 أ © دحأ هباذع بذعي ال ذئمويف »
 5 «دَحأ هَاَذَع بََمُيأل دسوق )
 0-44 4 ةئئمْطمْلا سفنلا اهني اي»

 ش | دلبلا ةروس- 4٠

 1 4 دَحَأ هْيَلع ردقي نأ نأ بسَحيأ )»

 ىحضلا ةروس 4

 « ئجَس اَذِإ ليلو 2 ئحضلاو )
 نيتلا ةروس 6

 « نوتيرلاو تلاد )
 ردقلا ةروس- 7

 «(رذدقْلا هليل يف هاتلرزنأ اَنِإ



 ماب 4 اورفك نيذلا نكي مل »

 06 4 اورفك نيذلا نكي مَل»

 ةلزلزلا ةروس 8

 ١ ضرألا تنل اَذإ «
 » هّري اريح ةَرَذ لاقط َلَمْعي نمَف 4

 نورفاكلا ةروس-8

 « نورفاكلا اَهيَأ اي لقط

 « نورفاكلا اهيأ اي لقط

 « َنورفاكْلا اهي اي لقط

 4 نورفاكلا اهيَأ اي لقط

 4 َتورفاَكلا اهي اي لقط

 4 َنورفاَكلا اهي اي لقط

 رصنلا ةروس-٠
 « حتفلاو هّللا رص ءاَج اَذإ )

 4 فلو هللا رص ءَج اذإ

 4 حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ ١

 دسملاةروس 61

 « بتو بهل يبأ ادي تبت

 4 بتو بهل يبأ ادي تبت »

 « ئنغأ ام 0) ْبتو بهل يبأ ادي تّبت»

 صالخإلا ةروس 5

 | « دحأ هللا وه لقط
 « دحأ هللا وه لقط

 « دَحأ هللا وه لقط
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 مجعملا فورح ىلع ةبترم ثيداحألا سرهف _ ؟
 تس سس اا

 ثيدحلا فرط

 ةاش محل ذدخآ

 امهدحأ لتقف نيلجر نيب هللا لوسر ىخآ
 ؟كسأر باود كتذآ

 هتملعأ

 ؟كاذ هتماعأ

 هريغ هلإ ال يذلا هلآ
 ثالث نع مكاهنأو ثالثب مكرمآ

 ينم مالسلا مهئرقأف راجنلا ينب تئا

 هرشتساف ذاعم نب دعس تشئا

 نيتعكر لص مث أضوتف ءاضيملا تئا

 اهب انت

 لمعلا فنتت

 تارعشب ينتث

 هب ينيتا

 ةوجع تارمت ينوتثا

 ةنجلاب هرشبو هل نذئا
 ةنجلاب هرشبو هل نذتا

 مشاهو ورمع تانمؤم صاعلا انبا

 مشاهو ورمع نانمؤم صاعلا انبا

 مهنم موقلا تأ نبا

 مهنم موقلا تأ نبا

 يلهأ ريخو يمأ نبا

 يلهأ ريخو يمأ نبا

 هيلع تدز دق كنأ معزي كمع نبا

 يوارلا مسا

 فلألا فرح

 راصنألا نم لجر نع بيلك

 يملسلا دلاخ نب ديبع

 ورمع نب هللا دبع
 ثراحلا

 ثراحلا

 كلام نب رمع

 سابع نبا

 ىسيع وبأ
 فينح نب نامثع

 نامعنلا نب سيق

 لسح

 ةبلعث نبا

 حرشم تنب ةدوس

 كلام نب سنأ

 ثراحلا دبع نب عفان

 ىسوم وبأ
 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 لتاقم نب سايإ

 ناوزغ نب هبتع
 ثراحلا نب نايفس وبأ

 ثراحلا نب ةعيبر

 ثيدحلا مقر
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 اعبرأ يلصتأ بغقلا نبا
 ؟ كنبا

 بلحت ال ةاشب يلإ يثعبا
 ةنابلح ةقان غبا
 تملسأأ

 كلهجو رارش لعف ام هللا دبع ابأ
 نهعم كسلجي ام هللا دبع ابأ
 كمالغ اذه ةريره ابأ

 امب ينوعنمت نأ ىلع مكعيابأ

 هللاب نكرشت ال نأ ىلع نكعيابأ
 ناميإلا وأ مالسإلا ىلع هعيابأ
 رهظلاب اودربأ

 رهلظلا ةالصب اودربأ

 ةنجلا يف كنإف رشبأ
 يعم كتومو كتايح يلع اي رشبأ
 رامع لآ اورشبأ

 مكسراف ءاج دقف اورشبأ

 ةريثك ريخ باوبأب يرشبأ

 سانلا ىلإ مكضغب

 يلبأ مث «يقلخأو يلبأ
 بحأ مكؤاسنو مكؤانبأ
 نونج هبأ

 رانلا نم هللا قيتع ركب وبأ

 ةنجلا يف رمعو ةنجلا يف ركب وبأ

 ةئحا يف رمعو ةنجلا يف ركب وبأ
 رصبلاو عمسلا ةلزنمب رمعو ركب وبأ
 ؟ ىيحي وبأ

 ؟ . . . ةيطع مأ عيبأ

 تيبأ نإف قاسلا فصن ىلإ رزتا

 مكوكرت ام كرتلا اوكرتا

 سابع نبا

 يربنعلا شاخشخلا
 كبعم مأ

 ةذاقن نع

 ليفن نب ةملس
 ريبج نب تاوخ

 ريبج نب تاوخ
 ةريره وبأ

 كلام نب بعك
 نايفس تنب ةطيار

 عشاجم

 ةثراح نب نمحرلا دبع
 ةمرخم نب ناوفص
 سابع نبا
 ليحارش
 رباج

 ةيلظنحلا نب لهس
 حلاص وبأ

 نمحرلا دبع نب دالخ

 كلام نب سنأ

 دلاخ مأ

 ورمع نب هللا دبع

 ةديرب

 نينمؤملا مأ ةشئاع

 ديز نب ديعس

 فوع نب نمحرلا دبع
 بطنح
 نابيش

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع
 ميجهلب نم لجر
 عالكلا يذ
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 ملعت اميف هللا قتا

 سلجم يف تنك اذإو هللا قتا

 ريخلا وأ فورعملا نم نرقحت الو هللا قتا

 اًئيش فورعملا نم نرقحت الو هللا قتا

 موي يتأت ال ديلولا ابأ اي هللا قتا

 اوعيطأو اوعمساو هللا اوقتا

 باحسلا مهنأك نميلا لهأ مكاتأ

 مهو ليللا عطقك نميلا لهأ مكانأ

 ةدئفأ قرأ مه نميلا لهأ مكاتأ

 هلجر عضو ىتح هللا لوسر اناتأ

 اندجسم يف ىلصف هللا لوسر اناتأ

 هتافو لبق هللا لوسر باتك اناتأ

 يذلا دسجملا يف نحنو هللا لوسر اناتأ

 ةتيملا نم اوعفتنت الأ يبنلا باتك اناتأ

 ناكف يبنلا قدصم اناتأ

 عفرا لاقف ءنآلا ليربج يناتأ

 نوعاطلاو ىمحلاب مالسلا هيلع ليربج يناتأ

 ىمحلاب مالسلا هيلع ليربج يناتأ

 يباحصأ رمآ نأ ينرمأف ليربج يناتأ

 لاقف مالسلا هيلع ليربج يناتأ

 لخدي نأ نيب ينريخف ليربج يناتأ
 كنتمأ يف نإ : لاقف ليربج يناتأ

 نيكبت ال وأ نيكبتأ
 هللا لوسر يمأ يب تنأ

 ةنسح نويرعشألاو دزألا كنتتأ

 سانلا نسحأ دزألا مكتتأ

 نآلا كدنع كنبا نأ ول بحتأ

 ؟ هيحتنأ

 ةلايصلا ريمحلاك اونوكت نأ نوبحتأ

 ةلايصلا ريمحلاك اونوكت نأ نوبحتأ

 ةملس نب ديزي
 يربنعلا ةلمرح

 رباج نب ىرج وبأ

 ميلس نب رباج
 تماصلا نب ةدابع

 متاح نب يدع
 معطم نب ريبج

 معطم نب ريبج
 رعسم نب هللا دبع
 هنع هللا يضر يلع

 ةيلهشألا ةرمع

 ميكع نب هللا دبع
 مالس نب هللا دبع نب دمحم

 ميكع نب هللا دبع
 لئاو وبأ

 دلاخ نب ديز

 بيسع وبأ
 بيسع وبأ
 بئاسلا

 ينهجلا دلاخخ نب ديز

 يعجشألا ليلسلا

 ينهجلا ديبع
 ورمع تنب ةمطاف

 رافغ نم ًالجر

 يليقعلا دارج

 . هللا ديبع وبأ نمحرلا دبع
 بشوح

 ةرق نب ةيواعم مع
 ةمطاف وبأ سينأ

 ةمطاف وبأ سينأ



 ام 6 5 ب 0

 طع

 كقدصأ يتلا هتقيدح هيلع نيدرتأ

 كقلحوم نيذه كيبوث نيدرتأ
 ةلايصلا ريمحلاك نوكت نأ نوديرتأ

 ةعافر ىلإ يعجرت نأ نيديرتأ
 ْ ءادنلا عمستأ

 بجوأ دق ًالجر وكشتأ
 هللا لوسر ينأ دهشتأ

 ؟نوكحضت مكارأ الأ ؟نوكحضتأ
 اهخارفب خارفلا مأ محرل نوبجعتأ
 يسفن يذلاوف ؟كلذ نم نوبجعتأ

 ؟ديهشلا نم نوملعتأ
 معن :لاق ؟لبإلا موحل نم أضوتأ

 ةماهت نم لجر هللا لوسر ىتأ
 مشاه نب ناميلسب يبنلا ىتأ

 هسأر حسمف ةفدصب يبنلا ىتأ

 تخسم ةمأ :لاقف بضب هْلفَ# يبنلا ىتأ
 طرتشاف هعيابأل ُهّنيَع يبنلا تيتأ

 يل نباب هِيَ يبنلا تبتأ
 مزاح هل لاقي يل نباب ُهِّيَع يبنلا تيتأ
 هتدطصا ديصب هنلَع يبنلا تيتأ

 ىدهلا دص نيح هيَ يبنلا تبتأ
 اهلبقف ةيدهب هَ يبنلا تيتأ
 ميمغلا نعطماف هيَ يبنلا تيتأ
 ةروغلا ينعطقأف يبنلا تيتأ

 , موتكم مأ نبا
 هللا ديبع نب ةحلط

 مصاع نب ناقلغلا

 ىبنلا باحصأ نم لجر

 1 رضنخلا وخأ مازلا

 سابع نبا ىلوم دايز
 سينج نب دئار

 .ينهجلا شيعي

 سن

 دمحم نب ليعامسإ
 هيابع نب ديزي

 اسأل

 ةفيذح

 ةيصاصخلا نبا

 ليقع نب ىسيع
 ليقع نب ىسيع
 يماذجلا مرح نب مازح
 بدنج نب ةيجان
 سرعألا

 هلوم نب ىفوأ

 عقال
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 يلصي وهو هِيَ يبنلا تيتأ
 اًسلاج يلصي هتيأرف هم يبنلا تيتأ

 سيقلا دبع دفو يف هيي يبنلا تيتأ
 ايند يل نإ تلقف هلَع يبنلا تيتأ

 عادولا ةجح يف هيَ يبنلا تيت
 حولا ١ امك لجر ىلع يل قح يف هَ يبنلا تيت

 هعيابأل ُهْلِيَي ىبنلا تيتأ

 تلزلز اذإ ينملعف هْلْإَي يبنلا تيتأ

 ضرا هللا لوسر اي تلقف هيلي ىبنلا تيتأ
: 
 ينإ هللا لوسر اي تقف يبنلا ت م

 هانعيابف ةنيزم نم طهر يف يبنلا ت

 لاق هعيابأل يبنلا تيت

 هدي حسمف هعيابأل يبنلا ت

 هعيابأل يبنلا ت
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 مالغانأو هلل يبنلا تينأ
 بيرغ لجر تلقف بطخي وهو يبنلا تيتأ

 هللا لوسر اي تلقف ردب موي يبنلا تيتأ

 كانيع منتل : هل ليقف هللا يبن ىتأ

 ةنيدملاب هقلن ملف هموق نم ةعامج يف هانيتأ
 دحأ موي هللا لوسر ىتتأ

 هللا لوسر اي تلقف هللا لوسر تيتأ

 هعم تلكأف هللا لوسر تيتأ

 اذإف هديب تذخأف هّنْلَع هللا لوسر انيتأ

 ةرجهلا لبق اهب ُهَْفَع يبنلاو ةكم تيتأ

 توملا هركي مدآ نبا امهركي نانثا

 هللا دبع

 هلل

 يرصعلا ةيريوج

 يدبعلا دوراجلا

 طقرألا نب ريرج
 رغألا

 ةيصاضخلا نب ربش
 ةدانج

 كلام نب ورمع
 موتكم مأ نب ورمع

 سايإ نب ةرق
 ةرامع

 ناحلم نب ةداتق

 ديعس نب مكحلا دبع

 دبع نب زرك

 ديزي نب تباث

 نجحم

 دايز نب سامرهلا

 ةعافر وبأ

 ةعافر وبأ

 هللا دبع

 صومعد نب ةرق



 فصنلا انل تبثأ

 هلسغيلف لوب هباصأ نمف لوبلا رثأ
 نسحلا قلخلا نازيملا يف ءيش لقثأ

 ْ تنأ بيثأ

 مكدجاسم يف اوعمتجا

 لق مث هيلع ىنميلا كدي لعجا
 مطاوفلا نيب ارمخ اهلعجا

 ةالصلا نع كثدحأ سلجا

 ماعطلا اذه نم بصأف سلجا

 ملكتو لظتساو سلجا

 مهل مسقي ملو سلجا
 بارت ابأ اي سلجا

 مهل مسقي ملو «نابأ اي سلجا
 لكو هللا مسو ينب اي سلجا
 ثابق اي سلجا

 كساون ريمع اي سلجا
 انهاه اوسلجا

 كرحن ىلع كتادر يفطع عمجا

 كيلإ اهرصف اهعمجا
 قدنخلا موي هللا لوسر ينزاجأ
 تيبلا ةبرو لايعلا مأ لجأ

 ناجرمو توقاي هتضرعو لجأ
 مهنم تسلو لجأ

 يمرجو ىلع حسمو هرجح يف يبنلا ينسلجأ
 نيمهتم ريغ هوبيجأ

 رمت قشب ولو رانلا نم يبجتحا
 ةبيط وبأ همجحف هللا لوسر مجيتحا

 مرحم وهو هسأر يف مجتحا
 نيلجرلا وعمجاو اوعسوأو اورفحا
 دحأ نلخدي ال بابلا انيلع يظفحا

 ديز وبأ تلصلا
 ٠ ةنوميم

 ءادردلا مأ

 ةديرب

 نعم وبأ
 يصاعلا يبأ نب نامثع

 يلع
 كلام نب سنأ '

 كلام نب سنأ

 ليئارسإ وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ميشأ نب ثابق

 يرهزلا باهش نبا

 ديسأ وبأ

 ىفوأ يبأ نب ديز

 ةريره وبأ

 تياث نب ديز

 هريغو بيسملا نب ديعس

 ديز نب ةماسأ

 ءادردلا وبأ

 يرهزلا

 رمخم نب هللا دبع
 سنأ

 ةنيحب نبأ

 رماع نب ماشه
 كلام نب سنأ
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 يباحصأ يف ينوظفحا

 يباحصأ يف ينوظفحا

 رفكلا رعش كنع قلحا

 رفكلا رعش كنع قلحا

 ةعيبر نم كب ءاج يذلا هللا دمحا

 ليللا فصن رتوأ نأ بحأ

 ةمطاف ىلإ يلهأ بحأ

 كطوس ةقالع نسحأ

 اقلخ مهنسحأ

 يبارعألا ةعيابم اونسحأ

 ؟انعم ترضحأ

 كب ءاج يذلا هللا دمحأ

 يمساب اومست راصنألا تنسحأ

 تيحنت ينتدجو نيح ءرمع اي تنسحأ

 ْ كمأ ةيحأ

 اعبرأ نهنم رتخا

 اعبرأ نهنم رتخا

 نهرئاس لخو اعبرأ نهنم رتتخا
 دلو يف يبنلا ىلإ نالجر مصتخا

 يبضتخا

 باضنخلا نكادحإ كرتت يبضتخا

 ءانحلاب اوبضتخا

 دحاو ءانإ يف هللا لوسر ديو يدي تفلتخا

 ْ هللا ودع جرخأ

 نامثع ردص نم ناطيش جرخأ

 ناررصت ام اجرخأ

 بنعلا مهيلع يجرخا
 كلخن يذجو يجرخأ

 يكهنت الو يضفخأ

 اًنالث يدعب يتمأ ىلع فاخأ

 باطخلا نب رمع

 يراصنألا ضايع
 ريثك وبأ بيلك
 بيلك وبأ تلصلا

 ةيصاصخ ا نب ريشب
 باطخلا وبأ

 ديز نب ةماسأ

 دمحم وبأ سيق

 ريمع

 يلشهنلا رغألا وبأ

 رمع نبأ

 ةيصاصخلا نب ريشب
 يراصنألا مساقلا

 ناثدحلا نب سوأ

 ةمهاج نب ةيواعم نب ةحلط

 رمع نب هللا دبع

 سيق

 يفقثلا دوعسم نب ةورع
 مزاح وبأ

 ءادوسلا

 نيتلبقلا تلص ةأرما

 مهرد
 ةبيبح مأ

 رماع نب عرازلا
 صاعلا يبأ نب نامثع

 ةعيبر نب بلطملا دبع

 ديسأ نب باتع
 هللا دبع نب رباج ةلاخ

 سيق نب كاحضلا

 نجحم وبأ

 انتشر
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 اًنالث يدعب نم يتمأ ىلع فاخأ

 شحج يبأ ةالص نع برلا ىنغب كربخأ

 اذه ام امأف ناقربزلا اذه نع ينربخأ

 ناقربزلا اذه نع ينربخأ

 نيرجأ امهل نأ امهربخأ

 تددر اًملسم ىناتأ نإ كلام اربخأ
 تددر اًملسم ىناتأ نإ اًكلام اوربخأ

 ناررضت ام اجرخأ

 نانثا مكنم يلإ اوجرخأ

 اًبيقن رشع ينثا مكنم يلإ اوجرخأ
 رشع ينثا مكنم يلإ اوجرخأ
 يخأ دلو يلإ اوجرخأ
 هللا فويس نم فيس ةيارلا ذخأ

 باتكلا لهأ نم ةيزجلا هللا لوسر ذخأ
 ةثاملا نم مئغلا نم هللا لوسر انم ذخأ
 مزحلاب تذخأ

 ةوقلاب تذخأ

 ةمئأ يتمأ ىع فاخأ ام فوخأ

 نيعلا روحلا روهم دجسملا نم ةمامقلا جارخإ
 مهيلإ اونسحأ مكناوخإ
 لخدا

 ةدربألا نم كيطعت ةشئاع ىلع لخدا

 ةاشلا هذه عدا

 ةاشلا هذه عدا

 نسحلا ابأ يلإ اوعدا

 ءزج نب ةيمحم يل اوعدا

 يل مهعدا
 مالسإلا ىلإ نهعدا
 نالف ينب بيبط يل اوعدا

 هللا لوسر ىلوم حلفأ

 نجحم وبأ
 يلظنحلا ريبزلا نب دمحم

 يلظنحلا ريبزلا نب دمحم

 ةيواعم يبأ تنب بنيز

 قاحسإ نب دمحم

 قاحسإ نب دمحم
 بلطملا دبع نب ثراحلا

 كلام نب بعك
 كلام نب بعك
 كلام نب بعك
 رفعج نب هللا دبع
 نب هللا دبعو ةداتق وبأو سنأ

 رفعج

 حارجلا نب ةديبع وبأ

 ةعيبر نب داقر

 ةداتق وبأ

 ةداتق وبأ

 باطخملا نب رمع
 ةفاصرق وبأ

 نم لجر نع ورمع نب مالس
 كلام نب فوع

 يملسلا ىزج

 دبعم يبأ نب دبعم

 رباج

 ثراحلا نب ةفرغ

 ثراحلا نب هللا دبع

 نيصح نب نارمع

 كيسم نب ةورف
 راصنألا نم الجر
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 اهاوعدا

 اهاوعدا

 ةعانضضق نم لجر ىلإ هثاريم اوعفدا

 اًقوقحم اًقلظ ولو هدي يف يعفدا

 ربقلا يف ةثالثلاو نينثالا اونفدا
 «. . .اعضرم هل هنإف عيقبلاب هونفدا

 «. . .اعضرم هل نإف «عيقبلا يف هونفدا

 دحاو ربق يف امهونفدا

 ءامسلا يف ىمست هللا نيمأي ندا

 كنيميب لكو هللا مسف ينب اي ندا

 مالغ اي ندا

 ينم هندا

 كدي لخدأ

 يلع هلمخدأ

 نلتقت ال هل لقف ديلولا نب دلاخ كردأ

 دنسأف ةفحجلاب هلي هللا لوسر انكردأ

 رض كباصأ نإ يذلا هللا ىلإ وعدا

 امكاخأ يلإ ايلدأ

 اًظح ةنئجلا لهأ ىندأ

 ريغصلا نع حمق عاص اودأ

 هلل ناك ام رهش يأ ىف اوحبذا

 كابأ لتقاف بهذا بهذا

 هقتستلف اهرمف كمأ ىلإ بهذا

 نمف كموق ىلإ بهذا

 مايصب مهرمو كموق ىلإ بهذا
 هتقدص طعي مل اذإف هيلإ بهذا

 عاجش اي تنأ بهذا

 سابع اي كلحر ىلإ هب بهذا
 هقزار هللا نإف هب بهذا

 نانس نب عفار
 مكحلا يبأ تنب ةريمع

 باؤص نب هيبن

 ريجب مأ

 رماع نب ماشه
 كلام نب سنأ

 ءاربلا

 راصنألا نم خايشأ

 ىفوأ يبأ نب ديز
 ةملس يبأ نب رمع

 ميذح نب ةلظنح

 تباث نب دمحم

 سايإ نب ةرق

 يرهزلا باهش نبا

 عيبرلا نب حابر

 ريم نب رماع

 ةميمت وبأ
 نيداجبلا وذ هللا دبع

 ينهجلا ةبارع نب نمحلا دبع

 ريغص وبأ

 ءاربلا نب ةحلط

 ةعيبر نب هللا دبع

 ردب نب هللا دبع

 دنه نب ةلاضف

 عيبرلا نب نمحرلا دبع

 باهش نبا

 سابع نبا
 تباث نب دمحم
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 ضم

 اهبضخاف بهذا

 اهل ينركذاف بهذا
 مهددراف بهذا

 تنك امثيح رجاهم تنأف .بهذا

 امهوريغف اوبهذا

 سبع يبأب كعم جرخأو بهذا
 هءاسن ضعب ىلإ هب اوبهذا

 ةقيدص تناك اهنإف ةنالف ىلإ هب اوبهذا

 اهورمخف هب اوبهذا
 اهومجراف اهب اوبهذا

 تايصحخلا هذهب اوبهذا

 ةصيمخلا هذهب اوبهذا

 متئش اميف اوبرشاف اوبهذا

 فاصنأ مهومساقف اوبهذا

 نسحي مل هنإف هذه ىلإ يبهذا

 كنطب يف ام يعضت ىتح يبهذا
 ؟تنأ لعب تاذأ

 تباث نع سانلا بر سابلا بهذأ

 سانلا بر سابلا بهذأ

 سانلا بر سأبلا بهذأ
 تجرخ دقف بئاسلا ابأ كنع بهذأ

 اًثالث نذأتسملا نذأتسا اذإ

 ملف اًنالث نذأتسملا نذأتسا اذإ

 حصنيلف هاخأ لجر حصنتسا اذإ

 ذوعأ هللا مسب لقف مونلل تعجطضا اذإ

 هللا ةيشخ نم دبعلا دلج رعشقا اذإ
 مئازعلا ترثكو مكوزغ طاتنا اذإ

 سلجملا ىلإ مكدحأ ىهتنا اذإ
 امهيفيسب ناملسملا ىقتلا اذإ

 ثراحلا نب ةدايز

 داهلا نب دادش

 ةيطع

 سبع وبأ

 رباج

 رباج

 ةيشرقلا ةعيبس

 ثراحلا نب دايز

 ةفيحج وبأ

 ميسر

 بيبز

 رماع ينب نم لجر

 ةيشرقلا ةعيبس

 نيصح ةمع

 سيق نب تباث

 ليمج مأ

 ثراحلا نب بطاح

 سابع نبا

 يرعشألا ىسوم وبأ

 ىسوم وبأ

 ديزي وبأ

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع

 هدج

 موثلك مأ
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 همد ىلع لجرلا لجرلا نمآ اذإ
 ةبالخ ال لقف اًئيش تعتبا اذإ

 لبإ يعار ىلع مكدحأ ىتأ اذإ

 هومركأف موق ميرك مكاتأ اذإ

 هقلخو هنيد نوضرت نم مكاتأ اذإ

 ىنتأف ىبس اناتأ اذإ

 دجسملا مكادحإ تتأ اذإ

 مهطعأف يلسر كتتأ اذإ

 لكف كقبس دق هتيتأ اذإ

 هلأسيلف لجرلا لجرلا بحأ اذإ
 ايندلا هامح ادبع هللا بحأ اذإ
 فرصنيلف مكدحأ ثدحأ اذإ
 لجر اعد نإف مهدعاقم موقلا ذخأ اذإ

 4 اهيأ اي لق » أرقاف كعجضم تذغأ اذإ
 لقف كعجضم تذحأ اذإ

 كل نذأ اذإ

 ةيده هل ىدهأ ًريخ دبعب هللا دارأ اذإ
 هلسع اًريخ دبعب هللا دارأ اذإ

 هلمعتسا ًاريخ ديعب هللا دارأ اذإ
 هلام قفنأ اًنوه دبعب هللا دارأ اذإ

 ةأرملاو لجرلا عماج دبع قلخ هللا دارأ اذإ

 ضرزأب دبع ضبق هللا دارأ اذإ
 ضرأب دبع ضبق هللا دارأ اذإ
 ةدؤتلاب كيلعف اًرمأ تدرأ اذإ

 اهجوز ىلإ ةأرملا تفز اذإ
 رثكيلف محل مكدحأ ىرتشا اذإ

 نكيلف كتالص يف تككش اذإ

 رمت ىلع رطفيلف مكدحأ زطفأ اذإ
 دارأو ةالصلا تميقأ اذإ

 مهومراف مكوبثكأ اذإ
 بلق يف ةأرما ةبطخ هللا ىقلأ اذإ
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 ةبطخ ئرما بلق يف هللا ىقلأ اذإ

 هلتقت الف همد ىلع لجرلا كنمأ اذإ

 ةالصلا ىلإ تمق تنأ اذإ

 لستغتلف تلزنأ اذإ

 لقف برغملا ةالص نم تفرصنا اذإ

 هلهأ ىلع لجرلا قفنأ اذإ
 رثنيلف مكدحأ لاب اذإ
 ةبالخ ال لقف تعب اذإ
 نيعبرأ ملسملا ءرملا غلب اذإ

 اهجوزتأل يح انأو هذه تغلب اذإ
 كلملا شيرق تفاجت اذإ
 كيف هللا كراب :هل لقيلف مكدحأ جوزت اذإ
 امهيفيسب ناملسملا هجاوت اذإ
 للخو غبسأف تأضوت اذإ

 رثتناف تأضوت اذإ
 سانلا عم لصف تئج اذإ

 نحنو ةالصلا متئج اذإ
 باوبأ تحتف ناضمر رهش ءاج اذإ
 هومركأف موق ميرك مكءاجاذإ
 .وهو الإ ردصي الف قدصملا مكءاج اذإ
 نوفاخت يتلا سلاجملا كلت متسلج اذإ
 مويل نيرخآلاو نيلوألا هللا عمج اذإ
 انمآ :اولوقف باتكلا لهأ مكثدح اذإ

 دلولاو ةجوزلا مكدحأ مرح اذإ
 دارأو ةالصلا ترضح اذإ
 مكدحأب ناكو ةالصلا ترضح اذإ
 باصأف دهتجاف مكاحلا مكح اذإ
 لجر عم متنأو جراخ مكيلع جرخ اذإ
 اوعدف متصرخ اذإ

 درص نب ناميلس
 ةرامع نب دعس

 سنأ

 يميمتلا ملسم
 يردبلا دوعسم وبأ
 دادزي

 ورمع نب ذقنم

 ركب يبأ نب هللا دبع

 سابع نبا

 لجر

 بلاط يبأ نب ليقع

 ةركب وبأ

 ةربض نب طيقل

 سيق نب ةملس

 لجحم

 رهزألا نمحرلا دبع
 يملسلا دقرف نب ةبتع
 ريرج

 ريرج

 ماوعلا نب ريبزلا
 ةلاضف يبأ نب دعس وبأ

 ةعيبر نب رماع
 بطاح نب دمحم

 مقرأ نب هللا دبع
 مقرأ نب هللا دبع
 صاعلا نب ورمع

 يعجشألا ريمع نب هللا دبع
 ةمثح يبأ نب لهس

 ةباحصلا ةفرعم
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 حسميلف ءالخلا مكدحأ لخد اذإ
 ىتح سلجي الف سلجملا مكدحأ لخد اذإ

 امهبرقأ بجأف نايعادلا كاعد اذإ

 اوكسمأف يباحصأ ركذ اذإ

 نكي مل نإف ةزانجلا مكدحأ ىأر اذإ

 هلهأ تأيلف اذه لثم مكدحأ ىأر اذإ
 لستغتلف كلذ تأر اذإ

 بمهذلا اوسفانت دق سانلا تيأر اذإ

 مهدوهع تجرم سانلا تيأر اذإ
 اعلس غلب دق ءانبلا متيأر اذإ

 ' ىطعأ دق نمؤملا لجرلا متيأر اذإ
 ادهز ىطعأ دق نمؤملا لجرلا متيأر اذإ
 ةيلهاجلا ءازعب ىزعتي لجرلا متيأر اذإ

 هودشرأف اهبلطي ةجاحلا بلاط متيأر اذإ
 نهسؤر ىلع ئىفلا متيأر اذإ
 مههوجو يف اوثحاف نيحادملا متيأر اذإ

 انذؤم متعمس وأ ادجسم متيأر اذإ
 اوموصف هومتيأر اذإ
 امهادحإ قلطف تعجر اذإ

 عيمج مهو يتمأ نيب قرفي جرخ لجر اذإ
 لقيلف مكدحأ عكر اذإ

 اهودلجاف ةديلولا تنز اذإ

 نوطبب هولأساف هللا متلأس اذإ
 مكفكأ نوطبب هولأساف هللا متلأس اذإ

 اهلني مل ةلزنم هللا نم دبعلا تقبس اذإ
 هيلع اومدقت الف ضرأب هب متعمس اذإ

 اهب متسلو ضرأب هب متعمس اذإ
 اودبعف متيمس اذإ

 اودبعف متيمس اذإ

 اودبعف متيمس اذإ

 بئاسلا
 ةداتق وبأ

 يديمحلا نهحرلا دبع
 يبن'! ىلوم هللا ديبع

 ةعيبر نب رماع

 رباج

 ميكح تنب ةلوخ
 بزاع نب ءاربلا

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 يراصنألا ديسأ وبأ

 دالخ وبأ

 دالخ وبأ

 بعك نب يبأ

 يلع نب نسحلا
 ةرقش وبأ

 دادقملا

 ينزملا ماصع
 قلط

 يمليدلا
 ةماسأ

 ثراحلا نب عيبر

 كلام نب هللا دبع

 ينوكسلا راسي نب كلام

 ينوكسلا راسي نب كلام

 يملسلا دلاخ وبأ

 فوع نب نمحرلا دبع

 فوع نب نمحرلا دبع

 ةفهط نب ريهز

 يفقثلا ريهز

 يفقثلا ريهز وبأ
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 هودلجاف رمخلا لجرلا برش اذإ

 ةرتس ىلإ مكدحأ ىلص اذإ

 هبر ديمحتب أدبيلف مكدحأ ىلص اذإ

 هللا ركذف ةالصم يف دعق مث لجرلا ىلص اذإ

 اهسمخ ةأرملا تلص اذإ

 ملكت نأ لبق لقف ةادغلا ةالص تلص اذإ

 مهب فخأف كموقل تيلص اذإ

 ملكت نأ لبق لقف ةادغلا تيلص اذإ

 ىتح ةالصلا نع كسمأف تيلص اذإ

 ففخف سانلاب نامثع اي تيلص اذإ

 مايأ ةثالث موص مالغلا قاط اذإ

 هلامش نم هنيمي مالغلا فرع اذإ

 اههركتسا نإف هتأرما ةيراج لجرلا ىشغ اذإ
 تنسحأ دق كناريج لاق اذإ

 اهدجسم تأف ءاعنص تمدق اذإ

 ةبطخ ئرما بلق يف لجو زع هللا فذق اذإ
 ةبطخ مكدحأ بلق يف هللا فذق اذإ

 ةبطخ لجرلا بلق يف هللا فذق اذإ

 حاكن دبع بلق يف هللا فذق اذإ

 برعلا تلق اذإ

 مكيديأ اوعفراو اوربكف ةالصلا ىلإ متمق اذإ

 ةالص يف مكدحأ ناك اذإ

 ةنجلا باوبأ تحتف ناضمر ناك اذإ

 ةكئالملا تدعق رطفلا ةادغ ناك اذإ

 تسلو ضرأب ءابولا ناك اذإ

 اهب متنأو دلبب ءايولا ناك اذإ

 يف ةكئالملا تفقو رطفلا موي ناك اذإ 1

 هللا دبع وبأ فيطغ

 ةمثح يبأ نب لهس

 يراصنألا ديبع نب ةلاضف

 يبنلا باحصأ نم لجر

 نسح نب نمحرلا دبع

 يميمتلا ملسم
 كلام نب سنأ

 يميمتلا ملسم نب ثراحلا

 يملسلا ةسبع نب ورمع

 صاعلا يبأ نب نامثع

 نمحرلا نب ىيخي دج

 بيبخ نب هللا دبع

 قبحم نب ةملس

 يعازخلا موثلك
 سنخي نب ربو

 يبنلا باحصأ نم لجر

 يملسلا ةجفرع
 يراصنألا سوأ

 فوع نب نمحرلا دبع

 فوع نب نمحرلا دبع
 يراصنألا هللا ديبع
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 ةباحصلا ةفرعم

 ةكئالملا تفقو رطفلا موي ناك اذإ

 يلاولاب يتأ ةمايقلا موي ناكاذإ .

 عمجلا لهأ اي :ليق ةمايقلا موي ناك اذإ

 عمجلا لهأ اي : ليق «ةمايقلا موي ناك اذإ

 مكنورمأي ءارمأ مكيلع تناكاذإ

 لبتلاب مهومراف مكوبثك اذإ

 اولست الو مهومراف مكوفنك اذإ

 لكأت الف ءباتكلا لهأ ضرأب تنك اذإ

 قزبت الف ةالص يف تنك اذإ

 مارح اولحت وأ الالح اومرحت مل اذإ

 امارحاولحت مل اذإ

 ًالالح اومرحت ملو اًمارح اولحت مل اذإ

 ئمؤيلف دجسي نأ عطتسي مل اذإ

 تام اذإ

 ثلث لاق وأ ليللا ثلث ىضم اذإ

 داو لك ليللا الم اذإ

 هيفو مث هيف اًئيش مكدحأ كلم اذإ

 4 نورفاكلا اَهيأ اي لق » أرقاف تغاذإ

 اذإو هدعب رصيق الف رصيق كله اذإ

 هبوث يف لمقلا مكدحأ دجو اذإ

 لجرلا دي يف ةقرس لجرلا دجو اذإ
 ىذآف اًبحاص تدجو اذإ

 ةطساو لثم كيدي نيب تعضو اذإ

 دحلا اهيلع اوميقأف تعضو اذإ

 اهب متنأو ضرأ يف نوعاطلا عقو اذإ

 اهب متنأو ضرأ يف نوعاطلا عقو اذإ

 يراصنألا سوأ

 نايفس نب مصاع

 يلع

 يلع

 يمجعلا ةميمت وبأ

 ديسأ وبأ

 يراصنألا سنأ وبأ

 يمشخلا ةبلعث وبأ

 يبراحملا هللا دبع نب قراط

 هيبأ نع ةميكأ نب ميلس

 ميلس نب هللا دبع

 يثيللا ةميكأ نب ناميلس

 ينزملا نب هللا دبع

 كيتع نب رباج

 ينهجلا ةبارع نب ةعافر
 بطاح نب نمحرلا دبع

 ةنيكس وبأ

 ةثراح نب ةلبج

 ةرمس نب رباج

 ةمطخ ينب نم لجر
 ديسأ

 ءاوفغلا يبأ نب ورمع

 نمع ةرفص يبأ نب بلهملا

 يبنلا عمس

 بيسملا نب ديعس

 فوع نب نمحرلا دبع
 ىيموزخملا دلاخت وبأ
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 اريغص اهدلو عدنو اهمجرناال اذ

 تامهم هللا كيفكي اَذِإ

 باجحلا عفرت نأ ىلع كنذإ

 باجحلا عفرت نأ ىلع كنذإ
 هللا لوسر ل وسر كنأ هربخأف هيلإ عجرا

 اهب يلسرأ لقف اهيلإ عجرا

 يلصت مل كنإف « لصف عجرا
 يلصت مل كنإف « لصف عجرا

 مكيلع مالسلا لقف عجرا
 ةحلط ىلإ بهو ابأ اي عجرا

 هوجولا تهاش اوعجرا

 هيف هللا يقتاو كمع نبا ىلإ يعجرا

 يربخ كيتأي ىتح كلهأ ىلإ يعجرا
 كتيب ىلإ يعجرا

 ءامسلا يف نم كمحري ضرألا يف نم محرا

 . .ىقبأ هنإف كرازإ عفرا

 ىقنأو ىقتأ هنإف كرازإ عفرا

 نيلبسملا بحي ال هللا نإ ءورمع اي عفرا
 (رمخلا براش نع برضلا يأ) اوعفرا
 ّيلإ يبصلا اوعفرا
 يلإ يبصلا اذه اوعفرا

 كلملاب دهع ثيدح هنإف هب اوقفرا

 هب هللا قفر هب اوقفرا

 هللا مساب ةصفح اهيملعو اهب يقرا
 عنصلا لهأ اومرا

 فذنخلا يصح لثمب اومرا

 ناك مكابأ نإف ليعامسإ ينب اومرا

 ةديرب

 ذقنم نب نابح

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 عيبرلا نب نمحرلا دبع

 ةعابض
 بئاسلا وبأ

 ةعافر

 لبنحلا نب ةدلك

 سابع نبا

 رماع نب ديزي
 كلام تنب ةلوخ

 سابع نبا

 راصنألا نم لجر

 ريرج
 ميلس نب ثعشأ ةمع مع

 دلاخ نب ديبع

 نايفس نب ورمع

 هيبأ نع يرهزلا نمحرلا دبع
 سابعلا نب هللا ديبع

 سابعلا نب مثق

 رجح نب لئاو
 يملسألا عردألا

 هللادبع تنب ءافشلا

 ةرم نب بعك

 ورمع نب ةلمرح
 ةثراح نب دنه



 ةباحصلا ةفرعم

 فذحلا ىصح لثمي رامجلا اومرا

 فذخلا يصح لثمي رامجلا اومرا

 فذنملا ىصح لثمي رامجلا اومرا

 عردألا نبا عم انأو اومرا

 ةصفح قلطي نأ هللا لوسر دارأ

 قيرطلا يلع اوعطقف موق يل ضرع نإ تيأرأ

 نيد كيبأ ىلع ناك ول تيأرأ

 هتيضقف نيد اهيلع ناك ول تيأرأ
 كانيع تناك ول تيأرأ

 عبرأب عبرأ

 مالسإلا يف لجو زع هللا نهضرف عبرأ
 نيملسملا نم ناك نهب لمع نم عبرأ
 لداعلا مامإلا ةباجتسم مهتوعد عب رأ

 مصأ لجر : ةمايقلا موي نوجتحي ةعبرأ

 هيخأ ضرع يف ءرملا طابتعا ابرلا ىبرأ

 كيلإ ثنأتسأ نأ تدرأ

 ؟هلتق تدرأ

 ءالبو برك ضرأ

 رشنملاو رشحملا ضرأ

 هيعضرأ

 هيلع يمرحت هيعضرأ

 تاعضر سمخ هيعضرأ

 نيدجت يذلا كنع بهذي هيعضرأ

 ةفيذح يبأ هجو يف ام بهذي هيعضرأ
 مكءاقرأ مكءاقرأ

 ةنجلا رجح يف رضخ رويط نينمؤملا حاورأ

 كنع اهعدت نأ ىرأ

 ذاعم نب نمحرلا دبع

 ورمع نب ةلمرح

 يبنلا باحصأ نم لجر

 ةثراح نب دنه

 رساي نب رامع

 سوباق وبأ : قراخم

 يمعثنلا فوع نب نيصخ

 هللا دبع نب نانس ةمع

 مقرأ نب ديز

 هللا دبع نب ثراحلا

 يمرضحلا ميعن نب دايز

 مزح نب ةرامع

 عقسألا نب ةلثاو

 عيرس نب دوسألا

 بهو نب دوسألا

 ناورث وبأ

 مساقلا وبأ

 ةملس مأ

 ةنوميم

 ةشئاع

 ريبزلا نب ةورع
 ةشئاع

 ليهس تنب ةلهس

 نمحرلا دبع وبأ ديزي

 رشبم مأ

 مدرك تنب ةنوميم
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 هلحنت نأو هقتعت نأ ىرأ

 اهكراف مق ؟تعكرأ

 سانخ ابأ اي كولد ينرأ

 ترخأف يدعب نم يتمأ يقلي ام تيمرأ
 يدعب نم يتمأ يقلي ام تيرأ
 اًدرف امتيرأ

 كديزأ

 كديزأ كديزأ

 لتق يف هللا لوسر جرزخلا تنذأتسا

 ةرمت قشب ولو رانلا نم اورتتس
 ربقلا باذع نم هللاب اوريجتسا

 موتكم مأ نب ورمع هللا لوسر فلختسا

 ةئيزم اوعضرتسا

 لستغأ ىتح يلع رتسا

 ةأرملا صالمإ ىف هنع هللا يضر رمع راشتسا

 دهاشلا عم نيميلا يف مالسلا هيلع ليربج ترشتسا

 هسفن هب هللا دمح امب اوفشتسا

 ةرم نيعبس مويلا يف هللا رفغتسا

 ىشاجنلل اورفغتسا

 كلام نب زعامل اورفغتسا

 اولد قتسا

 هنطب لبقف «دقتسا»

 نسح يبأ نب ةرامع

 بعك نب نمحرلا دبع

 سيق مأ
 دلاخ مأ

 رباج

 ينزملا فوع نب ورمع

 كلام نب هللا دبع

 ةمرخم نب روسملا

 سيق نب ةملسم

 ينونعلا ءاجر

 ريهظ نب ديسأ

 قاحسإ نبا

 مهلد نب نمحرلا دبع

 ورمع نب ديز نب ديعس

 زعام

 ةيلظنحلا نب لهس
 يبنلا باحصأ نم لجر

 ريبج نب هللادبع



 ةباحصلا ةفرعم

 ةعبرأ نم نآرقلا اوءرقتسا

 ةعبرأ نم نآرقلا اوءرقتسا

 هللا لوسر ينم ضرقتسا
 ماشلاب اضرأ هللا لوسر تعطقتسا

 متمقتسا نإ امعنو اوميقتسا

 دوجسلا نم اورثكتسا

 اوعتمتسا

 ريخ ىراسألاب اوصوتسا

 يبنلا نم شادخ يمع بهوتسا

 يبر ىلع ىنثأ ىتح اووتسا

 يعسلا يلع بتك هللا نإف ءاوعسا
 يعسلا مكيلع بتك لجو زع هللا نإف ءاوعسا
 مهيلإ هلمحا ءاملا قسا

 ركب ابأ يلوانو يبكسا

 نينثاب كنظ ام ركب ابأ اي تكسا

 ءارح نكسا

 يبن الإ كيلع سيل هنإف «ءارح نكس

 قرطلا مراخم نم ملعت ثيح امهب كلسا

 يعيطأو يعمسأ

 كيف هللا كراب : بيؤذ كمسا

 مهلعف اوعدو شيرق لوق نم اوعمسا
 مكيلع رمأ نإو ءاوعيطأو اوعمس

 عرسأ دقف حيرم همسا

 كناوضرو مظعألا كمساب كلأسأ

 اوكرشت الو هب اونمؤت نأ مكلأسأ

 هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ

 مكنيد هللا عدوتسأ

 دئرم نب ضايع

 ةشئاع

 ركب وبأ

 دير نب ديعس

 ىليل

 بيؤذ

 رهش نب ماع

 ديوس نب ةرشان
 بلطملا دبع نب ةزمح

 ديزي نب هللا دبع
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 ةيلهاجلا عجسك عجسأ
 ةيلهاجلا عجسك عجسأ
 اهاريس اًيرخ ضرألا عرسأ
 ذئموي انأو هلع هللا لوسر باحصأ ينرسأ

 حبصلا ةالصب رفسأ

 هنإف حبصلاب اورفسأ
 رجألل مظعأ هنإف حبصلاب اورفسأ

 املكف رجفلاب اورفسأ
 وهف رجفلاب اورفسأ
  ةناكرل يبنلا ملست ملسأ

 ؟كجح ملسأ

 هللا اهملاس ملسأ

 هللا اهملاس ملسأ

 هللا اهملاس ملسأ

 رافغو هللا اهملاس ملسأ

 اهل هللا رفغ رافغو هللا اهملاس ملسأ

 ةوسن نامث هلو يفقثلا ةملس نب ناليغ ملسأ

 رمأف ةوسن رشع هتحتو ةملس نب ناليغ ملسأ

 ورمع نمآو سانلا ملسأ

 كرشم اهجوزو هيَ يبنلا تنب بنيز تملسأ
 اعوط سيقلا دبع تملسأ

 ريخ نم قبس ام ىلع تملسأ
 ريخ نم كل فلس ام ىلع تملسأ
 ريخ نم تفلس ام ىلع تملسأ

 ريختأ نأ ينرمأف ةوسن نامث يلو تملسأ

 ْ اوملست اوملسأ

 هتالص قرسي يذلا ةقرس سانلا ءوسأ
 ةعبرأ ىلإ ةنجلا تقاتشا

 هللا لوسر ىمدأ نم ىلع هللا بضغ دتشا
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 ةباحصلا ةفرعم

 ةاش انل رتشا

 يناسكف هلع يبنلا تيكتشا

 روهط هغابد نإف ءاوبرشا
 ةالصلا انعم دهشا

 يقلخو يقلخ تهبشأ
 اوكرشت الو هودبعت نأ لجو زع يبرل طرتشأ
 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 دبع تومي ال لجو زع هللا دنع دهشأ

 يراصنألا تباث نب ةيزخ تعمسل دهشأ

 هللا لوسر ءاضقب اهنم تيضقل دهشأ
 حاكتلا اوديشأ

 حاكتلا اوديشأ حاكتلا اوديشأ

 نهسفنأ يف ءاسنلا ىلع اوريشأ

 اًنالث اهسأر ىلع نتببص اذإ نيبصا

 ردب موي افراش تبصأ

 رساي لآ اوربصا

 ةنجلا مكدعوم رساي لآ اوربص
 ضوحلا ىلع ينوقلت ىتح اربصا
 بهذت اهنإف يربصا
 امهيديأ عطقاف نيتعدص اهعدصا

 اًيلح اذهب عنصا
 .  قدصو دبع مأ نبا باصأ
 ىذانف اًيدانم يبنلا رمأف نينح موي رطم انباصأ

 رت مل اذإ دعس اي تبصأ

 يموزخملا ذئاع نب فيس تبصأ
 يبنلا هب تيتأف ردب موي اًقيس تبصأ
 تنسحأو تبصأ

 ةيواعم اي تبصأ
 كلملا حبصأو تحبصأ

 نآرقلاب أزهت تحبصأ

 نيثالث مامتل اًمايص انحبصأ

 متحبصأ املك مكنإف «حبصلاب اوحبصأ

 يقرابلا نب ةورع

 دبع نب ةبتع
 8 ما نب ة /

 ةديرب

 ةماسأ نب هللا ديبع

 يرمهزلا
 دمحم نب ركب وبأ

 ينهجلا ةبارع نب ةعافر

 حالجلا نب ةحبصأ نب ورمع
 ةمقلع

 رابه

 دوسألا نب رابه

 ماحنلا نب حلاص

 بيبح مأ

 ةيعازخلا ةمطاف
 ىبلكلا ةيحد

 ذوعم تنب عيبرلا
 ءادردلا وبأ

 ريمع نب ةماسأ

 ظرقلا دعس

 ةعيبر نب كلام
 صاقو يبأ نب دعس

 هيبأ هنع ةيراج

 ةيواعم نب رشب
 6 7 ىفوأ ىبأ نب هللا دبع

 لجر نع شارح نب يعبر
 ربك مأ
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 (نيديلا يذ ثيدح يف) قدصأ

 ؟سمأ متمصأ

 ادغ نومئاصأ سمأ متمصأ

 ؟مويلا اذه متمص أ

 ؟اذه مكموي متمصأ

 اذهل كتسسد كتابحي وصأ

 نيترم حبصلا ةالصأ

 ةهدح هوبرضا

 (بهذلا متاخخ يأ) هحرطا

 هوجولا ناسح نم ريخلا اوبلطا

 اًملسم اًئراو هل اوبلطا

 اهلهأ رثكأ تيأرف رانلا يف تعلطا

 كلام نيمس نم كلهأ معطأ

 كلام نيمس نم كلهأ معطأ

 اًئيش مويلا تمعطأ

 رسب انمعطأ

 مكتاش نم انيمعطأ

 ةمامث اوقلطأ

 ةديبع يبأ مودقب متعمس مكنظأ
 هب كرشت ال هللا دبعا

 ربخلا كغلب ثيح يدنعأ
 ةمسن نهنم ةدحاو لك نم قتعا

 اهقتعا

 ةنمؤم اهنإف اهقتعأ
 ةنمؤم اهنإف اهقتع"'
 باقر عبرأ يقتعأ

 نيصح نب نارمع

 يملسلا قابرخ

 يدزألا ةدانج

 ةيمأ ىبأ نب ةدانج

 ةملس نب نمحرلا دبع مع

 يراصنألا يفص نب ذمحم

 ميهاربإ ةنضاح ةمالس

 ورمع نب سيق

 ةشئاع

 ةدابع نب دعس نب ديعس

 هموق نم
 يراصنألا بعصم وبأ

 ينهجلا باؤص نب هيبن
 ىملسلا طبضألا

 ينزملا رجبأ
 ةرهاطلا ةنيزم نم سان

 يشرقلا دبعم

 ةعابض
 ةريره وبأ

 كلام تنب ةعيرفلا

 نيصح نب ةفيلخ

 © مكحلا نب رمع

 ديرشلا

 ةريره وبأ

 نايفس تنب ةريبك ىلوم ديعس
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 ًاليل ةنارعجلا نم هللا لوسر رمتعا
 ةجحك ناضمر ىف ةرمع نإف «ناضمر يف يرمتعا

 مهنيب لدعا

 مكاقر يلع اوضرعا

 لاجحلا نمزلي ءاسنلا اورعا

 : ةمسن نم ام متئش نإ اولزعا

 اولزعت ال وأ اولزعا
 مكرهظأ نيب لتق هنأل هولقعا

 حضانلا هب فلعا

 كلذ لعف اذإ ءرملا نأ ءارب اي ملعا

 ةكسلا ىف هفذقاف كعاتم ىلإ دمعا '

 رسيم لكف اولمعا

 مالقألا هب تفج اميف اولمعا

 يقادص يقتع لعجو هللا لوسر ينقتعأ

 ال هنإف كتالص دعأ

 تلق ام ىلع دعأ

 ةهاوأل اهنإف رمع اي اهنع ضرعأ
 امسق اهنم ًارمع طعا

 ةنحلا ىف ةلخنب هايإ هطعأ

 هايإ اهطعأ
 اًمئاص رطفلا ةقدص اوطعأ

 دوجسلاو عوكرلا نم اهظح ةروس لك اوطعأ

 عوكرلا نم اهظفح ةروس لك اوطعأ
 اهقح نسلاجملا اوطعأ

 دواد لآ ريمازم نم ارامزم ىسوم وبأ ىطعأ

 نايفس تنب ةريبك

 لقعم تنب ةمالس

 لقعم تنب ةمالس

 نايفس تنب ةريبك

 يبعكلا شورحم

 لقعم مأ
 ريشب نب نامعنلا

 كلام نب فوع
 دلخم نب ةملسم

 يرمضلا يدجم

 يرذعلا ةمرص

 لهس نب نمحرلا دبع
 ةبيطوبأ « عفان

 كلام نب سنأ

 مالس نب هللا دبع نب دمحم

 يبالكلا ةيحللا وذ

 يبالكلا ةيحللا وذ

 نابيش نب يلع
 يريشقلا ةريبه نب ةرف
 ثراحلا تنب ةنوميم

 ثيرح نب ورمع

 سابع نبا
 كلام نب سنأ

 رجح نب لئاو
 ناثدحلا نب سوأ

 يبنلا عمس نمع ةيلاعلا وبأ

 يبنلا عمس نمع ةيلاعلا وبأ

 يراصنألا كلام

 كلام نب سنأ

 (و/كت 9
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 ةصيحم ربيخ موي هللا لوسر ىطعأ

 مهبولق ةفلؤملا ذئموي هللا لوسر ىطعأ
 ةعافشلا تيطعأ

 عبسلا ةاروتلا ناكم تيطعأ

 ريخ كنم تذخأ يذلا نأ ملعا

 هشرك يف هلعجأ حضانلا فلعا

 ؟ةملس مأ ىلعأ

 ةيلهاجلا تاديع نم ديع ىلعأ
 ؟ةدوس اي هلوسرو هللا ىلعأ
 ؟دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع ىنعأ

 ةالصلا اوميقت نأ مكيلإ دهعأ

 كطخس نم كاضرب ذوعأ

 ربقلا باذع نم هللاب ذوعأ

 ضرأالاو تاومسلا اهضرع ةنج ىلإ اوزغا

 كقلخ نسحي كموق ريغ عم زغا
 ارتو اهلسغاو ردس ءامب اهنلسغا
 هلسغا مث هلسغا

 هيف يلصو هيلسغا
 هلخدأو هبنذ هل رفغا

 اًنمث اهالغأ
 تاحفنل اوضرعتو مكرهد ريخلا اولعفا
 بيطلا ةماركلا لضفأو ةماركلا اوعفا

 جرحالو اولعفا
 تئش نإ ىلعفا

 مالسلا اوشفأ

 هللا دبع ابأ اي تضفأ

 رحنلا موي هللا دنع مايألا لضفأ
 هدلو لجرلا بسك لضفأ
 هلل دمحلاو هدمحبو هللا ناحبس مالكلا لضفأ

 موجحملاو مجاحلا رطفأ

 سس ىثراحلا فنكم

 (ه61) قاحسإ نب دمحم

 ونشر طقرألا نب ريرج

 (1186) عقسألا نب ةلثاو

 غ0 ىملسلا سيق نب هللا دبع

 41 ْ ةصيحم

 ,ظآ”آآ ةملس ىبأ تنب بئيز

 0119 سبق نب مدرك

 (41/6 ذعسأ نب نمحرلا دبع

 للف يملسألا بعصم

 نفل يريمنلا صومعد نب ةرق
 نركح ليفطلا وبأ  كردم

 0433 نايفس وبأ

 ادن يراصنألا ورمع وبأ

 ١0 كلام نب سنأ

 لل ةيراصنألا ةيطع مأ

 536 ىفقثلا ةرم نب ىلعي

 فلين ١ راسي تنب ةلوخ
 1 رذوبأ

 ١60 رذ وبأ

 هن كلام نب سنأ

 1 شحج تنب بنيز
 ةهك ورمع نب هللا دبع
 <20 كلام تنب ةعيرفلا

 1 مالس نب هللا دبع
 (3184) ةملس مأ
 عةا/ طرق نب هللا دبع

 076 ةدرب وبأ

 0/0 ىبنلا باحصأ
 50 جيدخ نب عفار



 (هتيب يف يلصي يأ) لعفأ
 قدص نإ هيبأو حلفأ

 اًنبل قزر نم حلفأ
 هوجولا تحلفأ

 هوجولا تحلفأ

 بونذلا وحمن ةيآ ىلع كلدأ الفأ

 ؟كلذ هملعأ الفأ

 اروكش اًدبع نوكأ الفأ

 ةميمذ يهو اهومتكرت الفأ
 ةنيدملاب هلع هللا لوسر ماقأ

 ليذه تاقدص نم كدي تحت نم ضبقا

 ةشبحلا ضرأ نم كب تلبقأ
 ركب يبأ :يدعب نم نيذللاب اودتقا

 اهلتق نم نإف اهنم رهظ ام اولتقا
 (قراسلا يأ) هاولتقا

 . . كلم كلذ نإف ديسأأرقا

 ريضحلا نبا أرقا

 كبر مسا حبس ىلوألا يف أرقا

 «نورفاكلا اهي اي لقط أرقا

 اهنإف 4 نوُرْفاكلا اه اي لقط أرقا
 اهنإف 4 َتوُرفاَكلا ايا لقط أرقا
 سانلا نيب همسقا

 ورمع اي امهنيب ضقا
 اهنع ضقا

 اهنع هضقا

 اهنع هضقا

 (قراسلا دي يأ) هوعطقا

 نينس عست ةكمب هللا لوسر ماقأ

 سوأ نب دادش

 يملاسلا كلام نب نابتع
 ْ هللا ديبع نب ةحلط

 ةريبه نب ةرق

 بعك نب نمحرلا دبع

 كيتع نب هللا دبع
 رباج

 رباج

 ةبعش نب ةريغملا

 ةثراح نب ةملس

 رباج

 رميوع نب نارمع

 ليج
 هللا دبع

 ناهبن تنب ءارس
 بطاح نب ثراحلا

 ريضح نب ذيسأ
 ريضح نب ديسأ
 ةربس يبأ نب نمحرلا دبع

 يعجشألا لفون
 يعجشألا لفون
 ةورف وبأ
 كلام نب سنأ

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع
 ةيئاغ

 سابع نبا
 ةدابع نب دعس

 بطاح نب ثراحلا

 رباج

 باهش نبا
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 رثب وحن نم هللا لوسر لبقأ

 ىتح حتفلا ةوزغ نم هللا لوسر عم انلبقأ
 ؟ كتخأ تلبقأ

 هللاب تنمآ لاق امدعب هتلتقأ

 ديز مالسلا هيلع أرقأ

 ربص ةفعأ مهنإف مالسلا كموق أرقأ

 مهنإف مالسلا كموق ئرقأ
 هفعأ مهنإف مالسلا كموق ئرقأ

 هبحاص يتأي ىتح هورقأ
 اهتانكم ىلع اهتناكم ىلع ريطلا اورقأ
 كج وزتأو كباتك كنع ىضقأ

 ءوسلا رجهاو ةاكزلا تآو ةالصلا مقأ

 هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب بتكا
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب : اوبتكا

 ةاش يبأل اوبتكا

 ءوضولا نسحأف أضوت مث ةبطخلا متكا

 هللا دبع مأ ينتكا

 كدضع نع فشكا

 بكانملا نع اوفشكا

 اهيف امب رودقلا اهوؤفكا

 لحت ال ةبهنلا نإف اهوؤفكا

 ةلاوح نبا اي كبتكأ
 سودقلا كلملا ناحبس :لوقت نأ اورثكأ

 كدلوو كلام هلل رثكأ

 ركذ توملل مهرثكأ

 زبخلا اومركأ
 يباحصأ هبشأ نم هنإف هيمركأ

 اًقلخ يباحصأ هبشأ نم هنإف هيمركأ

 يكلا هركأ

 قاحسإ نب دمحم ردب دعب ةنيدملا ىلإ ًالفاق هللا لوسر لبقأ

 ةفيحج يبأ نوع

 ينهجلا ةبارع نب هللا دبع

 ةيمأ نب ريمع

 يملسألا دردخ وبأ

 مقرأ نب ديز

 زرك مأ
 ةشئاع

 كيدف نب ريشب نب حلاص

 نامعنلا نب كاحضلا
 رمع

 ةريره وبأ

 بويأ وبأ
 ةشئاع

 ةبلعث نبا

 يرهزلا
 مكحلا نب ةبلعت

 مكحلا نب ةبلعت

 ةلاوح نبا

 بزاع نب ءاربلا

 ئىناه وبا ديزي
 دوعسم نب دعس

 ديز

 ةريره وبأ

 ِهنلَي هللا لوسر تنب ةيقر

 ةباحصلا ةفرعم
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 زبخلا اوهركأ
 ىتح يلع رتسا لاق مث اًماعط اًموي هللا لوسر لكأ

 لستغأ

 هتمعطأ دادقم ايابرلا تلكأ

 ًسوءر يبنلا عم تلكأ

 تلزتأ تنكأ

 هوجولا ناسح دنع ريخلا اوسمتلا

 ينتأف يروهظ غلب اذإف كموقب قحلا
 كلهأب يقحلا

 كلهأب يقحلا

 كيلع كلماو كتيب مزلا
 همزلا

 اهيلجر دنع ةنجلا نإف ءاهمزلا

 متلق ننسلا اهنإ ربكأ هللا
 ربيخ تبرخ ربكا هللا
 بذاك مكدحأ نأ ملعي هللا

 هذه نم هدابعب محرأ لجو زع هللا
 لئساملا *مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا#

 هلأس نمل © . . مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا#

 كيلإ يلهأ بحأب ينتثا مهللا
 مهرسك ربجا مهللا
 سانلا رثكأ قوفرماع ابأ ديبع لعجا ممهللا

 نعطلاب كليبس يف يتمأ ءانف لعجا مهللا

 نعطلاب كليبس يف يتمأ ءانف لعجا مهللا

 افلخ قفنم لامل لعجا مهللا

 اًقداص اًناسل هل لعجا مهللا

 ةيآ يل لعجا مهللا

 يداه هلعجا مهللا

 ءاير ريغ ةجح اهلعجا مهلل

 يتعافش يف مهلعجا مهللا

 ىقفاغلا كلام نب هللا دبع

 دوسألا نب دادقملا

 ةثالع نب ةمقلع

 ةفيصخ وبأ

 رذوبأ

 ىئاطلا ديز نب دعس

 يئاطلا ديز نب ديعس
 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 دايز نب سامرهلا
 يثيللا ةمهاج

 يئيللا دقاو وبأ

 ةحلط وبأ
 دامحلا نب كيرش
 رمع

 عقسألا نبا

 يركبلا عقسألا

 يبلكلا ةيحد

 هللا دبع وبأ نمحرلا دبع
 يرعشألا ىسوم وبأ

 سيق نب ةدرب وبأ

 سيق نب ةدرب وبأ

 نمحرلا دبع

 ديز نب ةلمرح

 قاحسإ نب دمحم

 ريمع يبأ نب نمحرلا دبع
 ةمادق نب رشب

 يعجشألا ليلسلا
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 ا

 مهرمأ ىدهلا ىلع عمجا مهللا

 ينظفح امك ةداتق ابأ ظفحا مهللا

 ْ اًدالخو اًعفار لمحا مهللا

 لماحلا تنأو لمحا مهللا

 هدلو يف ارفعج فلخا مهللا

 ادابع محرا مهللا

 الام ةبلعث قزرا ملهلا
 اًقافك هزنع قزرا مهللا

 ةيفاعلاو وفعلا هقزرا مهللا

 هل كرابو اًدلوو الام هقزرا مهللا

 يتعور نمآو يتروع رتسا مهللا
 يتعور نمآو يتروع رتسا مهللا

 اعيرم اًثيغم اًئيغ انقسإ مهللا
 [رماع لغشا مهللا

 انرخأو انلوأل رفغا مهللا

 انتيمو انيحل رفغا مهللا

 ةبلعث نب ةرمضل رفغا مهللا

 سيقلا دبعل رفغا مهللا
 سيق نب هللا دبعل رفغا مهللا
 رماع يبأ ديبعل رفغا مهللا

 فنحألل رفغا مهللا

 راصنألل رفغا مهللا

 راصنألل رفغا مهللا

 راصنألل رفغا مهللا

 راصنألا ءانبأو راصنألل رفغا مهللا

 اًبلت محراو بلتلل رفغا مهللا

 ةباحصلل رفغا مهللا
 نيقلحملل رفغا مهللا
 نيقلحملل رفغا مهللا
 نيقلحملل رفغا مهللا

 ةديرب

 ةداتق وبأ

 عفار نب ةعافر

 راثيد نم لجر

 سابع نبا
 ةشئاع

 بدئج

 يعازخلا بابحخ

 ةرمع نب بعك

 ةعيبر نب هللا دبع

 يراصنألا ميهاربإ يبأ وبأ

 ةداتق يبأ نب هللا دبع

 ةبلعث نب ةرمض
 يحابصلا ةريخ وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ

 سيق نب فنحألا

 مقرأ نب ديز
 ةعصعص يبأ نب نمحرلا دبع

 ةملس نب فوع
 ةملس وبأ فوع

 بلتلا

 دعس نب لهس
 ةدانج نب يشبح

 ةعيبر نب كلام

 ميرم وبأ

 انيلما
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 سا
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 انل رفغا مهللا

 يل رفغا مهللا
 يدمعو يبنذ يل رفغا مهللا

 تنلعأ امو تررسأ ام يل رفغا مهللا

 نطب امو اهنمرهظ ام نتفلا هفكا مهللا
 ناوكذو ًالعرو نايحل ينب نعلا مهللا

 هامسو  ًالجر نعلا مهللا

 ناوكذو ًالعر نعلا مهللا

 ةيصعو ناوكذو ًالعر نعلا مهللا

 هيلإ كحضت ةحلط قلا مهللا

 هيلإ كحضت ةحلط قلا مهللا

 هيلإ كحضت ةحلط قلا مهللا

 اًيلع رصن نم رصنا مهللا
 ةريره يبأ مأ دها مهللا

 ةريره يبأ مأ دها مهللا

 اسود دها مهللا

 اسود دها مهللا

 ةبيش دها مهللا

 هدها مهللا

 (هيف هاوبأ عزانت يذلا دلولا يأ) هدها مهللا

 اهدها مهللا

 يتروع رتساو يتعور نمآ مهللا

 رومألا يف يتبقاع نسحأ مهللا

 هةمهس سخأ مهللا

 دربلا مهنع بهذأ مهللا

 تينغأو تيقسأو تمعطأ همهللا

 مهبولقب لبقأ همهللا

 لقأو مهلاجر لام رثكأ مهللا

 نالف لام رثكأ مهللا

 ورمع نب ثراحلا

 يبنلا باحصأ نم لجر

 ريمث نب زوجع

 نارمع وبأ نيصح

 بلاط يبأ نب يلع
 ءاميإ نب فافخ

 لبش نب هللا دبع

 ديز نب ديعس

 ءاميإ نب فافخ

 حوحو نب نيصح

 بعك نب دمحم
 ءاربلا نب ةحلط

 ليبحارش نب ورمع

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 قاحسإ نبا

 نامثع نب ةبيش

 هيبأ نع ةملس نب ديمحلا دبع
 هدج نع

 هدج نع هيبأ نع ديمحلا دبع
 نانس نب عفار

 يلع نب ةلظنح
 ةاطرأ يبأ نب رسب

 ةيطع

 لالب

 ديوس نب رساي

 يدزألا ةداقن
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 مهترجه يباحصأل ضمأ مهللا

 يتيب لهأ ءالؤه نإ مهللا

 كدابع نحنو انتقلخ كنإ مهللا
 امهبحأف امهبحأ ينإ مهللا

 ىلاوملا ىنغو ينغلا كلأسأ ينإ مهللا

 لضأ نأ كب ذوعأ ينإ مهللا

 نييمعألا رش نم كب ذوعأ ينإ مهللا
 ءاثعو نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 راتلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 لهأل ليو رانلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 رفكلا نم كب مهذيعأ ينإ مهللا
 اًيضار هنع تيسمأ ينإ مهللا

 هبحأف هتببحأ دق ينإ مهللا

 ةعيبر يبأ نب شايع نأ مهللا
 ةملسو ديلولا نب ديلولا نإ مهللا

 ةملسو ديلولا نب ديلولا نأ مهللا

 شايعو ديلولا نب ديلولا نأ مهللا
 نمألاب انيلع هلهأ مهللا

 سدقلا حورب هديأ مهللا

 ءالؤه ىلع كراب مهللا

 يمازحلا يف كراب مهللا

 لسرأ نميفو اهيف كراب مهللا
 سانخ يبأل كراب مهللا

 اهروكب يف يتمأل كراب مهللا

 هماعط يف ةثراخل كراب مهللا

 اذه انرهش يف انل كراب مهللا

 اهضحم يف هل كراب مهللا

 ليسغلا نب هللا دبع
 رضاحوبأ
 ديز نب ةماسأ

 ةمرح وبأ

 ةنوميم
 ةمادق تنب ةشئاع

 سجس نب هللا دبع

 ىليل وبأ راسي

 نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع
 هيبأ

 دعس

 هللا دبع

 ديز نب ديعس

 ركب يبأ نب كلملا دبع
 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 يقرزلا ةحلط
 ةريره وبأ

 نع يرماعلا نمحرلا دبع
 هموق نم خايشأ
 ورج
 يدزألا ةداقن

 زيزعلا دبع نب دلاخ
 يدماغلا رخص

 يدع نب ةثراح

 دايز

 ناميلا نب ةفيذح
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 ةباحصلا ةفوعم
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 اهيف هل كراب مهللا

 اًبيط ريثك هلعجاو اهيف اهل كراب مهللا

 اهضح يف مهل كراب مهللا
 مهتقزر اميف مهل كراب مهللا

 مهتقزر اميف مهل كراب مهللا

 مهتقزر اميف مهل كراب مهللا

 نيتأرما دمحم ينب نم رب مهللا

 هيلع بت مهللا هيلع بت مهللا

 لزنأ نأ ينتبث مهللا

 يدهم اًيداه هلعجاو هتبث مهللا
 كدابع ىلإ همأو اذه كديبع ببح مهللا

 كدابع ىلإ كتمأو كدبع ببح مهللا

 نيكرشملا ىلع ةبلعث نبا مد مد مهللا
 دمحلا كلو انبر مهللا

 احش هدز مهللا

 هتوعد بجأو هيمر ددس مهللا

 كبلك هيلع طلس مهللا

 كبلك هيلع طلس مهللا

 ًالجاع ءافش مهللا

 ىفوأ يبأ لآ ىلع ىلص مهللا

 ءايرلا نم يلمعو قافنلا نم يبلق رهط مهللا

 ' كتمأ نباو كدبع مهللا

 باسحلاو باتكلا ةيواعم ملع مهللا

 باسحلاو باتكلا ةيواعم ملع مهللا

 . .باتكلا ةيواعم ملع مهللا

 تيقسو تمعطأ دمحلا كل مهللا

 تيقسو تمعطأ دمحلا كل ممهللا

 هلك دمحلا كل مهللا

 ينقدصو يب نمآ نم مهللا
 معن مهللا

 يعجشألا ليعج

 نيصح نب نارمع

 رسب نب هللا دبع

 رسب نب هللا دبع

 رسب نب هللا دبع

 نميلا لهأ نم خيش
 يموزخملا ةيمأ وبأ
 داهلا نب هللا دبع

 هللا دبع ئبريرج

 ةريره وبأ
 ةبلعث نبا

 ةريره وبأ
 يمرضحلا لئاو

 نيقلا وبأ

 صاقو يبأ نب دعس

 هيبأ نع لفون وبأ

 برقع وبأ

 نالجع نب ناعنلا

 ىفوأ يبأ نب هللا دبع

 ةثراك نب ديزي

 دايز نب ثراحلا

 ةيراس نب ضايرعلا

 ةيراس نب ضابرعلا

 ثراحلا سس ثراحلا

 ميلس نم لجر

 ةعافر نب هللا دبع

 ناليغ نب ورمع



 كر

 هلاه مهلل

 دهشا مهللا تغلب له مهللا
 يلع اوبذكي نأ مهل لمإ ال مهللا

 سأبلا موي انزخت ال مهللا

 ةماثج نب ملعمل رفغت ال مهللا

 تومي ىتح لولا هيلع لوحي ال مهللا

 اهموحلو ءاود اهنمسو ءافش اهنابلأ
 اًبحاص سمتلا

 اهسفنب قحأ اهنإف اهاوصحب اهقحلأ
 نامشع ريخلا انفلس يقحلا
 انل دحللا نإف اوقشت الو اودحلأ

 ةنجلا مثف ءاهلجر مزلا
 امهيف تاونسلا دانسلا

 ماركإلاو لالجلا اذاي اوظلأ

 لالجلا يذب اوظلأ

 اهايإ اهمقلأ
 مأ كلأ

 لام كلأ

 ؟هاوس دلو كلأ

 ؟هاوس دلو كلأ

 ينغلبي ملأ وأ ربخأ ملأ وأ أبنأ ملأ

 كهنأ ملأ

 ءوضولاو روهطلا نسحت ملأ

 نيب ام مرح هللا لوسر نأ ملعت ملأ
 ؟هريغ لام هلأ

 هريغ لام هلأ

 رهظملا نيأ ىلإ
 الف كلذ سميلأ

 ؟مارح مويلا اذه سيلأ

 رجشلا لكأيو لكلا ىعري سيلأ

 ةشئاع

 ديمح وبأ

 عقنل

 ةشيخ نب ةردنج

 ماوعلا نب ريبزلا
 مسقم

 ةيديزلا ورمع تنب ةكيلم
 ءاوفغلا يبأ نب ورمع

 سابع نبأ

 هللا دبع نب ريرج
 ىملسلا ةمهاج

 يبأ وبأ

 داجب نب رماع نب ةعيبر

 رماع نب ةعيبر

 مهرد نب ةيواعم

 مازح نب ميكح
 رذ وبأ

 عقسألا نب ةلثاو

 رباج

 رباج

 ةدعج نب ةغبانلا

 ديز نب عيبر
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 هللا الإ هلإ ال نأ دهشي سيلأ

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشي سيلأ

 بلاط يبأ نب يلع ىلإ

 هلوسر ىلإو هللا ىلإ
 هلوسر ىلإو هللا ىلإ
 هلجأ باتكلا غلبي ىتح كنكسم يف ىثكما

 هناسل ىلإ راشأو اذه كلما

 مهلتاقت الو تفتلت الو «ضما

 مهلتاقت الو تفتلتالو ء. ضما

 لكأت مدلم مأ

 امهيطعأ دقف نينثا امأ

 لوقت امك يهف تيبأ اذإامأ

 اًنالث يسأر ىلع غرفأف انأ امأ

 كيلع داهج الف هللا كرذع دقف تنأ امأ

 ءوضولا الإ كيلع نكي مل هنإ امأ

 نوكأ ىتح يب نمؤي نل مكدحأ نإ امأ

 هنم دري دورشلا ريعبلا نإ امأ

 نقلخ كيف نإ امأ
 ناضمر مص ءاّقح كلهأل نإ امأ

 ناسنإ لك نم كل بتك دق هللا نإ امأ

 نيديهش رجأ هل نإ امأ

 هعم لتاقت ةكئالملا نإ امأ

 بيطب نكلو ءيشب سيل اذه نإ امأ

 اًبجع اهيف تيأر تبث ول كنإ امأ

 كيلع تبتك ايش هيطعت مل ول كنإامأ
 تبتك يلعفت مل ول كنإ امأ

 اًملظ هلام ىلع فلح هنإ امأ

 معط ماعط هنإ امأ

 لخن تاذ يهو ضرأ هل تعفر دق هنإ امأ

 هتقتعأ يل ناك ول ههنإ امأ

 يراصنألا يدع نب هللا دبع

 دعس نب ريمع نب دومحم

 بيؤذ

 يمليدلا

 يمليدلا نب هللا دبع

 كلام تنب ةعيرفلا

 ماشه نب ثراحلا

 عقار وبأ

 بلاط يبأ نب يلع

 ريمع نب عفار

 يفعج ا ليبح رش
 معطم نب ريبج
 ةملس ينب نم خايشأ

 يراصنألا نامثع وبأ

 ةبتع تنب ةمطاف

 ةريره وبأ
 يدبعلا رماع نب عرازلا

 ملسم نب هللا ديبع
 يميمتلا ملسم نب ثراحلا

 سامش نب سيق نب تباث
 ةمصلا نب ثراحلا

 ةمامأوبأ

 يراصنألا ةيزغوبأ
 رماع نب هللا دبع
 ةعيبر نب رماع نب هللا دبع

 لئاو
 رذوبأ

 رذ وبأ

 ةرازف وبأ
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 ةكم لهأ نم سيل هنإ امأ

 هيلع ينجت الو كيلع ينجي ال هنإ امأ
 هيلع ينجت الو كيلع ينجي ال هنإ امأ

 نيقفانملا ةبعل اهنإ امأ
 هرضت الو هعفنت ال اهنإ امأ

 كمأ ةبتعب تسيل اهنإ امأ
 هنودبعتف «يبرل مكلأسأ ينإ امأ

 هللا بحي  ًالجر مهيلإ ثعبأس ينإ امأ

 كب يصوأو اًباتك كل بتكأس ينإ امأ
 عيبرلا نب صاعلا ابأ تحكتأ ينإف .دعب امأ

 اريخ يلسرب مكيصوأف دعب امأ

 دق مكنأف نيرجاهملا رعشم ايدعب امأ
 رانلا يف راخب نوكي نأ ىشخت امأ

 هللا ل وسر هللا لوسر نوكت نأ ىضرت امأ

 ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم ىضرت امأ
 ًالفاح تناك اذإ اهنأ نكادحأ ىضرت امأ

 يددؤسو يتبيه هنإف نسح امأ
 نيسحلا امأو يددؤسو ينبيه هنإف نسحلا ام

 (دلاخ نوملظت مكنإف دلاخ ام

 انس كنم ربكأ انأف نسلا امأ

 هلوسرو هللا ىلإ وهف لفطلا امأ
 ةعاضرلا نم يخأ ةزمح نأ تملع امأ
 هبلقو رمع ناسل دنع لجو زع هللا نأ تملع امأ
 لعجا مهللا يداني اكلم نأ تملع امأ
 ليئارسإ ينب بحاص باصأ ام مكتملع امأ
 ءاسنلل بورضف نالف وبأ امأو اذكف نالف امأ

 اهلكف روزجلا محل امأ
 هتاهف لجو زع هللا ىلع تينثأ ام امأ

 يذملا وهف ءاملا دعب ءاملا امأ

 ةثمروبأ

 يربنعلا شاخشخلا
 ريثك مأ

 نيريس

 ةرم نب بعك

 سيق نب دج

 ىليل يبأ نبا

 ْ روسملا

 ريبزلا نب ةورع

 ىبنلا باحصأ ضعب

 رمع نب هللا دبع

 ةمامأ وبأ

 صاقو يبأ نب دعس

 ميهاربإ ةنضاح ةمالس

 عفار يبأ تنب بنيز

 هللا لوسر تنب ةمطاف

 ةريره وبأ
 5 | مأ

 ةمل مأ

 يلع

 ةنييع يبأ ىلوم لصاو

 نمحرلا دبع

 ةنسح نب نمحرلا دبع

 تنب بنيز ىلوم روكذم
 شحج 3

 يفقثلا يشب
 يميمتلا عيرس نب دوسألا
 رمخم
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 هللا دبع نب دمحم انأف انأ نم اّمأ

 هبر نم نيقيلا هءاج دقف وه امأ

 هللا نم ىيحتساف دحاو امأ

 اهودلجاف تعضو يه اذإو كل دبعف دلولا امأ

 كنع هنأ ملام كل نرفغتسأل هللا و امأ

 ةلأسملا تزجوأ تنك نئل هللاو امأ

 اًقافجت ءالبلل دعأو ةقافلا ربطصاف ال اّمأ

 ماعطلا اذه ضحر مكيفكي امأ

 انتأف انرهظ دق انأ تعمس اذإ نكلو الف مويلا امأ

 تاقبط سمخ يتمأ

 مدلا و رعشلا نفدب هللا لوسررمأ

 مدلاو رعشلا نفدب هللا لوسر رمأ
 قيرشتلا مايأ يف ىدانف ءاقرو نب ليدب يبنلا رمأ

 رمأي نأ سابعلا همع يبنلا رمأ

 نآرقلا كيلع ضرعأ نأ ترمأ

 رسيألا اهقش ىلع ةاشلا عجضن نأ انرمأ

 ةعمجلا دهشن نأ هللا لوسر انرمأ

 ءافتحالاب يبنلا انرمأ

 هتجح يف لحأ نأ هللا لوسر ينرمأ

 سانلا يف فوطأ نأ هللا لوسر ينرمأ

 قحلا لوقأ نأ هللا لوسر ينرمأ

 اوفوطي نأ طهر ىف هللا لوسر هرمأ

 0000 كمأ
 نمح رلا دبع كسمأ

 بابلا ىلع كسمأ
 هناسل ىلإ راشأو اذه كيلع كسمأ

 ش ءام كعمأ

 ؟ةيح كمأ

 رانلا يف امكمأ .

 كابأو كمأ

 ريمع نب كلملا دبع

 ءالعلا مأ

 يرافغلا سينخ وبأ

 ةرضن

 نزح نب بيسملا

 ينهجلا ميهاربإ وبأ ةمنع

 نوميم
 ينوكسلا نامعنلا نب سيق

 مراد

 نامعنلا تنب ةرمح

 ١ سابع نبا

 ريبزلا نب هللا ديبع

 بعك نب يب

 ةيهب

 ءابق لهأ نم لجر وبأ

 ينهجلا ىحر نب ديبع
 ةصنح

 ةعافر

 رذوبأ

 ةفاذح نب هللا دبع

 يميمتلا عيرس نب دوسألا

 ريبزلا
 ثراحلا دبع نب عفان

 ماشه نب ثراحلا
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 نا

 كتخأو كابأو كمأ

 كاخأو كتخأو كابأو كمأ

 تخسم ةمأ

 امكمأ عم يمأ

 مكئاشع ىلع هوبرشاو مكئاذغ ىلع هوذبنا

 اركسم اوبرشت الو مكل ادب اميف اوذبنا
 اوبستنا

 ربنعلا ينب ئيف ءيجي ىتح يرظتنا

 ربنعلا ينب ئيف ءيجي ىتح يرظتنا
 . . .قارهأ دقو هللا لوسر ىلإ تيهتنا

 ىنمي بطخي وهو هللا لوسر ىلإ تيهتنا

 ةدرب يف بتحم وهو يبنلا ىلإ يهتنا

 يب ىرسأ ةليل تيهتنا

 ةقدصلا يف هرثنا

 همد يف هلعن سرغا مث هرحنا

 ربقلا بحاص ذؤت الو ربقلا نع لزنا

 نيرشعو ثالث ةليل لزنا
 ربقلا بحاص يذؤت ال ربقلا ىلعأ نم لزنا
 كتانه نم انل ذخأف عوكألا نبا اي لزنا

 كتانه نم انل ذخو عوكألا نبا اي لزنا

 كتانه نم انعمسأف رماع اي لزنا

 نيرشعو ثالث ةليل اولزنا
 مالسلا لذبو كسفن نم سانلا فاصنا
 فرصنا

 هللا نيعتسنو مهدهعب مهل فن افرصنا
 مهيلإ اذه يباتكب قلطنا
 يبنلا ىلإ ثيرح يبأ يب قلطنا

 تئش ام شعف قلطنا

 ةعقنم وبأ

 يراصنألا ةعيدو نب تباث

 دوعسم نبأ

 ىيحيوبأ ناسغ

 برح نب يشحو

 ةشئاع

 ةشئاع

 رباج نبا

 زيرح وبأ
 زيرح وبأ

 ميلس نب رباج
 دعسأ نب هللا دبع

 ليقع وبأ
 يملسا ةيجان

 مزح نب ريمع

 ينهجلا شحج
 مزح نب ةرامع

 يملسألا رهد نب رصن
 يملسألا رهد نب رصن

 عوكألا نب ةملس
 سينأ نب هللا دبع
 ةميمت وبأ

 دعس نب ةملس

 ةفيذح

 ديز نب ةعافر

 ثيرح نب ورمع

 مساقلا وبأ

 ةباحصلا ةفرعم
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 حيرج كب رمي الف قيرطلا ىلع مقف قلطنا
 ةملسم سفن الإ ةنجلا لخدي ال هنإ : دانف قلطنا

 هللا لوسر ىلإ دفو يف تقلطنا
 ملتساف هللا لوسر ءاجف ةكم تقلطنا

 مهيلع ملسن ءابق لهأ ىلإ اوقلطنا

 فقاو ينب يف يذلا ريصبلا ىلإ انب اوقلطنا

 اهروزن ةديهشلا ىلإ انب انوقلطنا

 مثيهلا يبأ ىلإ انب اوقلطنا

 هللا مسب مسا ىلع اوقلطنا

 اهيعفداف «ةذاعم : اذه ةأرمارظنا

 ءالؤه عمتجا ام ىلع رظنا

 كعاتم نم تدجو ام رظنا

 رثأ ىلإ ىلتقلا يف مكيلع يفخ نإ اورظنا
 هموق نم ًالجر اورظنا

 ىزعم بحاص هنودجتس مكنإف اورظنا
 ؟هنم تنأ نيأ يرظنا

 تئش نم يحكنا

 ذيبن نع كموق هنإ
 ةوعدلا متكردأ ثيح مهونفدا نأ

 اوملست اوملسأ نأ

 هريغ هب ىباحتف هلام ذخأن نأ

 يفت نأ ريغ نم فورعملاب لكأت نأ

 هتكئالمو هللاب نمؤت نأ
 - يتنس اوعبتتو هللا اوقتت نأ
 اًئيش هب كرشت الو هللا دبعت نأ

 ريخ وهف ريخلا يطعت نأ
 كمرح نم يطغت نأ

 ةينالعلا لمع رسلا يف لمعت نأ
 كل ريخ ريخلا لعفت نأ

 لاحرلا يف اولصت نأ

 يدزألا ليهك

 ميحس نب رشب

 ليقع يبأ نب نمحرلا دبع

 رذ وبأ

 ةعرز وبأ ورمع

 معطم نب ريبج

 رمع نبأ

 سابع نبا
 روعألا نب هللا دبع

 عيبرلا نب حابر

 ىنهجلا ةنيفج

 شايع نبأ

 حاير نب ملسم

 ثراحلا تنب ةعيبس

 ةداتق

 ماشلا لهأ نم لجر وبأ

 ةيواعم نب ميكح

 يرازفلا ةيهب وبأ

 رماع نب ةبقع
 ينوكسلا رماع وبأ

 ةيهب

 يبنلا نذؤم
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 رشح الو رشع مكيلع سيل نأ

 ةنمؤم سفن الإ ةنحلا لخدي ال نأ

 اهتخأبو اهب بهذ ةبقع نب ةفينح ابأ انأ

 ًاريخ هب ىصوتسي وه لب ءهب ىصوتسا انأ
 ءالؤه ىلع دهشأ انأ

 رطفأو موصأو مانأو يلصأ انأ

 هفعض كيطعأو كيطعأ انأ

 امكنم هب ملعأ انأ

 هانم ليخلاب سرفأ انأ

 ؟تنأ وأ ربكأ انأ

 هللا اهبهذيف ةريغملا امأو كنم ربكأ انأ

 رحسلا ىلإ لصاوأ انأ

 دابعلا ىلإ هللا ينثعب هللا لوسر انأ

 هتيب نم جرخي هللا لوسر تيأر انأ

 ةمايقلا موي سانلا ديس انأ

 هلوسرو هللا دبع انأ

 هللا لوسر دمحم انأ

 اهباب يلعو ملعلا ةنيدم انأ
 بذك ال يبنلا انأ

 بذك ال ىبنلا انأ

 بلطملا دبع نبا انأ بذكال يبنلا انأ

 حتفلا دعب ةرجه الزيخ سانلاو زيح يباحصأو انأ

 ينارقأو انأ

 ةنحلا يف هريغل وأ هلل ميتيلا لفاكو انأ

 هريغل وأ هل ميتيلا لفاكو انأ

 هريغلو هل ميتيلا لفاكو انأ

 يلع نوضرعي يتمأ نم سانأ
 كلم يبن مأ دبع يبنأ

 يشبح دبع مكيلع لمعتسأ نإ
 هانجرخأ هجرخن نأ تببحأ نإ

 يرذعلا ورمع نب يرج

 ميك نب رشب
 ةبتع تنب ةمطاف

 ةعادو يبأ نب بلطملا

 ريغص نب ةبلعث نب هللا دبع

 ةريبه نب دعج

 رجح نب لئاو
 بئاسلا

 يموزجملا عوبري نب ديعس
 ةملس مأ

 ةباحصلا نم نالجر

 ديبل نب دومحم

 ةيصاضخلا نب ريشب ةأرما

 لفون ينب ىلوم نسح وبأ
 يرهفلا نمحرلا دبع وبأ
 ينوكسلا نامعنلا نب سيق

 ىلع

 ءاربل

 ينوكسلا ميمت

 يرهفلا ةرم
 اهيبأ نع ديعس مأ

 ةرذ

 كلام نب سنا

 دراطع نب دمحم

 ريهظ نب ديسأ

١8 

0 

 نفخ

 اللا

 عم

)1 5/0 

)541/6( 

 م

008 

 لمرمللا

,71 

 ,”ى5

410 

,9016 

575 

58917 

 )591١ه(

 ةرغدف)

758 

١١55 

 ال

 ضر

7306 20 

”7 

 فرق

14> 

(580) 

 ,«ظ1ؤ0

 (مم9)



 ؟يلع متكت كتربخأ نإ

 رفعجف ديز بيصأ نأ
 نورصنياال :اولوقف متيبأ نإ

 اهلجأ لح دقف لعفت نإ

 ايوق هدجت رمعرمألا اذ اولوت نإ
 اهريسأ اهل اوقلطت نأ متيأر نإ

 مكمؤيلف مكتالص لبقي نأ مكرس نإ

 كتيتأ تئش نإ
 كل توعد تئش تعش ن

 كنيع كيلإ درف هللا توعد تئش نإ

 كيلع تدرف هللا توعد تئش نإ

 كافاعف كل هللا توعد تئش نإ

 رطفأف تئش نإو مصف تئش تعش ن

 . 9 رطفأف تئش نإو مصف تئش تئش ن

 ل

 ريخ ةرخآلا يف اهلق ايندلا يف اهقش نإ
 نيلفاغلا نم بتكت مل نيتعكر ىحضلا تيلص نإ
 بنذلا ردقب تبقاع نإ

 ءيش اهنم بطع نإ

 تيشخف ءيش اهنم بطع نإ
 ةنجللا يف تنأف كلتق نإ

 هوقرحاف نالف ىلع متردق نإ

 رانلاب هوقرحت الو هولتقاف هيلع متردق نإ

 نسحأ ءارعشلا نم دحأ ناك نإ

 لسع ةبرشف ءافش ءيش يف ناك نإ

 ريخ هب ىوادت ام ءيش يف ناك نإ

 ملسيل ناك نإ

 ةدحاو ةرمف دبال ناك نإ

 26591 ىنوكسلا نامعنلا نب سيق

 أ ريبزلا نب ةورع

 نممع ةرفص يبأ نب بلهملا
 565 يبنلا عمس

 84 ككعب نب لبانسلا وبأ

 01860 ةفيذح

0 

 ناد يونغلا دئرم يأ نب دئرم
 نفت تباث وبأ

 ةرلا فينح نب نامثع

 ضن ديبع نب ديعس

 نك ديعس نب حيرط

 7017 ةيدسألا ةريقش

 (141 185 يملسألا ةزمح

 (1847م)

 (1885) 0 ةفئاع
 7705 ةباحصلا نم نالجر

 حل رفز مأ

 لك رذ وبأ

 (1746) ءرج

 قيل هللا لوسر ندب بحاص

 51 يعازخلا بيؤذ

 006 يرافغلا فرطم نب ديهف

 (1847) يملسألا ورمع نب ةزمح

 (1845) ىملسألا ورمع نب ةزمح

 (585) ْ ورمع نب دابع

 ل جيدح نب ةيواعم

 01 ةريره وبأ
 سف ديرشلا

 5239 بيثيعم
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 هولتقاف ارشاع ميقل نإ

 ةرفش لمحت ةجعن امهتيقل نإ
 هايإ هيطعت هل اًئيش يدجت مل نإ
 غضمي نأ الإ مكدحأ دجي مل نإ

 رضخأ ادوعالإ مكدحأ دجي مل نإ

 مهل ريخ وهف اوملسأ مه نإ
 رانلاب هوقرحت الو هولتقاف هوهددجو نإ
 ىتح هبوث مكدحأ طسبي نإ
 انأف مكيف انأو جرخي نإ

 بكر ءاشت الف ةنجلا هللا كلخدي نإ

 كل نكي ةنجلا هللا كلخدي نإ

 مرهلا غلبي ال نأ ىسعف مالغلا اذه شعي نإ

 مرهلا هكردي مل اذه شعي نإ

 مأ مالسإلا يف لخد اذإف هنم لبقي نإ
 ناليغل ادبع ناك بئاسلا ابأ نأ

 يبنلا مجح دنه ابأ نأ

 ىبتلا رضح دوسألا هابأ نأ

 يبنلا ىلإ دفو ةلمرح نب ملاس هابأ نأ
 ةملس نب ناليغل دبع ناك هابأ نأ

 حسمف يبنلا ىلإ بهذ اهابأ نأ

 ةفيلحلا يذب تسفن سيمع تنب ءامسأ نأ

 رشب ني دابعو ريضح نب ديسأ نأ
 ةتخافو ثراحلا تنب ميكح مأ نأ

 هسأر حسمف يبنلا هب تتأ همأ نأ

 ةأرماب جوزت يرافغلا ةرصب نأ

 هرمأو ملسأ لاثأ نب ةمامث نأ

 رمع ئرقا لاقف يبنلا ىتأ ليربج نأ

 هللا مسب لاقف كعوي وهو هاتأ ليربج نأ
 ردب لهأ فيك هللا لوسرل لاق ليربج نأ
 دلاخ نب جرمشملا هدج نأ

 هجيوزت تهركف هتتبا جوز امهدج نأ

 6010 ةيهاتع نب كلام

 نمل يبرثي نب ةورع
 7و9 ديجن مأ

 نففيا ىنزاملا رسب

 ففيد " ءامصلا

 2( ريخش نب باتع

 (5؟141) ىملسألا ورمع نب ةلظنح
 8/1 1 ةريره وبأ

 لحضه ريبج نب ريفن

 16 ةديرب

 16 ةديرب

 00 سنأ

)1 58/1١ 

 فرحت ةباحصلا نم لجر

 ع/ ناليغ نب ةورع 51

 يح ةريره وبأ
 دوسألا نب دمحم 40

 نحب ةبتع نب زيزعلا دبع
 نحكي بئاسلا نب عفان

 رهزألا مأ 44

 ةشئاع 346

 كلام نب سنأ 6١

 مدن ثراحلا تنب ميكح مأ

 2غ« ماشه نب هللا دبع

 0ع بيسملا نب ديعس

 فل ةريره وبأ

 سنأ 3١

 تل تماصلا نب ةدابع

 كلام نب عفار 2234١

 ديعسلا سايإ 01

 عمجمو ديز, نب نمحرلا دبع
 1 ةيراج نبا



 مصتخاف راد طسو يف ناك اًراظح نأ

 اهوبأ اهجوز مادخ تنب ءاسنخ نأ

 اهوبأ اهجوز مادخ تنب ءاسنخ نأ
 تيقاوم نع هلأسف يبنلا ىتأ ًالجر نأ

 هللا يبن اي لاقف يبنلا ىتأ ًالجر نأ

 كولمب يف هل ابيصن قتعأ الجر نأ

 هللا لوسر اي لاقف يبنلا ىلإ ءاج ًالجر نأ
 ةنجلا يف له هللا لوسر لأس ًالجر نأ
 لوسر ايلاقف هَ يبنلا لأس ًالجر نأ
 موي ركذتأ :يرافغلا مكحلا لاق ًالجر نأ

 ةعاسلا ىتم هللا يبن اي لاق ًالجر نأ
 هل لاقي ةءونش دزأ نم ًالجر نأ

 هاقرف بيصأ ملسأ نم ًالجر نأ
 يبنلا ىتأ رافغ ينب نم ًالجر نأ
 ةملس نب ناليغ هل لاقي فيقث نم ًالجر نأ

 اوتأف رمخلا برش مهنم ًالجر نأ
 الجر رصبأ هني هللا لوسر نأ

 لاقف ناركسب ىتأ هللا لوسر نأ

 رمخ براشب يتأ هللا لوسر نأ
 رفظ ينب يف مهانأ هللا لوسر نأ
 هرمأف «فينض هاتأ هللا لوسر نأ

 هسأر طسو مجتحا هللا لوسر نأ

 نيرجاهملا نيب ىخآ هللا لوسر نأ
 مؤي نأ ةقرو مأل نذأ هللا لوسر نأ

 ةعضب هفلستسا هللا لوسر نأ

 اضرأ ةعاجم ىطعأ هللا لوسر نأ
 قيقعلا هل عطقأ هللا لوسر نأ
 قيقعلاب ارئب اهعطقأ هللا لوس ر نأ

 فدري نأ رمأ هللا لوسر نأ

 لخدي نأ الالب رمأ هللا لوسز نأ

 ليهس تنب ةلهس رمأ هللا لوسر نأ

 رفظ تنب ةيراج

 ةريره وبأ

 ةيراج نب عمجم

 ةديرب

 رغألا

 بلقلا

 شحج نب هللا دبع نب دمحم

 ةديرب نب ناميلس

 ةديرب

 سيق نب ةحلد
 نسحلا

 سابع نبا
 ثيش وبأ مكحلا

 يرافغلا ورمع نب ةلضن
 رمع نبا
 يولبلا ءاضمرلا وبأ

 دبعم نب ةصباو

 رهزأ نب نمحرلا دبع
 هيبأ نع يرهزلا نمحرلا دبع
 لساق وبأ

 لالب

 سابع نيا
 كاحضلا

 نمحرلا ديع وبأ دالخ

 ةعيبر يبأ نب هللا دبع

 ةعاجم ني جارس
 ثراحلا

 بئاسلا يبأ ةدج

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع
 دعس نب رامع



 نذؤي نأ هرمأ هللا لوسر نأ

 دجسم لعجي نأ هرمأ هللا لوسر نأ

 ايابسلا سبحي نأ هرمأ هللا لوسر نأ

 حيبستلاب نهرمأ هللا لوسر نأ
 منغ ةرم ىدهأ هللا لوسر نأ

 ىلع رماع ابأ ثعب هللا لوسر نأ
 يعازخملا دسأ نم ميمت ثعب هللا لوسر نأ

 ةرمغلا لبق ةيرس ثعب هللا لوسر نأ

 نايفسو اًطيلس ثعب هللا لوسر نأ
 اًطيلس ثعب هللا لوسر نأ

 ةفاذح نب هللا دبع ثعب هللا لوسر نأ

 راصنألا نم ًامالغ ثعب هللا لوسر نأ

 نبا ىلإ اًنالف ثعب هللا لوسر نأ

 ىلإ ةكم ىلإ هثعب هللا لوسر نأ
 سرعأ لجر ىلإ هثعب هللا لوسر نأ
 ناثدحلا نب سوألاو هثعب هللا لوسر نأ

 ىبقرلا لعج هللا لوسر نأ

 نيملسملا لام مرح هللا لوسر نأ

 ةكم لخد نيح هللا لوسر نأ

 ربيخ ىلع رهظ نيح هللا لوسر نأ
 ةنيدملا نم حتتفلا ماع جرخ هللا لوسر نأ

 موي تاذ مهبطخ هللا لوسر نأ

 ةيمأ نب شارخ اعد هللا لوسر نأ

 هطوس هل رونف هل اعد هللا ل وسر نأ

 لالب ىلع لخد هللا ل وسر نأ

 ىلصف ةبعكلا لخد هللا لوسر نأ
 ىلص ًالجر ىأر هللا لوسر نأ

 كمسام : هل لاقف ًالجر ىأر هللا لوسر نأ

 قيس نوطاعتي اموق ىأر هللا لوسر نأ

 ةفاذح نب هللا دبع

 صاعلا يبأ نب نامثع

 ءاقرو نب ليدب

 ةريسي
 ةشئاع

 يرعشألا ىسوم وبأ

 سابع نبا
 ةورع

 بهو نب كلام

 بهو نب كلام

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 بعك نبأ مع
 كردم

 ةرق

 كلام نب بعك
 تباث نب ديز

 صومعد نب ةرم
 ركب يبأ نب هللا دبع

 ةباحصلا نم لاجر
 بيسملا نبا

 سابع نبا

 قاحسإ نب دمحم

 يسودلا ليفط نب ورمع
 ةريره وبأ
 ةحلط نب نامثع

 يرعشألا ىسوم وبأ
 بزاع نب ءاربلا
 بزاع نب ءاربلا

 ينهجلا ةبن
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 لبإلا ءاعرل صخر هللا لوسر نأ

 ءاعرلل صخر هللا لوسر نأ

 صاعلا يبأ ىلع هتنبا در هللا لوسر نأ

 نينس عبرأ دعب هتنبا در هللا لوسر نأ

 ىلإ هتنبا بنيز در هللا لوسر نأ

 انوسرف اًرامح بكر هللا لوسر نأ

 لوقي ًالجر عمس هللا لوسر نأ

 مئاق وهو مهدنع برش هللا لوسر نأ
 تاعكر تسب ىلص هللا لوسر نأ

 تايآلا ةالص ىلص هللا لوسر نأ

 فوخلا ةالص ىلص هللا لوسر نأ

 ريصحخ ىلع ىلص هللا لوسر نأ

 رصعلا يسنو برغملا ىلص هللا لوسر نأ
 ةصفح قلط هللا لوسر نأ
 راصنألا تايار دقع هللا لوسر نأ

 نيتعكرلا يف ماق هيي هللا لوسر نأ

 ديلولا ابأ اي لاق هللا لوسر نأ

 ينب دجسم يف يلصي ماق هللا لوسر نأ

 الجر لتق هللا لوسر نأ
 ناك اذإ هنأب ىضق هللا لوسر نأ

 ىرمعلاب ىضق هللا لوسر نأ
 عوبر يف كلذ ىضق هللا لوسر نأ

 ىرمعلا يف ىضق هللا لوسر نإ

 ىرمعلا يف ىضق هللا لوسر نأ

 ديعلا ىلإ جرخ اذإ ناك هللا لوسر نأ

 نذؤملا تكس اذإ ناك هللا لوسر نأ

 ىفاج ىلص اذإ ناك هللا لوسر نأ

 ةبوتكملا ىلص اذإ ناك هللا لوسر نأ

 ةفيلحلا اذ مدق اذإ ناك هللا لوسر نأ

 مصاع

 يدع نب مصاع
 ورمع نب هللا دبع

 سابع نبا
 سابع نبا

 يعازخلا بهو نب رصن
 ةحلط وبأ
 ءاصربلا

 ةشئاع

 يبنلا باحصأ نم لجر

 هّللا دبع نب رياج

 يردنخلا ديعس وبأ

 عابس نب بيبخ
 سنأ

 ةيرصعلا ةديرف

 ةنسح نب ليبحرش
 تماصلا نب ةدابع

 ١ تماصلا نب تباث

 قاحسإ نب دمحم

 ىلإ هباتك يف ريهظ نب ديسأ
 ناورم

 تباث نب ديز
 ةعقلع

 تباث نب ديز

 تباث نب ديز
 دعس نب رامع

 ةصنح

 دمحأ

 يمشاهلا ريثك
 ةشئاع

 ناكل ع مكه
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 هباحصأ نمرفن يف ناك هللا لوسر نأ
 موي تاذ يلصي هللا لوسر نأ

 وزغلا يف لقني ناك هللا لوسر نأ

 كلام نب سيق ىلإ بتك هللا لوسر نأ
 لقره ىلإ بتك هللا لوسر نأ
 الأ مهيلإ بتك هللا لوسر نأ

 ىلإ اًباتك هل بتك هللا لوسر نأ

 اًياتك هل بتك هللا لوسر نأ

 نمحرلا دبع ابأ هانك هللا لوسر نأ

 اعلا ةرشع نعل هللا لوسر نأ

 اًئيش رمخلا يف تفي مل هللا لوسر نأ

 لهس ةزانجب ىتأ امل هللا لوسر نأ
 ةلحط ابأ هلوان رعش قلح امل يبنلا نأ

 ةكم حتفل جرخ املهللا لوسر نأ
 بازحألا بلط نم عجر املهللا لوسر نأ
 ءاج ىتح جرخ لزن املهللا لوسر نأ

 هب يرسأ ةليل هللا لوسر نأ

 نم جرخ ةليل هللا لوسر نأ
 الإ طق اًيلع ثعب ام هللا لوسر نأ

 لفسألا انتيب يف لزن هللا لوسر نأ

 لبقتست نأ ىهن هللا لوسر نأ
 لبقتسي نأ ىهن هللا لوسر نأ
 ةلبقلا لبقتسي نأ ىهن هللا لوسر نأ

 .دحاو لبقتسي نأ ىهن هللا لوسر نأ

 رمحلا موحل لكأ نع ىهن هللا ل وسر نأ
 نيتالص نع ىهن هللا لوسر نأ

 نافجلا لتق نع ىهن هللا لوسر نأ

 ءارك نع ىهن هللا ل وسر نأ
 يكلا نع ىهن هللا ل وسر نأ
 ةرجهلا نع ىهن هللا ل وسر نأ

 دراطع نب ريمع نب دمحم

 ريشب وبأ

 ةملسم نب بيبح
 ينادمهلا ةملس

 نايفس وبأ

 ثراحلا

 يميتلا ملسم
 هللا دبع

 يرعشألا ماصع نبا

 سابع نبا

 سابع نبأ
 كلام نب سنأ

 سابع نيا
 كلام نب بعك

 ةيبعص

 طرق نب نمحرلا دبع

 ش رجم

 يلع نب نسحلا
 يراصنألا بويأ وبأ

 ثراحلا نب هللا دبع

 رمع

 مثيهلا يبأ نب لقعم
 هيبأ نع راصنألا نم لجر

 رباج

 ءارفع نب ذاعم

 ةبابل وبأ

 عقار نب ريهظ
 يرفظلا دعس

 دوسألاو ةمرخم نب روسملا
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 ضم ةباحصلا. ةفرعم

 5 ثوغي دبع نبا

 ا كاحضلا نب تباث ةعرازملا نع ىهن هللا لوسر نأ

 ا ماذج نم لاجر ةنيدملا مدق يماذجلا ديز نب ةعافر نأ

 نك ليبحرش نب ورمع هحرج رجفنا ال ذاعم نب دعس نأ
 0م حوحد نب نيصح لعج يبنلا يقل امل ءاربلا نب ةحلط نأ

 201 سابع نبا ةكم لهأ ىلإ بتك فوع نب نمحرلا دبع نأ

 [/1] رباج هربدف ماجنلا ميهاربإل ناك ًادبع نأ

 م يردخلا ديعس وبأ بهذب يبنلا ىلإ ثعب اًيلع نأ
 فرك رمع نبأ ةصفح تهأت نيح رمع نأ

 26 ةريره وبأ ينابر هل ناك سيقأ نب ورمع نأ
 008 يرهزلا ةوسن ةرشع هدنعو ملسأ ةملس نب ناليغ نأ

 ل يئيللا دقاو وبأ ةنجلا يف بتاور يربنم مئاوق نأ

 المكن هيبأ نع ةيراج هللا لوسر ىلإ اوعمتجا اًموق نأ

 2م رمع نبأ ًاليلق همسا ناك تلصلا نب ريثك نأ

 ل _ ةصيحم نب ذعس موق طئاح تلخد ءاربلل ةقان نأ

 :لاقف انم نضتحا ىبنلا نأ

 هنم فلستسا ىبنلا نأ

 ديز نب ديعس

 هيبأ نع ليعامسأ نب ميهأربإ

 )١/ غاب ١()غباه(

 كلل هدج نع

 1+ ةجراخ نب ديز دحأ موي سان رغصتسا يبنلا نأ

 مام ءاغفشلا مأ ةفيذح نب مهج ابأ لمعتسا يبنلا نأ

 415 ديبز وبأ صرخلا ىلع هلمعتسا ىبنلا نأ

 049+ تداث نب ديز همارحإل لستغا يبنلا نأ

 الد حيلملا وبا هعسش عطقنا يبنلا نأ

 0 سنأ ةحلط يبأو ةديبع يبأ نيب ىخآ يبنلا نأ

 (ةماكز(اذكه ركز دنيز سس امحمد هدرف ديص محلب يتأ يبنلا نأ

 صضعب اهالععأف طيخ ىف اهلعجف ةؤلؤل ذخأ ىبنلا نأ

 ١8 لفون نب ثراحلا نب هللا دبع هلهأ

 ؟الا مفاروبأ 2 ادلو نيح نيسحلاو نسحلا نذأ يف نذأ يبنلا نأ

 المك لضفلا مأ - هبرشف نبلب هتتأ ةفرعب رطفأ يبنلا نأ

 هباذع بدعي أل ذئمويف !» هابأ أرقأ يبنلا نأ
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 4 دحأ هَقاَثو قثوي الو (؟2) دحأ

 ةيقراوسلا هعطقأ ىبنلا نأ

 أضوتف اًماعط لكأ ىبنلا نأ

 حتفلا ماع هرفس يف هعم ناك نم رمأ يبنلا نأ

 - طفلاب

 ناك نم ءاروشاع موي يف هيدانم رمأ يبنلا نأ

 امئاص

 ناذألاب عفشي نأ هرمأ يبنلا نأ

 غازوألا لتقب اهرمأ يبنلا نأ

 افلتخم ءادف ردب لهأ يبنلا نأ

 ىنم ىلإ حار نيح لهأ يبنلا نأ

 كولمملاب ىصوأ ىبنلا نأ

 ينارصن لجر ىلإ ثعب يبنلا نأ

 شيرق لهأ ىلإ ثعب يبنلا نأ
 لدنجلا ةمود ىلإ اًمعب ثعب يبنلا نأ

 ىلع ةظيرق ينب ىلإ ريبج نب تاوخ ثعب يبنلا نأ
 سرف

 رانيدب ةيحضأ هل يرتشي ًالجر ثعب يبنلا نأ

 ءاضيب نب ناوفص ثعب يبنلا نأ
 شيرق ىلإ اًئيع هئعب هللا يبن نأ
 هءاج ذإ هباحصأ يف سلاج وه امنيب يبنلا نأ

 ليربج
 رافغ ينب نم ةأرما جوزت يبنلا نأ

 ةدنك نم ةأرما جوزت يبنلا نأ

 ةأرما رشع ةثالث جوزت يبنلا نأ

 يف هيلإ اهعمجو لاوش يف ةملس مأ جوزت يبنلا نأ
 لاوش

 يشاجنلا اهنع قدصأو اهجوزت يبنلا نأ

 ثريوحلا نب كلام

 دعس نب ةرمض

 ةملس

 ةروذحم وبأ

 كيرش مأ
 ميت نب ريشب

 ناهيتلا نب مئيهلا وبأ

 ىناه نب ةدعجلا

 يريمنلا ةعيبر نب هللا دبع

 ةقيدح

 ةمركع

 يقرابلا ةورع

 سابع نبا

 رماع وبأ

 يراصنألا ديز نب بعك

 ىبعشلا

 «يظرقلا بعك نب دمحم

 ةديبع نب هللا دبعو

 سيق نب ةيطع

 ةباحصلا ةفرعم
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 7: قلمتلا ةباحصلا ةفرعم

 : ناسنإ هلأسف نيرجاهملا ةفص يف مهءاج يبنلا نأ

 ةيآ ةيآ

 ةظيرق ىراسأ ىلع هلعج ىبنلا نأ

 نونجملا نباي رخآ اعد نأ الجر دلج يبنلا نأ

 بهذ نم شاعر مهالح يبنلا نأ

 ةرشع عضب يف ةيبيدحلا ماع جرخ يبنلا نأ
 هللا لوسر اي :تلاقف ئناه مأ بطخ يبنلا نأ

 برشف ةبرق اهدنعو اهيلع لخد يبنلا نأ

 دهشف مالسإلا ىلإ ةثراح هابأ اعد يبنلا نأ

 ةمامث هدجل اعد يبنلا نأ

 ةاش فتك لكأف «مهراز يبنلا نأ

 ىلص مث ةاش فتك لكأف مهراز يبنلا نأ

 4 . . كنوداني نيذللا ْنِإ ف : هلوق نع لئس ينلا نأ

 ملسي نأ لبق مهولا ىتدجس دجس ينلا نأ

 رانيد ينب بعش كلس يبنلا نأ

 يلب ًالجر عمس يبنلا نأ
 ةناكر عراص يبنلا نأ

 هيلع سبتلاف اهيف أرقف ةالص ىلص يبنلا نأ

 فوسكلا ةالص ىلص يبنلا نأ

 اهنباو ءاسفن ةأرما ىلع ىلص يبنلا نأ

 يشاجنلا ةمحصأ ىلع ىلص يبنلا نأ

 نيرحستملا ىلع ىلص يبنلا نأ
 ءاشعلاو برغملا عمجب امهالص ينلا نأ

 . .دحاو بوث يف ىلص يبنلا نأ

 دعس نب دعسل برض يبنلا نأ

 ةحاور نب هللا دبعو لالب

 يركبلا عقسألا

 ةرجب نب ملسأ

 ضعب نع راسي نب ناميلس

 يبنلا باحصأ

 طيبن تنب بنيز

 نب روسملاو مكحلا نب ناورم

 ةمرخم

 ةريره وبأ

 ءاصربلا

 ديز

 ةداوس نب ركبل ىلوم

 ديعس تنب دنه

 ديعس تنب دنه ةمع

 هللا دبع نب دعس

 ماشه نب ثراحلا

 (يراصنألا ةلاضف نبا) سنأ

 سابع نبا
 ثراحلا نب هللا دبع

 رمع نبأ
 ةفيذح

 نامعنلا وبأ

 هللا دبع نب رباج

 ديوس وبأ

 بويأوبأ
 ةملس يبأ نب رمع

 دعس نب لهس
 ةشئاع

 كلدلملا

 /ا١٠١



 ةصفح قلط يبنلا نأ

 ًالالب داع يبنلا نأ

 ميلس ينبل ةيار دقع يبنلا نأ

 رفغا مهللا» تيملا ىلع ةالصلا مهملع يبنلا نأ

 اننيب تاذ حلصأو انتاومأو انئايحأل

 رطفأف ءاق يبنلا نأ

 اضوت مث ءاق يبنلانأ

 هللا ءامإ اوبرضت ال : لاق يبنلا نأ

 وأرمت عاص رطفلا ةقدصي رمأف اًبيطخ ماق يبنلا نأ

 يف ىضمف هيف سلجي يذلا عفشلا يف ماق يبنلا نأ

 هتالص

 ركب وبأو نيتسو سمخ نبا وهو ضبق يبنلا نأ

 هتلزنمب
 نوعظم نب نامثع لبق يبنلا نأ
 فافخ هيلع مدقف هدجسم يف دعق يبنلانأ

 مورلاب حبصلا يف أرق يبنلا نأ

 4 كلملا هديب يذلا كرابت ا حبصلا يف ذ أرق يبنلا نأ

 الو 62 دحأ هباذع بدعي أل ذمويف ل أرق يبنلا نأ

 « قئوي
 نرق يبنلا نأ

 نيميلاب ىضق يبنلا نأ

 هنمث مرحم هعباصأ ةماعن ضيب يف ىضق يبنلا نأ

 4 هيأ اي لق » : أرق هعجضم ذخأ اذإ ناك يبنلا نأ

 تعقو دجس اذإ ناك ىبنلا نأ

 هبايث نسحأ سبل دفولا هيلع دفو اذإ ناك يبنلا نأ

 ليربج هاتأف لوبتي ناك يبنلا نأ

 اًناكم ىتأي ناك ىبنلا نأ

 ىلعي راد ىف اًناكم ىتأي ناك يبنلا نأ

 ةعمجلا موي هرفظو هبراش نم ذخأي ناك يبنلا نأ

 ديزي نب سيق

 ةريره وبأ

 ةماس نب زرك

 ثراحلا

 ءادردلا وبأ

 مكحلا نب نايفس

 بابذ يبأ نب سايإ

 ريغص يبأ نب ةبلعت

 ةئيعب نب كلام

 سابع نبا
 ةمادق تنب ةشئاع

 يسودلا ورمع

 ينزملا رغألا

 بويأ وبأ

 ثريوحلا نب كلام

 دبعم نب يبصلا
 ةدابع نب دعس

 ةرجع نب بعك
 رمحألا

 ' ميبش
 بدنج نب هللا دبع نب ملسم
 ةيواعم نب ةيواعم
 ةمقلع نب قراط

 قراط نب نمحرلا دبع مأ

 بطاح نب دمحم
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 ينب نم راصنألا نم ًالجر ثعبي ناك يبنلا نأ

 ةورف هل لاقي ةضايب
 برغملا نيب نيتالصلا نيب عمجي ناك يبنلا نأ

 رطملا عم ءاشعلاو
 ةبوتكملا ةالصلا يف هيدي عفري ناك يبنلا نأ

 هراسي نعو هنيمي نع ملسي ناك يبنلا نأ

 ةالصلا لبق مونلا هركي ناك يبنلا نأ

 عبرلا هتأدب يف لفني ناك يبنلا نأ

 ىحضألا مويو رطفلا موي لستغي ناك يبنلا نأ

 ثروي نأ نايفس نب كاحضلا ىلإ بتك يبنلا نأ

 ميشأ ةأرما

 رمحأ ميدأ يف مهيلإ بتك يبنلا نأ

 ةريبكت نيعبس ةزمح ىلع ربك يبنلا نأ
 ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح ىبل يبنلا نأ
 ةاشب ةيدوهي ةأرما هتءاج ربيخ ىتأ ال يبنلا نأ

 فئاطلا نم لبقأ ال. يبنلا نأ

 ةنارعجلا ىلإ لزن فئاطلا نم لبقأ امل يبنلا نأ

 يف ىلصأ نأ ينرمأ ةشبحلا ىلإ هثعب امل يبنلا نأ

 قرغلا فاخت نأ الإ امئاق ةئيفسلا

 هب لثم ام ىأر املف ىكب ةزمح ىأر امل يبنلا نأ
 هله

 قوهس

 ماقف ةزانج هب ترم يبنلا نأ

 هيلع هدي حسم يبنلا نأ

 هئاسن ضعب هدنعو اًموي مان يبنلا نأ

 عبرلا ةأدبلا يف لفن يبنلا نأ .

 ثلثلا ةعجرلا يفو عبرلا ةأدبلا يف لفن يبنلا نأ

 تاطولغألا نع ىهن يبنلا نأ

 تاطولغألا نع ىهن يبنلا نأ

 ءاملا لضف عيب نع ىهن يبنلا نأ

 ةأرملا ءوضو لضف نع ىهن يبنلا نأ

 رباج

 ظرقلا دعس

 ريمع

 ةيفقثلا بنيز

 ةزرب وبأ

 ةملسم نب بيبح

 هكافلا

 يزج نب ةرارز

 يميحسلا ةيعر

 سنا

 سابع نب لضفلا

 يراصنألا نمحرلا دبع

 ديعس وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 بلاط يبأ نب رفعج

 رباج

 ديز نب ديعس وبأ
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 «ربيخ) موي ةعتملا نع ىهن يبنلا نأ

 بيشلا فتن نع ىهن يبنلا نأ

 بلعثلا شارتفاو بارغلا ةرقن نع ىهن يبنلا نأ
 فتك يف شهن يبنلا نأ

 هللا لوسر اوتأ امل نزاوه دفو نأ

 ءيشب ةتيملا نم اوعتمتست ال نأ

 باهإب ةتيملا نم عفتني ال نأ

 مهنم تضاح اذإ تناك دوهيلا نأ

 اًقراس كنع عدو ةرفص وبأ تنأ

 درولا وبأ تنأ

 كيخأ نع لفغت نأ قحأ تنأ

 جوحأ هيلإ تنأ
 ءامسلا يف نيمأ ضرألا لهأ يف نيمأ تنأ

 كأب نوكأ نأ ىضرت امأ ريشب تنأ

 دشار تنأ

 ةدلك نب ثراحلا تنأ دوعم لجر تنأ

 هعبف يبارعأ اي هب بهذا «قرسلا تنأ

 بيهأ نب كلام نب دعس تنأ

 ريفا دعس تنأ

 سمأ ةذبحلا بحاص تنأ

 ثراحلا نب رابجلا دبع تنأ

 نمحرلا دبع تنأ

 هللا دبع تنأ

 رانلا نم هللا قيتع تنأ

 اهلمكأب شيرق ءاش تجرخ ول لئاقلا تنأ
 (اًبارغ همسا ناكو) ملسم تنأ

 هللا دبع نب ملسم تنأ

 معطم تنأ

 ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ

 سيق نب دعس

 مهش وبأ
 ثراحلا ني رابجلا دبع

 صاعلا نب ديعس نب مكحلا

 ريبزلا نب هللا دبع
 ميشأ نب ثابق

 ةطئار وبأ ملسم

 ةفرخ نب باهش

 مزاح
 يلولسلا ةدانج نب يشبح
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 نوراه ةلزنمب ينم تنأ

 يلع اي يداهلا تنأ

 كرابملا دفاولا تنأ

 كيف هللا كراب نوميملا دفاولا تنأ

 مكترضاح نحنو انتيداب متنأ
 هللا دبع ونب متنأ

 ضرألا لهأ ريخ متنأ

 ديمح نب كلام نب ةعاضق نم متنأ

 ضرألا لهأ ريخ مويلا متنأ

 ركبابأ اي تحجنأ

 لاجدلا مكترذنأ

 دشنأ

 يف رم ىلا يف لصف ةأ رما هللا كدشنأ .

 هبجعأف رعشلا اذه هللا لوسر تدشنأ

 مدلا بهذي هنإف فسركلا كل تعنأ

 شرعلا يذ نم ىشخت الو الالب قفنأ

 قفني ءرسيأو قفنأ

 تقفنأ ام رجأ كل نإف مهيلع يقفنأ

 لضفلا حكنأ

 اهرماؤت ملو كتنبا تحكنأ

 متخي نأ دارأ ناطيشلا كلذ امغأ

 . . .هل اخأ روزي نأ يبنلا نذأتسا هنأ

 ىرقلا يداوب اضرأ يبنلا عطقتسا هنأ

 فيقث قرشم يف ملس ُهّنْيَع يبنلا رصبأ هنأ

 هللا لوسر رمأف ملسأف هلي يبنلا يتأ هنأ

 كمسا ام هل لاقف ُهْنَِع يبنلا ىتأ هنأ

 مجتحي وهو هلو يبنلا ىتأ هنأ

 ديز نب ديعس

 سايع نبا

 سينأ نب رماع نب هللا دبع

 يرماعلا طيقل نب رماع

 , دهرج
 يولبلا مهج
 رباج

 رماع نب ةبقع

 هللا دبع نب رباج

 ةثراح نب ديزي
 راصنألا نم لجر

 روزألا نب رارض

 ورمع مأ

 ةغبانلا

 لالب

 رباج

 رباج

 يراصنألا علس نب سيق

 ثراحلا نب هللا دبع

 ماحنلا نب حلاص

 سامش نب سيق

 يرذعلا ريتع

 مصاع نب سيق

 يموزخملا ديلولا نب هللا دبع

 ريبزلا نب هللا دبع
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 مئاص وهو مجتحا هنأ

 ةرجح يف هعضوف ُهِْلَع يبنلا هذخأ هنأ

 هلام هِي يبنلا هيلع درف ملسأ هنأ
 بالكلا موي هفنأ بيصأ هنأ

 مهرابآ نم اوقتسي نأ هباحصأ رمأ هنأ

 طرتشت نأ ريبزلا تنب ةعابض رمأ هنأ
 نأ رمأف ميحس نب رشب ثعب هنأ

 باهإ يبأ تنب يحل مأ جوزت هنأ
 ةلايسلاب هللا لوسر ىلإ ءاج هنأ

 نم لاقف يبنلا ىلإ ءاج هنأ
 عادولا ةجح هللا لوسر عم رضح هنأ
 هللا لوسر ىلإ مالغ يف مصاخ هنأ

 ىمر هلكَي هللا لوسر ىأر هنأ

 ةالصلا يف اًدعاق هن هللا لوسر ىأر هنأ“
 فتك نم لكأي هني هللا لوسر ىأر هنأ
 هنأو أضوتي هني هللا لوسر يأر هنأ
 هفتك تحت مجتحا هلي يبنلا ىأر هنأ

 ذخأ مث أضوت هلع يبنلا ىأر هنأ
 فكوتساف أضوت هّلقَي يبنلا ىأر هنأ

 امدعب همزع نم عفد هلل يبنلا ىأر هنأ

 هتلحار ىلع ةرمجلا يمري نفع يبنلا ىأر هنأ

 يقلتسي يبنلا ىأر هنأ

 ةملس مأ تيب يف يلصي يبنلا يأر هنأ

 دحاو بوث يف يلصي يبنلا ىأر هنأ

 ىهن ربيخ حتف موي يبنلا ىأر هنأ
 ةكركسلا نع هللا لوسر لأس هنأ

 يرمعلا نع لئس هنأ
 امئاق برشلا نع ُهَّْْع يبنلا لأس هنأ

 لوبي وهو هللا لوسر ىلع ملس هنأ

 نايفس نب هللا دبع

 رابه ينب ىلوم

 ةفيلخ وبأ رشب

 نمحرلا دبع نب شايع
 هيبأ نع يعجشألا

 سابع نبا
 يبنلا باحصأ نم لجر

 رماع نب ثراحلا نب ةبقع

 ينهجلا ةبلعث نب ورمع
 صاقو يبأ نب دعس

 هيبأ نع يرفظلا سنوي

 ةعمز نب نمحرلا دبع
 هللا دبع نب ةمادق

 محللا ىبآ

 يعازخلا ريغ نب كلام

 ةيمأ نب ورمع

 عساو
 نامثع نب نمحرلا دبع
 يفقثلا نايفس نب مكحلا

 سوأ يبأ نب سوأ
 ينهجلا بيلك وبأ

 ةمادق

 ميمت نب دابع مع
 ةملس يبأ نب رمع

 ةلغ نب نايح
 مليد

 تباث نب ديز

 ىلعملا نب دوراجلا

 ذفنق نب رجاهم

 ةباحصلا ةفرعم
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 ب حبصلا ةالص يف أرقي يبنلا عمس هنأ

 ءيشب لبقتسي نأ نع ىهني يبنلا عمس هنأ

 ءافصولا لتق نع ىهني يبنلا عمس هنأ

 هللا لوسر عم عادولا ةجح دهش هنأ

 هعرصف يبنلا عراص هنأ

 نيتميلست ملسف يبنلا عم ىلص هنأ
 نيلاضلا الو لاق املف يبنلا عم ىلص هنأ

 عادولا ةجحح يف يبنلا عم ىلص هنأ
 اذإ ربكي ناكو يبنلا عم ىلص هنأ

 هللا لوسر هرمأف فينح نب لهس ناع هنأ

 نيعلا نم ةيقر يبنلا ىلع ضرع هنأ
 اهجم ةجم لقعو هللا لوسر لقع هنأ

 هلع يبنلا اهجم ةجم لقع هنأ
 4سم اوُقوُذ 8 ةيآلا هذه أرق هنأ

 كمسا ام لاقف هللا لوسر ىلع مدق هنأ

 نميلا نم هللا لوسر ىلع مدق هنأ

 هموق نم لاجر يف يبنلا ىلع مدق هنأ

 يصخ دقو يبنلا ىلع مدق هنأ

 روث نب ةيواعم هيبأ عم مدق هنأ

 هللا لوسر هامسف اًنزح همسا ناك هنأ

 ههجو ىلإ هتلحار لعج اعد اذإ ناك هنأ

 ىمر ىتح يبلي لزي ملف يبنلا فيدر ناك هنإ
 شيج يف ناك هنإ

 لبق هَ هللا لوسر رجح يف ناك هنأ

 ءابوقلا ينعي  ةزازح ههجوب ناك هنأ

 يدوهي هبطاخف يبنلا مدخي ناك هنأ

 ربيخب لهس نب هللا دبع لتق امل هنأ
 امهفلعف نيتبنرأب يبنلا ىلع رم هنأ

 ءارو نم هني هللا لوسر ىدان هنأ

 روهط لضفب لجرلا أضوتي نأ ىهن هنأ

 ديزي نب ةلعو

 ينالجعلا ورمع

 ةكم لهأ نم لجر

 صوحألا نب ورمع
 ةناكر

 يبارعأ

 رجح نب لئاو
 يراصنألا بويأ وبأ

 رجح نب لئاو

 ةعيبر نب رماع

 كيدف نب بيبح

 عيبرلا نب دومحم

 عيبرلا نب دومحم
 ةرارز

 سيق نب دعس
 كلام وبأ ىناه

 يميتلا لاله وبأ

 ةمالس نب عابنز

 ةيواعم نب رشب

 سابعلا وبأ
 بئاسلا

 سابع نب لضفلا

 مييش
 قاحسإ نب دمحم

 لاجح نب ضيبأ

 ورمع نب دايع

 ديجب نب نمحرلا دبع
 ناوفص نب دمحم

 سباح نب عرقألا

 يبنلا باحصأ نم لجر
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 ءوضو لضفب لجرلا أضوتي نأ ىهن هنأ
 نيتلبقلا لبقتسي نأ ىهن هنأ

 اًمئاق لجرلا برشي نأ ىهن هنأ

 ةحاينلا ىلإ عامس نعو ةحاينلا نع ىهن هنأ

 ىبنلا هعطقتساف هللا لوسر ىلإ دفو هنأ

 . يبنلا هعطقأف هللا لوسر ىلإ دفو هنأ

 يبنلا ىلع ةيواعم نب رشبو وه دفو هنأ
 مدقو هني يبنلا مايأ دلو هنأ

 طرتشت نأ اهرمأف يبنلا تتأ اهنأ

 مث ءاّمحلو ازبخ لكأ هللا لوسر تأر اهنأ

 هنم شهتناف محل هم يبنلا ىلإ تعفر اهنإ
 فتك لكأ يف يبنلا تأر اهنأ

 ىبنلا يدهل دئالقلا لفقق تناك اهنأ

 يفوتف ةلوخ نب دعس دنع تناك اهنأ

 وهو رفن ةينامث ُهِْلَع يبنلا ىلع اولخد مهنأ
 هلي هللا لوسر عم اوراس مهنأ

 ةظيرق نمز هللا لوسر ىلع اوضرع مهنأ
 ةظيرق نمز يبنلا ىلع اوضرع مهنأ
 لجر هيلإ ماقف هللا لوسر دنع اوناك مهنأ

 نيساي امهملعف هني يبنلا ىلع ادفو امهنأ

 مهربخأف شيرق ىلإ جرخأ نأ ديرأ ينإ
 يلصي امئاق هللا لوسر تيأر ينإ

 ىلع ىنميلا هدي اعضاو هللا لوسر تيأر ينإ

 ىلع ىنميلا هدي ًاعضاو هللا لو سر تيأر ينإ

 ىرسبيلا
 ؟نيللا اذه كل ناك ىنأ

 رجألا نم نوطعي موق يتمأ رخآ نإ

 تممأ اذإ هللا لوسر ىلإ دهع ام رخآ نإ

 يرافغلا عرقألا

 ىلعملا نب دوراجلا

 نع نسسحلا يبأ نب نسحلا
 ةباحصلا نم طهر

 لامج نب ضيبأ
 نيصح

 روث نب دلاجم

 ةبازح نب ورمع

 ةعابض

 كلام تنب ةعيرفلا

 ةعابض

 ةعابض
 ةشئاع

 ةيملسألا ةعيبس
 ةيمأ يبأ نب ةدانج

 ةيلظنحلا نب لهس
 بئاسلا نب ريثك

 بئاسلا نب ريثك

 نب هللا دبعو ةريره يبأو لبش
 دلاخ

 روث نب رشبو روث نب دلاجم
 ىناه مأ

 يراصنألا ليبحرش نب دادش

 فيطغ نب ثراحلا

 يبنلا عمس نم
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 . . . اذه ىلع اًميسع ناك ىنبا نإ

 قارعلا ضرأ نم ضرأب لتقي اذه ينبا نإ
 . . يف اًبضغم هدجو نسح ابأ نإ

 . . تام هنإو ينبا ميهاربإ نإ

 . . .رحبلا ىلع هشرع عضيل سيلبإ نإ

 اًقالخأ منكساحأ ينم مكب رقأو يلإ مكبحأ نإ

 نوقفانم يتمأ نم نآرقلا اذهل مهاصحأ نإ

 اهب ىفوي نأ طورشلا قحأ نإ

 . . .نيدب سوبحم كاخأ نإ

 . . . .يفوت دق مكلاخأ نإ

 يفوت دق يشاجنلا مكاخأ نإ

 اهمايقو ةنس مايص لدع

 . . . . كيرش ءايرلا ىندأ نإ

 ريط فاوجأ يف نينمؤملا حاورأ نأ

 لهأ هب ينامس يذلا دمحم يمسا نأ

 . .لهأ مالسإلاب مجعلا دعسأ نأ

 ءايبنألا ءالب سانلا دشأ نإ

 ءايبنألا ءالب سائلا دشأ نإ

 ةمايقلا موي اًباذع سانلا دشأ نإ

 اباذع مهدشأ ةمايقلا موي اًباذع سانلا دشأ نإ

 رانلا لهأ نم كنأ نوئظي كباخصأ نإ

 ديبل ةملك رعاشلا اهلاق ةملك قدصأ نأ

 . . . موي هللا دنع بونذلا مظعأ نإ

 عارذ هللا دنع لولغلا مظعأ نإ

 . .داهجلا نمؤملا لمع لضفأ نإ

 ةمايقلا موي سلجم ينم مكبرقأ نإ

 ينهجلا دلاخ نب ديز

 ثراحلا نب سنأ

 كلام نب عفار
 كلام نب سنأ

 ةناحيروبأ

 ةبلعت وبأ

 لحاجم

 رماع نب ةبقع
 لوطألا نب دعس

 ةجراحخ نب ديز

 ةثراح نبا

 مصاع يبأ نب تباث

 لبج نب نب ذاعم

 رشبم مأ

 هللا لوسر ىلوم نابوث
 يراصنألا ةملسم

 نع سابع نبا ىلوم دايز

 ةباحصلا نم لجر

 ناميلا تنب ةمطاف
 ميكح نب دلاخ
 ميكح نب دلاخ
 ةيطع وبأ

 ةريره وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ
 يعجشألا كلام وبأ

 ظرقلا دعس

 رذوبأ
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 لتق نمل ىلع يبأ لجو زع هللا نإ
 لعجو ءاًباحصأ يل راتخا هللا نإ

 يباحصأ راتخاو ينراتخا هللا نإ

 يباحصأ يل راتخاو ينراتخا هللا نإ

 مدآ ةيرذ ذخأ لجو زع هللا نإ

 هامح ًادبع بحأ اذإ ىلاعت هللا نإ

 هامح دبع بحأ اذإ ىلاعت هللا نإ

 ًادبع بحأ اذإ لجو زع هللا نإ
 ليعامسإ دلو نم ةنانك ىفطصا ىلاعت هللا نإ
 هقتعأ هللا نإ

 6 2 3 6 28 ََُت 5

 نيزنك ةليللا يناطعأ لجو زع هللا نإ
 ايركز نب ىيحي رمأ «لجو زع هللا نإ
 ام مكملعأ نأ ينرمأ هللا نإ

 سمخب ينرمأ لجو زع هللا نإ
 جوزأ نأ يلإ ىحوأ لجو زع هللا نإ

 ايركز نب ىيحي ثعب لجو زع هللا نإ
 ةمحر ىنثعب هللا نإ

 مدآ نبال رحبلا يف ام حبذ هللا نإ

 ءايبنألا داسجأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ
 مكءامد مكيلع مرح لجو زع هللا نإ

 دبز انيلع مرح هللا نإ

 ةنجلا ىلإ كبتكم لوج ىلاعت هللا نإ

 نم ينلعج « قلخلا قلخخ نيح لجو زع هللا نإ
 قلخلا ذخأ مث مدآ قلخ هللا نإ

 كلام نب ةبقع

 ميوع نب هللا دبع
 ةدعاس نب ميوع

 ميوع نب ةبتع

 ميكح نب ماشه
 جيدخ نب عفار
 عفار نب ةبقع

 ديبل نب دومحم
 عقسألا نب ةلثاو

 سابع نبا
 يملسلا هللا ديبع

 دلاخ وبأ هللا ديبع

 يملسلا دلاخ

 دعس نب هللا دبع

 معئخ نم لجر
 ثراحلا نب ثراحلا

 رامح نب ضايع
 ثراحلا نب ثراحلا

 ةشئاع

 يلع
 ةمرخم نب روسملا

 حيرش

 سوأ نب سوأ
 دابع

 نسحلا

 سابع نبا '

 بلطملا دبع نب سابعلا

 ةداتق نب نمحرلا دبع

 ةباحصلا ةفرعم
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 ةضبق نم مدآ قلخ هللا نإ

 اًنالث مكل هركو اًنالث مكل يضر هلل ا نإ

 قفرلا بحي قيفر هللا نإ

 قيدصلا كامس لجو زع هللا نإ

 ينافش لجو زع هللا نإ
 روهطلا يف ميكلع ىنثأ دق ىلاعت هللا نإ

 روهطلا يف ءانثلا مكيلإ نسحأ دق هلل ا نإ

 ءانثلا مكيلإ نسحأ دق لجو زع هللا نإ

 كقتعأ دق هللا نإ

 مكل ريخ يه ةالصب مكرمأ دق هللا نإ

 ردق ىلع هرجأ عقوأ دق ىلاعتهللا نإ

 ريغب هتمأو | دمحم ىيح دقهللا نإ

 كتقدص كنم لبق دق هللا نإ

 كتقدص كنم لبق دق هللا نإ

 ناسنإ لكل مسق دق هللا نإ

 هديب سودرفلا ةصرع سنك هللا نإ
 هنم رش ىلم اذإ ءاعو قلخي مل هللا نإ

 يلتبيل لجو زع هللا نإ

 اميف دبعلا يلتبيل لجو زع هللا نإ
 هبحي وهو دبعلا يلتبيل هللا نإ
 « اورقك نيا نكي ملط ةءارق عمسيل هللا نإ

 كبضغل بضغيل لجو زع هللا نإ

 نئادلا عم هللا نإ

 مهيلع نوهي موقب هنيد رصان هللا نإ

 مكحلا هيلإو مكحلا وه هللا نإ

 مكحلا عجري هيلإو مكحلا وه هللا نإ
 . .اذإف مالسلا وه هللا نإ

 ةالصلا فصن رفاسملا ىلع عضو هللا نإ

 يتمأ نم ةنجلا لخدي نأ يندعو هللا نإ .

 يتمأ نم فلأ ةئامثالث يف يندعو هللا نإ

 ريهز نب ةماسق

 ةبدعج نبا

 ةعبن

 قرزألا نب ةلبج

 مالس نب هللا دبع نب دمحم

 ةدعاس نب ميوع

 مالس ني هللا دبع

 ةرق نب ةيواعم
 ةفاذح نب ةجراخ

 كيتع نب رباج

 ثراحلا نب رابحلا دبع

 هللا دبع نب دمحم

 ديز نب هللا دبع

 ةجراخ نب ورمع

 ورمع وبأ ةمالس

 عقرملا نب نمحرلا دبع

 ريخشلا نب هللا دبع

 ميلس ينب نم لجر
 ورمع نب سودرك

 ميكح يبأ نب ليعامسإ

 يلع
 رفعج نب هّللادبع

 يرهزلا

 ىئناه نب حيرش

 حيرش نب ىناه
 هللا دبع

 يرازفلا ةنمآ وبأ

 ركب يبأ وبأ ريمع

 رمع نب دومحم
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 ايندلا ءامس ىلإ طبهي هللا نإ

 ةماسأ ةرامإ اوباع اسانأ نإ

 سانأ ىلإ نوقلطني ةنجلا لهأ نم اًسانأ نإ
 رانلا لهأ نم

 نوعمست نم مكيلع فرشي ام لوأ نإ

 رتسل نأ دبعلا هللا ةافاعم لوأ نإ

 ةنيدملا لهأ نم هل عفشأ نم لوأ نإ

 ةمايقلا موي هب يعدي نم لوأ نإ
 اهبراشك اهعئاب نإ
 ةاكذ ذخأي نمب مكيلإ ثعاب نإ

 تنعب يلايل يلع ملسي ناك رجح ةكمب نإ
 هيلع تررم اذإ هفرعأل يلإ

 يبنلا باحصأ نم لجر

 رير

 ورمع نب هللا دبع

 يلع نب نمحرلا دبع
 ةشئاع

 ةمرخم نب روسملا
 ىلهابلا ةمامأ وبأ

 منغ نب ضايع

 بينم نب هّللأ دبع
 يفقثلا نامثع نب نامثع

 شاجح نب رسب

 رافغ ينب نم لجر

 ةريس نب هللا دبع

 دوسألا نب رهاز

 فوع نب نمحرلا دبع
 ديعس نب هبر دبع ةمع

 ةبقع نب ديلولا

 دئرم مأ

 ىبحي نب لالب
 دابع نب كلملا دبع

 يلذهلا ديز نب جودحم

 ناسيك
 ةيجان نب ةمقلع

 ةرمس نب رباج
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 ليئارسإ ينب اوراد دق جرم ينب نإ

 اونذأتسا ةريغملا نب ماشه ينب نإ

 ءامسلا لهأل رينيل هيف هللا ركذي يذلا تيبلا نإ

 اًنتف ةعاسلا يدي نيب نإ

 ةاكزلا ءادأ مكمالسإ مامت نإ

 رمع رمألا اذه اولوت نإ

 كيلع ىلص نم دمحم اي لاقف يناتأ ليربج نإ

 ارفعج دهشتسا ىلاعت هللا نأ ينربخأ ليربج نإ

 ارفعج دهشتسا لجو زع هللا نأ ين ربخأ ليربج نإ

 كبحي هنأ معز مالسلا هيلع ليربج نإ

 نيد هيلع نوكي نأ الإ : لاق ليربج نإ

 نيذألا نكي ملل كئرقأ نأ ينرمأ دق ليربج نإ

 4 اورفَك

 :تلقف هبحتأ :لاقف تيبلا يف انعم ناك ليربج نإ

 . .معنف ايندلا بح نم امأ

 ةبعكلا مؤي وه مالسلا هيلع ليربج نإ
 كبحأ ينإ :لوقي مالسلا هيلع ليربج نإ

 . .هنم يفوت امم يفوت ةعذجلا نإ

 ةكم لبق اوهجوت دق دنجلا نإ

 هراكملاب تفح ةنزخ ةنجلا نإ

 هللا ليبس يف ةرمعلاو جحلا نإ

 ةنحجلا لهأ بابش اديس اًئيسحو اًنسح نإ
 نامع ىلإ ندع نيب امك يضوح نإ

 نامع ىلإ ندع نيب ام يضوح نإ

 ريخب الإ يتأي ال ءايحلا نإ

 كديب تسيل كتضيح نإ

 . .لاتق ناك اذإ ىنرمأ هِيَ كمع نباو ىليلخ نإ

 ةمرخم نب روسملا

 طباس

 سيق نب كاحضلا

 ثراحلا نب ةتجاف

 نائدحلا نب سوأ

 سابع نبا

 سابع نبا

 يراصنألا كاحضلا وبأ

 يردبلا ةبح وبأ

 ةملس مأ

 يراصنألا كاحضلا

 ميلس نب عشاجم
3 

 يسحاو

 يبنلا باحصأ ضعب

 لقعم مأ

 مهج

 هللا لوسر ىلوم نابوث

 نابوث
 يبنلا باحصأ نم لجر ريسأ

 نايهأ
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 اةدلحخأ مكتساحأ مكرايخ نإ

 . . . ةولح ةرضخ ايندلا نإ

 . .ةولح ةرضخ ايندلا نإ

 . .زاجحلا ىلإ رزأيل نيدلا نإ

 راثلا يف وهو قافتلا تابخإ كلذ نإ

 قرع هنكلو ةضيحلاب سيل كلذ نإ
 ربكلاب سيل كلذ نإ

 . .ءافش سيل كلذ نإ
 نأ ىلع رداق نيلجر ىلع هاشمأ يذلا نإ

 ههجو ىلع هيشمي

 طارصلا تيرأ ىنم تيأر يذلا نإ

 قداصلا وهل يدعب مكيلع ونحي يذلا نإ

 ع

 . . . ىتما

 نم ةنجلا لخدي نأ يندعو لجو زع يبرن نإ

 ىتمأ

 دمحلا بحي كيردنإ

 هب تحدتما ام تاهف حدملا بحي لجو زع كبر نإ

 ينتركذام عدو كبر

 اذه يدبع نأ ول :لوقيو مالسلا كترقي كبر نإ

 . . ةئيطخ ضرألا بارقب ينيقل

 تانسحلا هيف فعاضي ميظع رهش بجر نإ

 ىلع عضو ول لمعلاب ةفايقلا موي يتأيل لجرلا نإ

 . .هللا ناوضر نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ

 ةنحلا باب نع عفديل لجرلا نإ

 هنيبو اهنيب نوكي ام ىتح ةنجلا نم اونديل لجرلا نإ
 اهرشع الإ اهنم هلام ةالصلا يلصيل لجرلا نإ

 هنإو ةنجلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإ

 سابع نبا
 ثراحلا تنب ةرمع

 رماع تنب ةلوخ

 ينزملا فوع نب ورمع
 نوجلا يب أ نب مثكأ

 شيبح يبأ تنب ةمطاف

 ةناحيز وبأ

 يمرضحلا ديوس نب قراط

 يمرضحلا ةعيهل
 ةملس مأ

 ريمع نب رمع

 رباج

 روفغلا دبع وبأ زيزعلا دبع

 رمع نب ءاطع

 ةديرب

 يرافغلا مكحلا يبأ ةئبا

 رساي نب رامع

 نوجلا يبأ نب مثكأ
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 دحأ نوكي ىتح رانلل مظعيل يتمأ نم لجرلا نإ

 نوكي ةيرقلا ةيشاح يف ةمينغلا هل نوكي لجرلا نإ
 اهيف

 سيوأ هل لاقي نميلا نم مكيتأي الجر نإ
 . .ةماقإلاب انرمأو انهاه انثعب هللا لوسر نإ

 ورمع لجر يف لفت هللا لوسر نإ

 قفانم لك انرذح هللا لوسر نإ

 اهيتبال نيب ام مرح هللا لوسر نإ
 . . مارحلا تيبلا لبقتسا دق هللا لوسر نإ

 مارحلا تيبلا لبقتسا دق هللا لوسر نإ

 موحل نم اولكأي نأ نيملسملا ىهن دق هللا لوسر نإ

 يامال يف ناك مد لك عضو دق لا لسد

 هيلعو ةبعكلل ةراجحلا مهعم لقني ناك هللا لوسر نإ

 هرازإ

 سيل هباحصأ رخآ بعشلا موي ناك هللا لوسر نإ

 . . ةزمح ريغ ودعلا نيبو نيب

 . . هباحصأ رخآ بعشلا موي ناك هللا لوسر نإ

 ىبحي ابأ ينانك هللا لوسر نإ

 قلس وأ قرحوأ قلح نم نعل هللا لوسر نإ

 ركب ابأ نككلو اريسي الإ باش نكي مل هللا لوسر نإ
 .. .ابضخ رمعو

 نتسي ىتح ةليل مان ام هللا لوسر نإ
 . . .نايبصلا عم انأو يب رم هللا لوسر نإ

 بلكلا نمثو مدلا نمث نع ىهن هللا لوسر نإ
 . . .ناك رمأ نع مكاهن هللا لوسر نإ

 . . .اوموصت نأ مكاهني هللا لوسر نإ

 . . .كديؤي لازي ال سدقلا حور نإ

 شيقأ نب ثراحلا

 رباج نب ريسأ

 ىسوم وبأ

 ةديرب نب هللا دبع

 يقرزلا ةدابع
 دمحم نب رفعج ةدج

 رشب نب دابع

 ءاطع مأ

 " صاعلا نب ديعس نب نابأ

 هللا دبع نب رباج

 بايشلا نبا

 بايشلا نبا

 بيهص

 عئرقلا
 سنأ

 زرحم

 بئاسلا

 ةفيحج يبأ نب نوع

 جيدخ نب عفار
 ءاقرو نب ليدب

 ةشئاع
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 يرق

 مكرايخ مكمؤليف مكتالص لبقي نأ مكرس نإ
 ضرألا يف ىشف اذإ ءوسلا نإ

 تايآ رشع اهلبق اورت ىتح موقت ال ةعاسلا نإ

 ًاليخب نوكي الأ ديس نإ
 اودربأف رحلا دتشا اذإف منهج حيف نم رحلا ةدش نإ

 ةالصلا نع

 هسفن كلمي يذلا ديدشلا لك ديدشلا نإ

 . . .ينرقب علطت سمشلا نإ

 دحأ تومل نافسكتي ال رمقلاو سمشلا نإ

 هقرطب مدآ نبال سلج ناطيشلا نإ

 ملسأ ذنم رمع قلي مل ناطيشلا نإ

 . . سرف اهيف راد يف ادحأ لبخي ال ناطيشلا نإ

 ةرمحلا بحي ناطيشلا نإ

 . .ةرمحلا بحي ناطيشلا نإ

 هدنع لكأ اذإ مئاصلا نإ

 ةكئالملا هيلع تلص هدنع لكأ اذإ مئاصلا نإ

 رانلا يف سكملا بحاص نإ

 ةكئالملا هلسغتل ةلظنح مكبحاص نإ

 لغ مكبحاص نإ
 ءادو نطبلا يف قيرحو عادص ةقدصلا نإ

 يل لحت ال ةقدصلا نإ

 سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال هذه انتالص نإ

 . . . تضمر اذإ نيباوألا ةالص نإ

 تأسأ اذإ ناميإلا حيرص نإ

 . . .اهب ربخأف ايؤر ىأر ًاليفط نإ

 بوح بويأ مأ قالط نإ
 اوموقف ليلع تماصلا نب ةدابع نإ

 ةلزنم هللا نم هل تقبس اذإ دبعلا نإ

 دئرم يبأ نب دئرم

 راصنألا نم ةأرما

 ديسأ نب ةفيذح

 كلام نب سنأ

 يبنلا باحصأ نم لجر

 ةفصخ نبا وأ ةفصخ

 يحبانصلا هللا دبع

 رايخلا نب يدع نب هللا ديبع

 يدسألا ةرمس نب رباج

 ةسيدس

 يكيلملا هللا دبع وبأ بيرع

 يفقثلا ديزي نب عفان

 يفقثلا ديزي نب عفار

 ديز نب بيبح

 بعك تنب ةرامع مأ

 تباث نب عفيور

 هللا دبع

 ينهجلا دلاخ نب ديز

 يئادصلا حب نب نايح

 هللا لوسر ىلوم

 يملسلا مكحلا نب ةيواعم

 مقرأ نب ديز

 لجر

 ةربخس نب ٍليفط
 بويأ مأ

 سمهاد نب لاصلصلا

 ةباحصلا ةفرعم
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 هنقتي نأ هللا بحأ ًالمع لمع اذإ دبعلا نإ

 . . .حلاص لجر رمع نب هللا دبع نإ

 ةرخآلا تاجرد ميظع هقلخ نسحب غلبيل دبعلا نإ

 لزانملا فرشو

 . .موي هيلإ جرخيل دبعلا نإ

 هءوضو متأف أضوت اذإ ملسملا دبعلا نإ

 هبر دنع ام نيبو ايندلا نيب ريخ هللا دابع نم ًادبع نإ
 . . هرحنأف ءيش اهنم بطع نإ

 ىتح مرهي مل اذه رمع نإ

 رانلا نم قلخ ناطيشلا نإو ناطيشلا نم بضغلا نإ

 . . ينم ةعضب ةمطاف نإ

 اهجرف تنصح ةمطاف نإ

 دوجسلا ةرثكب ينعأف لعاف نإ

 . . .اهعم لسريو لسرت ةنئتفلا نإ

 ةروع نمؤملا ذخف نإ

 . .دهجلا امهغلب دق ةنالفو ةنالف نإ

 حسم يتمأ يف نإ

 كالمأةعبرأ ءامسلا يف نإ

 . ..نبل عضار ذخآ الأ يدهع يف نإ

 ةاكزلا ىوس ًاقح لاملا يف نإ

 تاي رانلا يف نإ

 لالخ سمخ ةعمجلا موي يف نإ

 ةفالخ نوكي مث ةوبنلا مكيف نإ

 سانلا طعي مل ام تيطعأ اًشيرق نإ

 مارح تفزملاو مارح ركسأ بارش لك نإ

 افون نيريس

 1 رمع نبا

 "فن سنأ

 سل دعس نب تبث

 0001 نامثع

 <,2ى46 ةباحصلا ضعب

 ه1 يلامثلا ورمع

 ضل كلام نب سنأ

 كطرف ةيطع

 فسم ةمرخم نب روسملا

 فضول دوعسم نب هللا دبع

 نميلا بعك نب ةعيبر

 1 يرعشألا كلام وبأ

 ١ دهرج

 نيا شل هللا لوسر ىلوم دعس

 سف دشار يبأ نب ديعس

 سكذب يحبصألا ىفش

 نم لجر نع ةلفع نب ديوس

 فرم ةباحصلا

 8٠60١ سيق تنب ةمطاف

 6 ءزج نب ثراحلا نب هللا دبع

 م ةدابع نب دعس

 (١ه67-١/8) ةديبع وبأ
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 الملا رك
 ير 0 7_0
 ءارزوو ءاقفر ءابجن ةعبس يطعأ يبن لك نإ
 ةمارك كلهأ ىلع كل نإ

 نيمأ نإو نيمأ ةمأ لكل نإ

 يتمأ ةنتف نإو ةئتف ةمأ لكل نإ

 ءابجن ةعبس يطعأ يبن لكل نإ
 ريبزلا يراوحو يراوح يبن لكل نإ
 هتبحص انسحأف اًخاص اًقيفر امكل نإ

 ناهلولا :هل لاقي اًناطيش ءوضولل نإ
 ةنجلا يف اعضرم هل نإ
 هللا هافعأ مث ىلتبا اذإ نمؤملا نإ

 هموق رخآ ملسأ زعام نإ

 يف انل صخر ُهْْكَي دمحم نإ

 ينزجعت نل مدآ نبا اي لوقي هللا نإ
 هاياطخ هنع تاحت ضيرملا نإ

 ىنغل لحت ال ةلأسملا نإ

 اهريخ اوعجتناف يدعب حتفتس ارصم نإ
 مكدحأ رظنيلف هبر يجاني يلصملا نإ
 ايندلل برض دق مدآ نبا معطم نإ

 هنع اوقرهأ ةقيقع مالغلا عم نإ
 نآرقلا أرق ًالجر مكيلع فوختأ امت نإ
 قرسي نم :قارسلا قرسأ نم نإ :
 قرسي نم .: قارسلا قرسأ نم نإ
 اًثالث ةعاسلا طارشأ نم نإ
 نأ ةعاسلا بارتقا نم نإ
 ارحسل نايبلا نم نإ
 ارحسل نايبلا نم نإ

 اودؤت نأ مكمالسإ مامت نم نإ
 نم نودلاب اضرلا عضاوتلا نم نإ
 لهأ عفادتي نأ سانلا رارش نم نإ

 هللا ىلع مسقأ ول نم هللا دابع نم نإ
 ضغبي ام اهنمو هللا بحي ام ةريغلا نم نإ

 بلاط يبأ نب يلع

 ةملس مأ

 ديلولا نب دلاخ

 ضايع نب بعك

 بلاط يبأ نب يلع
 هللا دبع نب رباج

 عيبر نب حابر

 بعك نب يبأ
 ءاربلا
 رضخلا وخأ مارلا

 زعام نب هللا دبع
 دعس نب رماع

 شاحج نب رسب
 زرك نب دسأ

 ةدانج نب يشبح

 حابر

 يراصنألا يضايبلا

 بعك نب يبأ
 يبضلا ناملس

 ناميلا نب ةفيذح

 يعمسلا مهر وبأ
 مهر وبأ
 ةيمأ وبا

 بلغت نب ورمع

 ريبزلا نب دمحم

 قاحسإ نب دمحم
 ةيجان نب ةمقلع

 هللا ديبع نب ةحلط

 رحلا تنب ةمالس

 رضنلا تنب عيبرلا
 كشع

 ةباحصلا ةفرعم
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 ضغبي ام اهنمو هللا بحي ام ةريغلا نم نإ

 هفنأ مرخي نأ رذني نأ : ةلثملا نم نإ

 لضملا باذكلا مكئارو نم نإ
 هللا هبذكيف موصيل قفانملا نإ .

 هللا دبع مكئامسأ ريخ نم نإ

 هللا ليبس يف ليخلا ىلع قفنملا نإ
 مهلامعأ ىلإ مهلكن ًالاجر مكنم نإ

 هسفن رجأ مالسلا هيلع ىسوم نإ

 نينس ىنامث هسفن رجأ ىسوم نإ
 مدقم يف رحسلا نم ىلصت الملا نإ

 هيف اًنيب لخدت ال ةكئالملا نإ

 سرج اهيف ةقفر بحصت ال ةكئالملا نإ

 هيف اًنيب لخدت ال ةكئالملا نإ

 هربق يف هيلع ةحاينلاب بذعيل تيملا نإ
 هنم يبجتحاف تنأ امأو هل ثاريملا نإ

 رخص نب رباجو هب ىلص هَ يبنلا نإ
 محل لكأ اذإ ناك هلع يبنلا نإ
 لكأ اذإ ناك هِيَ يبنلا نإ

 هبراش نم ذخأي ناك ُهِّقَع ىبنلا نأ

 - زبخلا  هنع ىهن هللا يبن نإ
 مايألا هذه اوموصت نأ مكاهني هّليَم يبنلا نإ

 . . . ايندلا ىلع اولبقأ اذإ سانلا نإ

 ىلع اوذخأي ملف ركتملا اوأر اذإ سانلا نإ

 رمخلا نوبرشي يتمأ نم اًسان نإ

 رمخلا نوبرشي يتمأ نم سان نإ

 ةليل نيعبرأ محرلا يف عقت ةفطنلا نإ
 لوزي ايندلا ميعن نإ
 هللا لحأ امع اتماص نيتاه نإ

 ةمحرو ةوبن أدب رمألا هذه نإ

 هل نذأت نأ تكش نإف انعبت اذه نإ

 برعلا مالك نم عجس رعشلا اذه نإ

 رذنملا نب ةبتع
 دعس نب سياح

 رمع نبا
 ىزعلا دبع نب بطيوح
 ةحلط وبأ

 رمع

 ةيدسألا بنيز
 رخص نب رباج ةميرت يف

 مكحلا يبأ نب رفعج
 مكحلا

 بطاح نب دمحم

 جيدخ نب عفار
 ثراحلا مأ

 عمصأ نب ءابلع

 ركب وبأ
 يبنلا باحصأ نم لجر

 يبنلا باحصأ نم لجر
 ةفيذح ةحيرس وبأ

 ةديبع وبأو لبج نب ذاعم
 يراصنألا بيعش وبأ

 مأوتلا نب ناخدلا نب ةبعش

 هدج نع هيبأ نع

١61” 

0 

7 

4 

 تست

84 

 كالي

 هوم

0814 

5506 

 ةرخض

 م١

 ؟خمك

1 

 كال 7

 ع5

١4 

١16 

5 

 ا/ 55

741 

60084 

١ 

 ك5

75 

 امكك

١484 

 نا ضل

034 

526 

١ 

 نضر



 صف

 برعلا مالك نم عجس رعشلا اذه نإ

 ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا اذه نإ

 سلجملا نوكي ام ةرافك اذه نإ

 تامل تام ول اذه نإ

 . .باذع مقسلا وأ عجولا اذه نإ

 يردأ ال :لاقف ينع لأسي اذه نإ

 هيف مكل صخرأ موي اذه نإ
 هللا نم فيوخت تايآلا هذه نإ

 بعك ينب رصنب لهتستل ةباحسلا هذه نإ

 . كب ىرأ يتلا ةبوحشلا هذه نإ
 خاسوأ يه امنإ ةقدصلا هذه نإ

 هللا اهضغبي ةعجض هذه نإ

 اهلهأ ىلع ةئلتمم روبقلا هذه نإ
 حلصيا ال ةيرقلا هذه نإ

 ال  ةنيدملا يه ةيرقلا هذه نإ

 رانلاب هوقرحاف هومتثدجو نإ
 لجرلا اهب عطتقي يتلا ةرجافلا نيميلا نإ

 مايألا ديس ةعمجلا موي نإ

 مايألا ديس ةعمجلا موي نإ

 مكيلع حتفتس ضرألا نإ
 لياورسلا يف يلصملل رفغتستل ضرألا نإ

 اعذج أدب مالسإلا نإ

 اًبيرغ دوعيسو اًبيرغ أدب مالسإلا نإ
 رسج ىلع نوفقيف مهب ءاجي ةالولا نإ
 ةقدصلا انل لحت ال دمحم لآ انإ
 ةقدصلا انل لحت ال دمحم لآ نإ

 ةقدصلا لكأن ال دمحم لآ انإ

 ةقدصلا نع انيهن تيب لهأ انإ

 مرح انإ

 مرح انإ

 ىلمزلا ناخد

 ميهج وبأ

 ةزرب وبأ

 نافع نب نامثع

 فوع نب نمحرلا دبع
 يداعملا ريشب

 ةملس مأ
. 

 هةهصسق

 قاحسإ نباو ناورمو روسملا

 ةريره وبأ

 سيق نب ةقخص

 تباث نب ديزي

 نابوث نب نمحرلا دبع

 نابوث نب نمحرلا دبع
 رمع نب ةلظنح

 دوس وبأ

 رذنملا دبع نب ةبابل وبأ

 ةبابل وبأ

 ةيطع نب ورمع

 ةيهاتع نب كلام

 لجر

 ةنس نب نمحرلا دبع
 باطخلا نبرمع

 لصاو نب فرعم دج ريمع
 ناسيك

 كلام نب ديش
 نارهم وأ نوميم

 سابع نبأ

 ةباحصلا ةفرعم
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 مهعله شخن اًموق يطعن انإ
 انتاروع ىرت نأ انيهن انإ
 مارح هنإ هلكأت ال انإ

 نيكرشملا ىلع نيكرشملاب نيعتسن ال انإ
 يبنلا جاوزأ نم كنإ ريخ ىلإ كنإ

 نيطايشلا ناوخأ نم نذإ كنإ

  نيطايشلا ناوخإ نم نذإ كنإ

 ىلإ بحأ اًدولو اهجوزتت كنإ

 دوئفم لجر كنإ

 ثراحلا تئا دوئفم لجر كنإ

 رقبلا ديصي هدجتس كنإ
 . . ةرجافل كنإ

 ةبذك كيلع بتكل هنيلعفت مل ول كنإ
 اذه كموي عيطتست ال كنإ

 ضايفلا ةحلط اي كنإ
 نولصتو نوبلحتس هللا ءاش نإ كنإ

 هللا الإ هلإ ال نأ مهتدهش نإ مكنإ

 هنولعفت مكنإ

 نولازت الو ءودع ال نولوقت مكنإ
 ادانجأ نودجتس مكنإ

 اجراخ رديكأ نودجتس مكنإ

 ةرثأ يدعب نورتس مكنإ
 قدأ يه اًبونذ نوبنذتل مكنإ

 ةبلاغملاب رمألا اذه اوكردت نل مكنإ

 فسوي تابحاوص مكنإ
 تاينلاب لامعألا امنإ

 نب تاورمو ةمرخم نب روسملا

 1 مكحلا

 بلغت نب ورمع

 رخص نب رابج

 سابع نبا

 ةديرب

 يراصنألا بيبخ

 يوافطلا ةيجان

 رماع نب هللا دبع

 عوكألا نب ةملس

 رماع نب ةرعيب

 ناميلا نب ةفيذح

 هللا دبع نب دلاخ ةلاخ

 ةفيذح

 ريضح نب ديسأ

 ناوكذ نب ةملس

 ديبع نب ملاس

 باطخلا نب رمع
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 هحرطن الو هب عتمتست نأ كترمأ امنإ

 هيلع توعد نمف رشب انأ امن
 مكئافعضب نور صنت امنإ
 دمحلاو ءافولا فلسلا ءازج امنإ

 رصبلا لجأ نم ناذئتسالا لعج امنإ
 يرادلا ميمت ينثدحي ناك ثيدح ينسبح امن

 مامحلا رح لثم يتمأ ىلع منهج رح امنإ
 مكلجأ نم ةاشلا انحبذ امنإ

 هللا مكلذ امن

 نبل تاذ اهنأل ةاشلا انددر امتإ

 هبيصي نيح نمؤملا دبعلا لثم امنإ
 رجش يف قلعت ريط ملسملا ةمسن امنإ

 ركسعلا ةبهن نع مكتيهن امنإ
 اوملسأ اذإ مكناوخإ مه امنإ

 كنم ةعضب وه امنإ
 كنم وهامغإ

 ةيقرلاو قيثاوم يه امنإ
 تئش نإف ةدحاو يه ام

 تارم ثالث ليللاب رتولا امنإ
 ةيراجلا لوب لسغي امنإ

 كتوصل عفرأ هنإ
 هومكاطعأ ةكرب هنإ

 هللا هومكاطعأ ةكرب هنإ

 ةمارك ىلع كلهأيو كب هنإ
 لاقثملا نوعيابتت مكنأ ينغلب هنإ

 يندعوو ينقدصو ينثدح هنإ
 هموق سأر هنإ

 ءايشأ يدعب ثدحيبس هنإ

 مهنايإ دعب موق رفكيس هنإ

 ةيعازخلا دلاخ تنب ةكتاع

 رهزألا نمحرلا ديع

 كلام نب بعك

 نالف نب نمحرلا دبع

 برك يدعم نب ورمع

 قلط

 هللا دبع نب ديز

 سابع نبا
 ينزملا رغألا

 هيبأ نع ينابيشلا سوباق
 دعس نب رامع

 يبنلا باحصأ نم لجر

 يبنلا باحصأ نم لجر

 ةملس مأ

 تباث نب عفيور

 رذوبأ

 يدنكلا يزرع

 ءادردلا وبأ
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 نآرقلا نم يبزح ىلع أرط هنإ

 كيلع لخديلف كمع هنإ
 هيع لصت الف رجاف هنإ

 رجهلا يف هنإ
 هللا لعل كيردي امو اردب دهش دق هنإ
 دوعيسو كبذك دق هنإ

 يسفن ىلإ تيعن دق هنإ
 سانأ ةعبش اهنم ناك هنإ

 ىصوتساف ةمألا هذهوص نئاك هنإ

 هلثم ةباش يبرع لق دهاجم دهاجل هنإ

 نورهظت موق نولتاقت مكلعل هنإ

 بضخ نكلو بيشلا هبصي مل هنإ
 لاجدلا فصو الإ يبن نكي مل هنإ

 رذنأ دق الإ حون دعب يبن نكي مل هنإ

 ىطعأ دق الإ يلبق ينب نكي مل هنإ
 ينأ الإ كيلع درأ نإ ينعنمي مل هنإ

 ةنجلا لهأ نمل ينإ
 ةنجلا لهأ نمل هنإ

 تومي ىتح هبر مكنم دحأ ىري نل هنإ
 رانلا يف قرحيل هنإ

 ينمعطتسيل هيإ
 دجأ ال نأ ىلع بضغيل هنإ

 هيطعأ ام دجأ الو ىلع بضغيل هنإ

 اودؤت نأ مكمالسإ مامت نم هنإ

 هللا ردق نم هنإ

 الإ ارمأ اهلام يف ةأرملل زوجي ال هنإ
 رانلا لهأ الإ كلذ لعفي ال هنإ

 هيخأل بيغلا رهظب ءرملل باجتسي هنإ
 لاعبو برشو لكأ مايأ اهنإ

 سيعق وبأ

 رذنملا وبأ

 ناوفص نب نمحر لا دبع

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 عفار نب ةعافر نب هللا ديبع

 سابع نبأ

 عوكألا نب ةملس

 ةنيهج نم لجر

 كلام نب سنأ

 صاقو يأ نب دعس

 حارجلا نب ةديبع وبأ

 دفنق نب رجاهملا

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 يبنلا باحصأ ضعب

 ورمع نب هللا دبع

 ةمازح وبأ

 كلام نب بعك ةأرما ةربخ

 ةفيذح نب سنأ
 ءادردلا مأ

 ةدلخ نب رمع مأ
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 رانلا نم باجم اهنإ

 دارأ نمف تانهو تانه نوكتس اهنإ

 هللا اههركي ةعجضاهنإ
 بارشو ماعط اهنإ

 اهنمث مرحو تمرح دق اهنإ

 ةينابهرلا انيلع بتكت مل اهنإ

 مايص مايأ تسيل اهنإ

 معط ماعط اهنإ ةكرابم اهنإ

 معط ماعط اهنإ ةكرابم اهنإ

 اذه يف الإ هللا اهضغبي ةيشم اهنإ

 اهرمأب ىلوأ ةمتيلاو ةميتي اهنإ
 نيعلا ةرقو داؤفلا ةرمث مهنإ

 ةالصب اهوكردي مل مهنإ

 مالسإ وأ ةيلهاج يف ينوقرافي مل مهنإ
 ةليللا مكيتآ ينإ
 ثدحيلف ثيدحلاب مكثدحأ ينإ

 كولتاقي نأ فاحأ ينإ

 لتقت نأ كيلع فاخأ ينإ

 دجن لهأ مهيلع ىشخأ ينإ

 ةيده يشاجنلا ىلإ تلسرأ ينإ
 شيرق ىلإ جرخأ نأ ديرأ ينإ
 ضقت الف ارمأ كل ركذأ نأ ديرأ ينإ
 ربق ةرايز يف يبر تنذأتسا ينإ

 مالت امو ءامسلا طيطأ عمسأ ينإ
 هعمسأ مل عامسلا كنم عمسأ ينإ

 سوؤابتلاو سؤبلا نم هّللاب ذوعأ ينإ

 صيمق اهتسبلأ ينإ
 ةنجلا بايث نم سبلتل صيمق اهسبلأ ينإ
 ةاكز هذخأي نم مكيلإ ثعاب ينإ
 ينناعأف يبر هللا ت وعد ينإ

 ةنوميم

 كيرش نب ةجفرع
 نمحرلا دبع نب ثراحلا
 رذوبأ

 ناسيك
 كلام نب سنأ

 دوعسم مأ

 رذوبأ

 رذوبأ

 دلات نب هللا دبع

 يدنكلا دمح

 دوعسم نب هللا دبع

 معطم نب ريبج

 ةيمأ يبأ تنب ةنيرق
 تماصلا نب ةدابع

 باهش نبا

 رذ وبأ

 ميوع نب ركب يبأ نب هللا دبع

 مزح نبا
 موثلك مأ

 ئناه مأ

 ةشئاع

 ' باطخلا نب ديز

 مصاع

 يواهرلا ةرارم نب كلام

 سابع نبا
 سابع نبا
 موثلك وبأ

 ةمامأ وبأ

 ةباحصلا ةفرعم
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 دوهي ىلإ بكار ينإ

 رازإلاب رمأي هللا لوسر تعمس ينإ
 لثم نع ىهني هللا لوسر تعمس ينإ
 ' ضوخلا ىلع مكطرف ينإ
 مشاه ينب نم ًالاجر نأ تفرع دق ينإ

 نيدلا يف كءالب تفرع دق ينإ

 مكتمر دق برعلا نأ تملع دق ينإ

 راصنألا جوزتأ نأ بحأ ال ينإ

 يبأ نهلاق تاملك ظفحأل ينإ

 كعفري نأ وجرأل ينإ

 رفي ىتح هللا كيفشي نأ وجرأل ينإ

 ثدحلا هيلع ثدح دق ةحلط ىرأل ينإ

 ءيش لك يف ةمايقلا موي عفشأل ينإ
 هلوسرو هللا بحت كنظأل ينإ

 ملسي ناك رجح فرعأل ينإ

 سانلا اهذخأ ول ةيآ ملعأل ينإ

 امع اهل لاقي اضرأ ملعأل ينإ

 دبع اهلوقي ال ةملك ملعأل ينإ
 دنع دبع اهلوقي ال ةملك ملعأل ينإ

 توملا هرضحي لجر اهلوقي ال ةملك ملعأل ينإ
 عادولا ةجح يبأ فيدرل ينإ

 محر ةعيطقب ثعبأ مل ينإ

 محر ةعيطقب ثعبأ مل ينإ

 اًناعل ثعبأ مل ينإ

 مكتئج ريخب الإ مكنآ مل ينإ
 هوظفحاف ثيدحب مكثدحم ينإ
 نيكرشملا ديز نع تيهن ينإ

 روبقلا ةرايز نع مكتيهن ينإ

 نيذهو كايإو ينإ

 يرافغلا ةرصب وبأ

 ديلولا تنب ةمطاف
 ىنانكلا

 حبانصلا

 سابع نبا

 ناذول نب رخص نب ديبع

 ةريره وبأ
 ةداتف

 سيق نب مينغ

 يراقلا نب ورمع

 نيبدذعس نبدمحم

 صاقو يبأ
 ءاربلا نب ةحلط

 يراصنألا سينأ

 ينهجلا ميهاربإ وبأ ةمنع

 ةرمس نب رباج
 رذوبأ

 باطخلا نب رمع
 باطخلا نب رمع
 ةيرملا نب دعس

 هللا ديبع نب ةلط

 طيرشلا نب طيبن
 ءاربلا نب ةحلط

 حوحد نب نيصح
 ةماس نب زرك

 رماع ينيب نم لجر نع يعبر

 ىفوأ يبأ نب ديز

 رامح نب ضايع

 باطخلا نب ديز

 ةتخاف وبأ
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 ابرك ادجام يبر دجو ينإ
 لخنلا تاذ ضرأ ىلإ تهجو ينإ
 ةقدص لبقأ ال ينإ

 اوذبتنت نأ مكل لحأ ال ينإ

 ءاسنلا يديأ سمأ ال ينإ

 ةرضاح هللا نم ينرضحي ىنإ
 ذاعم نب دعس تومل هداوعأ شرعلا زتها

 دعس تومل شرعلا زتها
 ذاعم نب دعس تومل شرعلا زتها

 لبنلا قشر نم مهيلع دشأ هنإف اشيرق اوجها
 ةندب نهنم ةدحاو لك نع تئش نإ دها

 هب ينوتيأ
 هللا لوسر ىلإ ديفح مأ يتلاخ تدهأ

 هللا لوسر ىلإ ةمود ديسأ ىدهأ

 هللا لوسر ىلإ طبقلا ريمأ ىدهأ
 نيفخ يبنلا ىلإ يشاجنلا ىدهأ
 ريراوق نم اًحدق يبنلا ىلإ تيدهأ

 نيفخو فوص ةبح هللا لوسرل تيدهأ
 ؟ةقدص مأ ةيدهأ

 ءارفع مد نإف ءاوقرهأ

 مد نم هللا دنع ىكزأ ءارفع مد نإف اوقيرهأ
 هللا دنع ىكزأ ءارفع مد هنإف اوقيرهأ

 ةرخآلا يف فورعملا لهأ ايندلا يف فورعملا لهأ

 لجرلا تكلهأ

 ربكتسم لتع ظاوح لك رانلا لهأ
 نهادحإ وأ

 كاذ ام تلعف نئل اهولاق دق وأ

 رشعلا وأ

 لعف نم هللا نعل اذه نع مكهنأ مل وأ

 قلخي مل لجو زع هللا نأ اوملعت مل وأ

 ريمع نب رماع

 رذ وبأ

 ةيراصنألا ةلضاف

 بهو نب مزهم

 راسي نب ناميلس

 ريضح نب ديسأ
 ديعس وبأ
 يراصنألا ةثيمر

 ةشئاع

 باطخلا نب رمع
 ةيدسألا بنيز

 سابع نب

 رمع نبأ
 ةديرب

 رجاهملا نب ريشب

 سقوقملا
 يبلكلا ةيحد

 فرعم دج ريمع

 نايفس تنب ةريبك ىلوم ديعس

 نايفس تنب ةريبك

 نايفس تنب ةريبك

 ةمرب نب ةصيبق

 يرعشألا ىسوم وبأ

 بهو نب ةثراح
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 ةوسأ يف كلام وأ

 قح كيلع كلهأل ام وأ

 هللا كمحر ىتبا تعجوأ

 مالسلا هيلع ىسوم ىلإ هللا ىحوأ

 سمخب ىيحي ىلإ لجو زع هللا ىحوأ

 ىيحي ىلإ لجو زع- هللا ىحوأ
 هسأر لبق نم عسوأ

 ىصوأ
 هتانبب هِيَع هللا لوسر ىلإ ىصوأ
 همأب اءرما يصوأ همأب اءرما ىصوأ

 همأب اءرما ىصوأ

 هيلي يذلا هالومب اءرما ىصوأ

 «ريثك ثلثلاو ثلثلاب صوأ»

 ملسم لك كب ىصوأ

 : عبسب هْيَع يليلخ يناصوأ
 امك هللا يحتست نأ كيصوأ

 اًناعل نوكت ال نأ كيصوأ

 اًناعل نوكت ال نأ كيصوأ

 عمساو هللا ىوقتب كيصوأ

 ًاريخ يباحصأب مكيصوأ

 ترذن ثيح كرذنب فوأ

 ترذن ثيح كرذنب فوأ

 امهربأو امهافوأ

 رحبلا نوزغي يتمأ نم شيج لوأ
 هتالص دبعلا هب بساحي ام لوأ

 ةنجلا لهأ نم وهق مكيلع علطي ام لوأ

 نسحلا قلخلا نازيملا يف عضوي ام لوأ

 ةعبس مالسإلا رهظأ ام لوأ

 دلاخ نب ديبع

 يشرقلا ملسم
 ملسم نب هللا ديبع

 يريمنلا ريهز وبأ
 هيبأ نع سوباق
 كلام نب سنأ

 يرعشألا ثراحلا

 يرعشألا ثراحلا

 راصنألا نم لجر

 صاقو يبأ نب دعس

 طيبن ثنب بنيز ةلاخ
 ةمالس وبأ شادخ

 ةمالس وبأ

 ةمالس وبأ

 صاقو يبأ نب دعس

 ردنس

 رذ وبأ

 ديز نب ديعس

 يميهجلا زومرج

 يميهجلا زومرج

 ةيراس نب ضابرعلا

 رمع

 مدرك تنب ةنوميم

 مدرك تنب ةنوميم
 يملسلا رذنملا نب ةبتع

 مارح مأ
 يبنلا باحصأ نم لجر

 ةجراخ مأ

 ءادردلا مأ

 دهاجم



 ةنيدملا انيلع مدق نم لوأ

 مهلتق نع تيهن نيذلا كئلوأ

 بيغلاب اونمآ لاجر كئلوأ
 هللا ءاقتع كتلوأ

 نودتهم مهو نمألا مهل كئلوأ

 بنيزب هللا لوسر ملوأ

 نيعباتلا ريخ نم ينرقلا رماع نب سيوأ

 نيعباتلا ريخ ينرقلا سيوأ
 ةمامأ كحكنأ الأ

 نولصملا هللا ءايلوأ نإ الأ

 اهريغو ةيلهاجلا ءامد نإ الأ

 مكلاومأو مكءامد نإ الأ

 مكلاومأو مكءامد نإ الأ

 مكضارعأو مكلاومأو مكءامد نإ الأ

 نيب هللا هريخ ًالجر نإ الأ

 ةبعكلا لوح دق هللا لوسر نإ الأ

 لعثالأ عابسلا هذه رش نإ الأ

 ريبزلا نإو يراوح يبن لكل نإ الأ
 دقو الإ يلبق يبن نكي مل هنإ الأ

 دمحم ابأ اي كتقدص لبق دق هللا نإ الأ

 اوفلحت نأ مكاهني هللا نإ الأ

 ملسملا وخأ ملسملا نإالأ

 اوناك ههابشأو اذه نإ الإ

 اهجوز اهوخأ وأ حلاص مأ وبأ الأ

 نيلجر : سانلا ىقشأب امكثدحأ الأ

 الإ طق ادحأ هللا ملك ام كربخأ الأ

 ريخأب رباج نب هللا دبع اي كربخأ الأ
 ؟هللا ىلإ مكضغبأب مكربخأ الأ

 ؟هللا ىلإ مكضغبأب مكربخأ الأ

 يراصنألا يدع نب هللا دبع

 ملسم تنب ةلفون مأ
 فيقث نم لجر

 ةربخس
 سنأ

 رباج نب ريسأ

 ماشلا لهأ نم لجر
 نانس نب دابع

 يثيللا ريمع
 ةعيبر نب دوسأ

 ورمع نب ميذح

 ورمع نب ثراحلا

 ةزوه نب ءادعلا

 يلعملا وبأ

 يراصتنألا دابع

 ةصباو نب ملاس

 هللا دبع نب رباج

 راصنألا نم لجر

 ربج نب ىسبع وبأ
 هيبأ نع ملاس
 صوحألا وبأ

 ميرم وبأ
 ةبيؤر نب ةرامع

 رساي نب رامع

 هللا دبع نب رباج

 رباج نبا

 نمحرلا دبع نب دالخ
 كلام نب سنأ



 ةباحصلا ةفرعم

 ؟سانلا ريخب مكربخأ الأ

 ؟سانلا ريخب مكربخأ الأ

 ؟اياطخلا تارافكب مكربخأ الأ

 ؟اياطخلا تارفكمب مكربخأ الأ

 ةثالثلا رفنلا نع مكربخأ الأ

 ةنجلا لهأ ىلع مكلدأ الأ

 كل ريخ وه ام ىلع كلدأ الأ

 !اهب ينومتنذآ الأ

 اًنالف ىرأ الأ

 ؟ةيآ كيرأ الأ

 ةكئالملا هنم يحتست نمع يحتسأ الأ»

 ةكئالملا هنم يحتست نمم يحتسأ الأ»

 ابرلا نم ءيشب كتبنأ الأ
 ابرلا نم ءيشب كنبنأ الأ

 ؟ملسملا نم مكتبنأ الأ

 هيتأن ىتح خيشلا تكرت الأ

 ةصلخلا يذ نم ىنعي رتالأ

 ؟نآلا نوبذعي روبقلا لهأ عمست الأ

 ىدغتف لزنت الأ

 بنيزب ئيجتف قلطنت الأ
 له ءهيبأ تيب يف سلج الأ
 هللا لوسر ىلع تمدق ىتح تجرخ اهنأ

 ش هترمخ الأ

 دوعب ولو هترمخ الأ

 دوعب ولو هترمخ الأ

 هضرعت دوعب ولو هترمخ الأ
 ؟اهباهإ متغبد الأ

 ايندلا يف ةمعان ةعماط سفن برالأ

 كل ًريخ ناكف كبوثب ولو هترتس الأ

 تررم نيح تملسالأ

 رشبم مأ

 رشبم مأ

 سيق تنب ةلوخ
 تاعيابملا نم ةأرما

 يئيللا دقاو وبأ

 بهو نب ةثراح

 ةمطاف

 ةنيدملا لهأ نم لجر

 بشوح

 ةباحصلا ضعب

 يلع

 رمع تنب ةصفح
 بهو نب دوسألا

 دوسألا نب بهو
 يرعشألا كلام وبأ

 هللا دبع نب ريرج
 يبنلا باحصأ ضعي

 ةيمأ وبأ

 ةشئاع

 ديمح وبأ
 لباخ تنب ةزع
 دنه وبأ

 يدعاسلا ديمح وبأ

 ديمح وبأ

 ديمح وبأ

 سابع نبا

 ريجبلا نبا
 لازه

 سابع نبا
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 تيلصالأ

 انأو ينم اهذخ تلقالأ

 يراصنألا مالغلا انأو اهذخ : تلق الأ

 - اذه لبق اذه ناك الأ

 محل نم لهالأ
 نوذختي اوناك مكلبق متألا نإو الأ

 دلو مأ ىنجت ال الأ

 ىرخأ ىلع سفن ىنجت ال الأ
 سمخ هتقدص اهنإتارم ثالث ال الأ

 ءوضوبالإ ةالصال الأ

 الإ « ملسم ئرما لام لحيال الأ

 متنأ الإ

 اهطقل لحت الو اهديص رفني ال رخذإلا الإ

 ليربج هب ينراس نيدلا الإ
 نذأ نمالإ

 هللا نأ كرشبأ الأ ينب يأ
 فيسلا نم نيبأ هينب يأ
 ؟اذه رمت يأ

 لعفاف كيلع رسيأ كلذ يأ

 ةزمح اي تئش كلذ يأ

 نم ىلع تدهش اذه : بر يأ

 ناتلخ ال ول تنأ لجر يأ

 هللا دبع يأ

 هللا الإ هلإ ال : لق ءمع يأ
 جاحأ ةملك « هللا الإ هلإ ال ءمع يأ
 ؟. . .مرحأ موي يأ

 لكأ مايأ قيرشتلا مايأ
 لكأ مايأ ىنم مايأ
 ؟ركسيأ
 ؟مكركسيأ

 نجحم
 كيتع نب ربج ىلوم ةبقع

 ةبقع وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ
 دلاخ تنب ةكتاع

 دادش نب عماج ةرمض وبأ

 مدهز نب ةبلعت
 ميذج نب ةلظنح

 ىنهجلا ةربس وبأ

 ورج
 يملسألا ورمع نب ةزمح

 ورمع نب ةزمح
 لماك وبأ

 كتاف نب ميزح
 دهاجم

 نزح نب بيسملا

 نزح نب بيسملا

 صوحألا نب ورمع
 ةفاذح نب هللا دبع

 دادش نب سنوي
 مليدلا

 يناشيجلا مليد

 ةباحصلا ةفرعم

 ١ فرضي
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 ؟ارمخ برشيأ

 فلأ مويلا يف بسكي نأ مكدحأ زجعيأ

 . . . يتمأ نم لجرلا زجعيأ

 مقسي الف حصي نأ بحي مكيأ

 مقسي الف حصي نأ بحي مكيأ

 ؟هلتق امكيأ

 بيط سم الف ءاشعلا ندهش نكتيأ

 نيميب اهجوز اهيلع فلح ةأرما ايأ

 اهجوز ىلإ تفز ةأرما ايأ
 ثمطت مل اعمج تتام ةأرما اميأ

 نيميب ئرما قح عطتقا ئرما اميأ

 يباحصأ نم لجر اهب تام ضرأ ايأ

 يباحصأ نم لجر اهب تام ضرأ اميأ
 . . .قلغأ ضاق وأ لاو اهأ
 ناك املسم ًالجر قتعأ لج راعأ

 موي اهجوزت ةأرما جوزت لجر اميأ
 هذخأف هنبا اعد لجر اميأ

 امهترشعب ايضارت ةأرماو لجر اميأ
 ىلع اًنمؤم نمآ نمؤم اميأ
 اهرامخ تعضو ةنمؤم اميأ

 ؟كتيب يف لصأ نأ بحت نيأ

 يلصت نأ بحت نيأ

 ؟ديرت نيأ

 ؟ديرت نيأ

 ؟بنيز نيأ
 ؟ةعاسلا نع لئاسلا نيأ

 ؟ةعاسلا نع لئاسلا نيأ

 تقو تيأر ام نيب ام ؟لئاسلا نيأ

 ؟يبصلا نيأ
 ؟

 ةديرب

 صاقو يبأ نب دعس

 رمع نبا
 ةمطاف وبأ سينأ

 ةمطاف وبأ

 فوع نب نمحرلا دبع

 ةيفقثلا بنيز
 يبنلا باحصأ نم لجر

 يودبلا ريتع
 نايفس ىبأ نب فيطغ

 هللا دبع وبأ ةبلعت

 يملسألا ةديرب

 1 ةديرب

 ةرم نب ورمع

 ةرجع نب بعك

 يدركلا ةنوميم وبأ
 يملسألا رمع
 ْ ةملس

 ينابتقلا ةعافر
 0 ةشئاع

 كلام نب نابتع
 كلام نب نابتع

 مقرألا نب مقرألا

 ةبيبح نب ديزي

 ٍِ سس ةيمأ يبأ تنب ةبيرق

 كلام نب سنأ

 ةديرب

 دعس نب لهس
 رهسم نب ةدبع
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 لالي اي سانلا نيأ

 تنأو انأ ؟نمأ انيأ

 ةفرط ينؤسي مل ركب ابأ نإ سانلا اهيأ
 ئزجي عذجلا نإ سانلا اهيأ
 رضخأ نيب متحبصأ دق مكنإ سانلا اهيأ

 اولعفت نلو اوقيطت نل مكنإ سانلا اهيأ
 ؟نوييحتست امأ سانلا اهيأ

 مكلهأ سانلا اهيأ

 اذه دلب يأ سانلا اهيأ

 توملا دئار ىمحلا سانلا اهيأ

 ةعاطلاو عمسلاب مكيلع سانلا اهيأ

 تججح ةشيبن دنع ىبلملا اهيأ

 ؟متنأ موي يأ يف نوردت له سانلا اهيأ

 ؟لضفأ نولوقت امهيأ
 حتفل هنإ هديب يسفن يذلاو يأ

 زاغ ةأرما نوخت نأ كايإ

 ْ ىأرلاو كايإ
 نذألا ءوسي امو كايإ

 نذألا ءوسي امو كايإ

 ناطلسلا باوبأو كيإ

 تادعصلا ىلع سولجلاو مكايإ

 اهنإف ةرمحلاو مكايإ

 ترف تيقل نإ يتلا ةيرسلاو مكايإ
 مسقي نأ لبق ةأرملا حكنت لولغلاو مكايإ

 نذألا ءوسي امو مكايإ

 هليبس يف داهجو هللاب ناميإ

 ثراحلا نب بيبح

 ةيداغلا مأ

 ميلس ينب نم لجر

 حيرش وبأ

 ديزي نب نمحرلا دبع

 درولا وبأ

 عيفر نب تباث

 ةيداغلا وبأ

 رذوبأ



 هليبس يف داهجو للاب ناميإ
 هليبس يف داهجو هللاب نابتإ
 هيف كش ال نابإ

 هلعافك فورعملاب رمآلا

 سيطولا يمح نآلا

 انوزغي الو مهوزعن نآلا

 نيتئاملا دعب تايآلا

 امكنيب رجألا

 نيفصن امكنيب رجألا

 ةنوميم : تانمؤملا تاوخألا

 ةدنجم دونج حاورألا

 ةدنجم دونج حاوألا

 مهنم انأو ينم دزألا

 كارأ : ةثالث ةكوسألا

 . . ءابلاو هللا ءالآ فلألا

 دزألا يف ةنامألا

 ال يذلا رشلاو علضم لمحلاو عظفم رمألا

 عطقتني
 هللا نم ةانألا

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو مالسإلا

 هلوسرو هللاب نمؤت نأ ناميإلا

 ردقلاب ناميإلا :ناميإلا

 ثالثو ةثامثالث ناميإلا
 نامي ناهيإلا

 نامي ناميإلا
 قدنخ ىف نامي ناميإلا

 ءافشلا

 زعام

 يمعثخلا شبح نب هللا دبع
 دارج نب هللا دبع

 نامثع نب ةبيش

 درص نب ناميلس

 ةداتق وبأ

 محللا ىبأ

 محللا ىبآ ىلوم ريمع

 سابع نبا

 ليفطلا وبأ

 باطخلا نب رمع

 ةمصع نب رشب
 يقفاغلا ديز وبأ

 سابع نبا

 هللا دبع نب ةيواعم وبأ

 يلامثلا مكحلا

 زهب دج ةيواعم

 لجر

 نمحرلا دبع وبأ ةديبع

 عابنز نب حور

 فوع نب هللا دبع

 فخذي
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 ءابلا فرح

 بجوأ دقف نيمآب متخ نم هنإف نيمآب

 متجرخ نم نذإب

 اومعز لجرلا ةيطم سئب

 ءاهفسلا ةرمإ : انس توملاب اورداب

 مدحج يف هللا كراب

 يماذجلا يف هللا كراب

 مالغ اي كيف هللا كراب

 سيق اي كيف هللا كراب
 كنيمي ةقفص يف كل هللا كراب

 هيف كل هللا كراب

 سيق ىلإ هللا لوسر دمحم نم مهللا كمساب

 كنم ىرأ يذلا ام ينم هركلاب

 :يدجو يبأو انأ هللا لوسر تعياب

 مالسإلا لبق ةعيب هللا لوسر تعياب

 برحلا ةعيب هللا لوسر انعياب

 ليئارسإ ونب هيلع تعياب ام ىلع ينوعياب

 لكوتو اهديق لب

 ةزغ يحلا معن خب خب خب خب
 هللا الإ هلإ ال نازيملا يف نهلقثأ ام سمخب خب خب

 ةمحر نوكي مث ةوبنو ةمحر رمألا اذه أدب

 باب ىلع هللا لوسز ةقان تكرب

 يريمنلا ريمز وبأ

 هللا دبع وبأ

 ميلع

 ينهجلا مدهحج

 دوسألا نب هللا دبع

 بنيز مأ

 يماذجلا سيق

 يقرابلا ةورع

 ةفينح نب مذح
 ينادمهلا ةملس

 دواد يبأ نبا

 ءاسمخلا ىبأ نب هللا دبع

 تماصلا نب ةدابع

 مثيهلا وبأ

 ةيمأ نبا رمع
 دعس نب ةملس

 ىملس وبأ

 ةيبظ وبأ

 لبج نب ذاعمو ةديبع وبأ

 قاحسإ نبا

 اللا

 ل7لولا

21046 

 هم

 نفاد

2 

:4”,> 

01 

 0م

0 

 0س 16

58 

 ١

2 

258 

0 

 نامل سن نك لحل

 5١"

 ىكت 8

*51 

4 

0947 

 سرد



 اًبيط الإ لكأت الأ لسرلا ترمأ كلذب

 اموي هفنك يف هْكَي هللا لوسر قزب
 هللا كركذأ ينإف دعب امأ « ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 دمحم نم دعب امأ « ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هلع هللا لوسر
 ةعيهل نب ةعيبرل « ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 هلع هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلإ هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ليدب
 ىلإ هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رهف ينب
 ىلإ يبنلا دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ليبحر ش

 .ىلإ يبنلا دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسسب

 ليبحرش

 ريمع

 ىلإ هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رصيق
 ىلإ هللا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 رجاهملا
 ةدابعل هللا يبن نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةرارم نب ةعاجمل ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 دمحم نم باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 دمحم نم باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 دمحم نم باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هللا لوسر
 دمحم نم باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 دمحم نم باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 شاحج نب رسب

 روعج نب دايز

 ريبزلا نب ةورع

 ةعيهل نب ةعيبر

 ءاقرو نب ليدب

 نيصح نب نارمع

 مرح نبورمع

 لالك دبع نب ليبجرش

 نارم يذ ريمع

 ىبلكلا ةيحد

 رجح نب لئاو

 بيشألا نب ةدابع

 يبارعأ
 ةريمح

 مزح نبورمع
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 دمحم نم باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يبنلا ىطعأ ام اذه ميحرلا نمحزلا هللا مسب

 دمحم عطقأ ام اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 دمحم ىطنأ ام اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 بصق نم ةنخلا يف تيبب ةحيدخ رشب

 ةنجلا يف تيبب ةجيدخ رشب
 ملظلا يف دجاسملا ىلإ نيثاشملا رشب

 ملظلا يف دجاسملا ىلإ نيثاشملا رشب
 ملظلا يف نيثاشملا رشب

 ةعامج يف ةالصلل ملظلا يف نيثاشملا رشب

 .لحريو هقزرب لزني فيضب
 مئيهلا ايأ اي مدقلا نطب

 قرس عب

 ةبالخ ال لقو عب

 ليوارس لجر ُهّْنِكَو هللا لوسر نم تعب

 ليوارس لجر يبنلا نم تعب
 قدصي ةبقع نب ديلولا هللا لوسر انيلإ ثعب
 منغ يعار وهو دواد ثعب

 ديعس نب نابأ هن هللا لوسر ثعب
 ديسأ ابأ هللا لوسر ثعب

 برح نب نايفس بأ هللا لوسر ثعب
 ةيبتللا نبا ىلإ لكَ هللا لوسر ثعب
 ديلولا نب دلاخ ىلإ تع هللا لوسر ثعب

 ورمع نب رذنملا فَي هللا لوسر ثعب
 اًئيع ةسيسب هلك هللا لوسر ثعب
 شحج نب هللا دبع هي هللا لوسر ثعب
 مهيف انأو اًنعب هللا لوسر ثعب

 اشيج هي هللا لوسر ثعب

 اشيج هلي هللا لوسر ثعب

 دجن لبق ًاليخ هيَ هللا لومسر ثعب

 فيس نب ةعرز

 مزح نب ورمع
 رامع

 يرادلا دنه يبأ نب دايز

 ىفوأ يبأ نبا

 ىفوأ يبأ نبا

 رمع نبأ
 سابع نبا
 ةثراح نب ديز

 . يعازخلا بهو نب ةثراح

 ةفاصرق وبأ

 مثيهلا وبأ

 ينيقلا نمحرلا دبع وبأ
 ذقنم نب نابح

 ناوفص وبأ

 ريمع نب كلام
 ةيجان نب ةمقلع

 يرصنلا نزح نب رشب
 - ةريرهوبأ
 ةداتق

 ناليغ نب ميت
 يدعاسلا ديمح وبأ

 ةديرب

 مزح نب ركب يبأ نب هللا دبع
 سنأ نب تباث
 ١ سابع نبا
 يردخلا ديعس وبأ

 يئاطلا ورمع نب عفار

 رمع نبا
 ةريره وبأ

 احصلا ةفرعم
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 رمأف اًئيع ةيرس هلع هللا لوسر ثعب
 اًئيع طهر ةرشع هللا لوسر ثعب

 هقدصو هناسل فرعن هني هللا لوسر انيف ثعب

 ىبن فالآ ةعبرأ هللا ثثعب

 ةرجهلا لبق ليوارس لجر هَ يبنلا نم ثعب

 منغ ايعار امهو دوادو ىسوم ثعب

 ةئيدملا همدقم هيَ ىبنلا ثعب

 صاعلا نب ورمع مهيلع رمأف اًشيج يبنلا ثعب

 ةنجلا ىلإ وعدي سامخ انأو هْنلَع يبنلا ثعب

 نيعبرأو ثالث نبا وهو ُهِّْلَع يبنلا ثعب

 ءاود هنم سمتلأ هلع يبنلا ىلإ تثعب

 مدآ ينب نورق ريخخ نم تثعب

 انمجه املف ُهلَي هللا لوسر انثعب

 مضأ ىلإ ةيرس يف هني هللا لوسر انثعب
 ةيرس يف هع هللا لوسر انثعب

 سانلا يف نذؤأ نأ كَم هللا لوسر ينئعب

 جوزت لجر ىلإ ُهْنقَع يبنلا ينثعب
 نيملاعلل ةمحرو ىده هللا ينثعب

 نيترم ةرجهلا مكل لب
 ناترجه مكل لب

 هباتكبو هلوسربو هللاب اونمآ لب
 هرقأ لب

 ةعرز تنأ لب

 هديرت امف ةعرز تنأ لب

 ريخ دبع تنأ لب

 ةريره وبأ

 ةريره وبأ

 ينهجلا ثيكب نب بدنج

 بلاط يبأ نب رفعج
 ىملس

 ريمع نب كلام

 يرصنلا نزح نب ةديبع

 سابع نبا

 رمع نب مصاع
 عفار يبأ نب عفار
 يدراطعلا ءاجر وبأ

 ملسأ نم لجر
 كلام نب رماع

 ةريبج وبأ

 ةريره وبأ

 يميمتلا ملسم

 دردح وبأ

 ورمع نب ثراحلا

 لالب

 ىسوم وبأ

 سيمع نب ءامسأ

 سابع نبا

 يرقشلا مرصأ
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 مما
 ع ةباحصلا ةفرعم

 ١ ثراحلا نب رابجلا دبع رابخلا دبع تنأ لب
 141١ ديعس نب مكحلا هللا دبع تنأ لب
 4 ديعس نب مكحلا دبع "هللا دبع تنأ لب
 665 يدزألا طرق نب هللا دبع طرق نب هللا دبع تنأ لب
 0 ىملسلا دبع نب ةبتع دبع نب ةبتع تنأ لب

 لف ورمع نب ةلضن ة مركم تنأ لب
 0 رماع نب ماشه 1 ماشه تنأ لب
 ما . ةشئاع ماشه تنأ لب
 ضلي ماوعلا نب ريبزلا 2  نوسمخ ةيدلا نوذخأت لب

 1 ريمع نب نيصح نب ديزي ةرشع دلو لجر لب
 لفل رباج مظعأ هللا مالك لب
 قدس لالب نب ثراحلا ةصاخ انل لب
 ١1 ا/ ثراحلا نب لالب ةصاخ انل لب
 00 قراخملا نب ةصييبق ةقدصلا يف كنع اهلمحت لب

 فرحي هريغو بيسملا نب ديعس مهب قفرأ ءاسنلا رشعم نكنإ امأ ىلب
 نفس سيق نب هاجهج ةليللا نمؤم ىعم يف لكأ هنإ ىلب
 كيلا يملسألا سامش نب ورمع يناذآ دقف يلع ىذأ نم ىلب
 م05 ليذهلا مأ اذإ مهيف انل ةجاخ ال نكلو ىلب
 سس ةمالس نب ةملس ثدحي رمألا نكلو ىلب
 6016 -  يفنحلا رهشم نبربو مالغ اي دهشت مب
 با 107 معطم نب ريبج ٍدحاو ءيش بلطملا ونبو مشاه ونب

 53« ءارمقلا وبأ ترمأ اذهب

 يلح بئاسلا نب نيسح لتاقيلف لتاق نم برحلا تلزنأ اذهب
 5ك ورمع وبأ ةتيم اوطلختت الو « متئش فيك اوعيب
 ظ1ظ44 قراط ٠ ةصاخلا ميلست ةعاسلا يدي نيب

 فرس سابع نبا ليئارسإ ينب الم يف ىسوم انيب
 1م دوعسم نب هللا دبع رمعو ركب وبأو يبنلا يب رم ذإ يلصأ انأ امنيب
 1214 ةريره وبأ ناراوس يدي يفو مئان انأ امنيب
 43 فوع نب نمحرلا دبع ردب موي فصلا يف فقاو انأ امنيب



 ةمطاف وبأ سلاج لكَ هللا لوسر امنبب

 ةشئاع عجطضم ُهنكَو هللا لوسر امنيب

 هللا دبع هباحصأ ينارهظ نيب هي هللا لوسر امنيب

 ةديرب لججرلا ىلع ىنأ اذإ هتريسم يف هيَ يبنلا امني

 سيق نب ثعشألا هنيمي وأ كتتيبب

 ةريمع نب يدع هنيميف الإو كتنيبب

 نيسحلا يلع لصي ملف هدنع تركذ نم ليخبلا

 هللا دبع وبأ ةبلعت ناميإلا نم ةذاذبلا

 ناعمس نب ساونلا كاح ام مثإلاو قلخلا نسح ربلا

 ينهجلا ثيغم وبأ رمعلا يف ةدايز ربلا

 دعج وبأ مثإلاو ىلبي ال ربلا

 دعس نب دمحم ةحسامملا يف ةكربلا

 يراصنألا تباث وبأ سيق ةالصلا يف ضيحملاو طاخملاو قاصبلا

 ءاتلا فرح

 ميوع نب نمحرلا دبع نيوخأ هللا يف اوخآت
 ذدئاع نب نمحرلا دبع مهونأتو سانلا اوفلأت

 ةبتع تنب دنه اًئيش هللاب يكرشت ال نأ ىلع ينيعيابت
 يساورلا كلام هنم ترفغتساو تعنص امث هللا ىلإ تبت

 ديلولا مأ نولكأت ال ام نوعمجت

 ينهجلا سايإ هلل ضغبتو هلل بحت

 ةديسح ًالرغ ةافح ةمايقلا موي نورشحت

 سنأ نب هللا دبع يناقلت يتح هذهب رضحت
 تلصلا يبأ تنب ةعراف كيخأ رعش نم نيظفحت

 هللا دبع وبأ ديزي عضوملا اذه نم ةبادلا جرخت

 يملسلا ريشب ىرصبب لبإلا قانعأ ءيضت رانلا جرخت

 ةمثيخ نب دعس كوبت ةوزغ يف هَ هللا لوسر نع تفلخت .

 ةشئاع اهنوعضت نيأ اورظناو مكفطنل اوريخت

 ةزعلا وذ . . لبإلا ناطعأ ىف نحنو ةالصلا انكردت

 ريضح نب ديسأ 1 كاذام يردت
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 ؟عنص ام نوردت

 رانلا مرحت نم ىلع نوردت

 . .رشلا نم سانلا عدت

 يدنع ركب وبأو هلي هللا لوسر ركاذت

 شرعلا تحت دجست ىتح بهذت
 جئاوحلل حمنأ هنإف باتكلا اوبرت

 اًيداو عطقنال اًماوقأ ةنيدملاب انكرت

 ةبيبح مأ هلم هللا لوسر جوزت

 دليوخ نب ةجيدخ هي هللا لوسر جوزت
 شحج تنب بنيز هَ هللا لوسر جوزت

 رافغ ينب نم ةأرما ُهَْفَع يبنلا جوزت

 هدلو مأ يهو ةكمب ةجيدخ هَْيَع يبنلا جوزت

 لاوش يف هني هللا لوسر ينجوزت

 نينس تسلا هيي هللا لوسر ينجوزت

 عبس وأ تس تنب انأو هللا لوسر ينجوزت

 مكب رئاكم ينإف دودولا دولولا اوجوزت

 كرعش يخرتو كرازإ لبست
 ةالصلل انمق مث هيَ هللا لوسر عم انرحست

 انجرخ مث هَ يبنلا عم انرحست
 ماق مث هلع يبنلا عم انرحست
 ملسملا ءاذغ معنف اورحست

 ةبرش ولو ةلكأ ولو اورحست
 ةوسح ولو ةلكأ ولو اورحست

 ةعرجب ولو اورحست

 ءاملاب ولو اورحست
 تعطتسا ام كنبا ملست

 تعطتسا ام كنبا ملست

 نيذلا نم عمسيو مكنم نوعمسيو نوعمست

 يتينكب اونكت الو يمساب اومست
 ءانينألا ءامسأب اومست

 راسي نب لقعم

 سيق نب رحلا

 رطم نب رماع

 تباث نب ديز

 تباث نب ديز

 رمعم نب نمحرلا دبع

 رجفلا ةرسيم

 رجفلا ةرسيم

 هلع يبنلا باحصأ نم لجر

 يملسألا مامح

 سيق نب تباث

 يمشجلا بهو وبأ
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 هللا الإ هلإ ال نأ دهشت

 هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت

 نينس رشع مورلا نوخلاصت

 هب قدصت

 نكيلح نم ولو نقدصت

 ةليل اطئاح دعص ىتح هني هللا لوسرل تأطأطت

 ارسعت الو ارسيو اعواطت

 مالغ اي لاعت

 هلع يبنلا جوز ةيفص اهنإف ايلاعت

 ةركاذملاب سانلا اودهاعت

 اًئيش هب كرشت ال هللا دبعت

 اًئيش هب كرشت الو هللا دبعت

 وفعت

 اهثرت الو اهلقعت

 مكماحرأ هب نولصت ام مكباسنأ نم اوملعت

 نتفلا نم هللاب اوذوعت

 قزحأل عنصت وأ اعناص نيعت

 ربنعلاب هلوسرو هللا عنصي اًريخف ءدغت

 اهحتتفيف برعلا ةريزج نوزغت

 نيطايشلا هيف دفصتو ةنحلا باوبأ حتفت

 ةيغابلا ةئفلا ًرامع لتقت

 ةيغابلا ةئفلا ارامع لتقت

 ةيغابلا ةئفلا كلتقت

 مدقت

 ةيواعم ابأ اي تنأ مدقت

 نجحملا نمث يف قراسلا دي عطقت

 يرعشألا ىسوم وبأ

 ةفينح نب ميذح

 ناذول نب رخص نب ديبع

 دعس نب ةريغملا وبأ

 بئاسلا نب هللا دبع

 بوسنم ريغ  ءزج

 يدع

 يمرضحلا نب ءالعلا

 تباث نب ديز

 رذوبأ

 بنيز

 ةبتع نب عفان
 هللا دبع وبأ

 رسيلا وبأ

 تباث نب ةميزخ

 رسيلا وبأ

 متاح نب يدع

 ديبع نب نمحرلا دبع
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 ةاكزلا اوطعتو ةالصلا اوميقت

 اهتيقاوم نع ةالصلا نورخؤي ءارمأ مكيلع نوكت

 ُهنِلَي هللا لوسر ةالص تناك كلت

 ةنحلا لوخد ةمعنلا مامت

 اهب عتمت
 مهوفلاخت الو مكتمئأ ةعاطب اوكسمت

 اًنسيك اًنبا هل نإف هب اوكسمت

 اًسيك اًنبا هل نإف ةعادو ىبأب اوكسمت

 اولضتناو اونشوشخ :|واوددعمت

 بر اي شرعلا تحت نم محرلا يدانت
 كدلومو كءامسو كضرأ عدتو رجاهت

 بحلا فعضي ذي هنإف اوداهت

 رقبلا يصايصك ةنتف ضرألا ىلع جيهت

 لجرلا ديب ذخأي لجرلا ناكف مهوعزوت
 رانلا لهأ نم ةنجلا لهأ اوفرعت نأ نوكشوت

 اقيفخ اًءوضو رجملا يف هيَ يبنلا ًأضوت
 رانلا تسم امم تأضوت

 يعدي امو رمعو ركب وبأو هَ هللا لوسر يفوت
 نوتخم ةرشع سمخ نبا انأو هَ هللا لوسر يفوت

 ( هلي هللا لوسر هدهشف) . . .ةملس وبأ يفوت

 نيتسو ثالث نبا وهو ُهّتفَي يبنلا يفوت
 . . ىلص نمف مكتالص يف ناطيشلا مكب بعالت
 لثمب ًالثم رمتلاب رمتلا

 بيبزلاو رمتلا

 ميلظ يذ بشوح
 صاقو نب ةصيبق

 يملسلا سيق نب ةمصع
 ورمع نب جاجحلا

 ريضح نب ديسأ

 لبج نب ذاعم

 هن هللا لوسر ىلوم ماشه

 يرعشألا ىليل وبأ
 ةعادو يبأ نب بلطملا

 ةعادو يبأ نب بلطملا

 دردح يبأ نب عاقعقلا

 فوع نب نمحرلا دبع

 يدسألا ةربس نب رباج
 ةيعازخلا ميكح مأ

 يزهبلا ةرم

 ةنيهج نم لجر

 ينهجلا سنأ نب ذاعم

 هَلِلَع يبنلا مدخ نم ةيلاعلا وبأ

 ريخلا دعس وبأ

 ةلضن نب ةمقلع

 سابع نبا

 هيوجنز ركب وبأ

 سنأ

 نامثع
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 ءاغلا فرح

 ديبل نبا اي كمأ كتلكت

 . . تنك دق ديبل نبا اي كمأ كتلكث

 كدعأل تنك نإ ذاعم اي كمأ كتلكث

 هلدعت وأ نآرقلا ثلث

 لامعألا رئاس نم لضفأ وه لمع مث

 نودهشتسي الو نودهشي موق نوكي مث

 . . . مارح اهؤانغو تحس ةنيقلا نمث

 ثيبخ بلكلا نمث
 كدنع كدنعف نهتيأر اذإ ثالث

 نهيلع مسقأ ثالث

 تايثح ثاللث

 0 . يأ نم لخد ناميإ عم نهب ءاج نم ثالث

 مالسإلا لهأ نهعدي ال ةيلهاجلا لعف نم ثالث
 ناميإلا معط معط دقف نهلعف نم ثالث

 هسفن حش يقو دقف هيف نك نم ثالث

 . .قاعلا مهيلإ هللا رظني ال ثالث

 كيخأ دو كل نيفصي ثالث

 رفاسملل مايأ ةثالث

 رفاسملل مايأ ةثالث

 ميقملل ةليلو مويو رفاسملل مايأ ةثالث

 ةليلو موي ميقمللو رفاسملل نهيلايلو مايأ ةثالث

 نيعلا روح ا مهيلإ قاتشت ةثالث

 دبعلا ةوعد اهيف درت ال نطاوم ةثالث
 ثويدلا : ةنجلا نولخدي ال ةثالث

 ريثك ثلثلاو ثلثلا

 601 يشحو

 0 ديبل نب دايز
 نيرا ءادردلا وبأ

 00 موثلك مأ

 5104 زعام

 0 ينوكسلا ميمت

 لل باطخلا نب رمع

 .04 جيدخ نب عفار

 034 يدعسلا دمحم

 01 يقرزلا ةبقع

 <2]ى1ئ5 ةنوميم

 تضف هللا دبع نب رياج

 155 كلام نب ةدانج

 يل ةيواعم نب هللا دبع

 لك تخللا ديزي نب دلاخ

 ةضظإ رمع نبا

 0 يبجح ا ةبيش

 14 لاسع نب ناوفص

 نارا ميرخ نب ديزي

 شل دعس نب كلام

 فريف تباث نب ةميزخ

 سرك سنأ

 نفح صاقو نب ةعيبر

 م1 رساي نب رامع

 هلم م5 صاقو يبأ نب دعس



 ميجلا فرح

 فوع نب ةزمح نب ديزي هعم انأو يبنلا ىلإ يبأ ءاج
 صاقو يبأ نب دعس لصي ناك يبأ نإ لاقف هلم يبنلا يبارعأ ءاج
 تعمس ينإ هللا لوسر اي لاقف يبنلأ ىلإ لجر ءاج

 ريمع نب كلام يببأ
 جاده نب هللا دبع بضخ دق يبنلا ىلإ لجر ءاج
 ةلغوبأ دمحم اي :لاقف ةزانجب رمو دوهيلا نم لجر ءاج

 سمألاب هوأر مهنأ اودهشف يبنلا ىلإ بكر ءاج
 ةاروتلا نم عماوج هعم باطخلا نب رمع ءاج

 يرفظلا نب دمحم يلع كربي نأ هتلأسف هللا لوسر ىلإ يمأ يب تءاج
 سنأ نب رضنلا هيدي نيب مالسإلا ةرغ ةحلط وبأ مكءاج
 هيبأ نع راصنألا نم لجر كيبل :تلقف ءدمحم اي : لاقف ليربج ينءاج

 سنأ نب ريمع وبأ ةمومع

 تباث نبهللا دبع .

 ةريزخ هل انعنصف هللا لوسر انءاج

 اندجسم ىف اًموي هللا لوسر انءاج
 ىملس

 ةبيبح ىبأ نب هللا دبع
 يلهشألا ديز نب ديعس هللا ليبس يف اذهب دهاج

 حيرش مهب ءيج
 موتكم مأ نبا . . .تلقف هللا لوسر ىلإ تئج
 يملسألا عردألا يبنلا سرحأ ةليل تئج
 شايع نب ةداتق . . .رفغو كداز ىوقتلا هللا لعج

 ةداتق نب ماشه كبنذ رفغو كداز ىوقتلا هللا لعج

 بيسملا نب ديعس ةنانك رضم نم يحلا اذه ةمجمج
 صاقو يبأ نب دعس دحأ موي هيوبأ هَ هللا لوسر يل عمج

 "بطخأ نب ديز وبأ ... هللا كلمج

 ةديرب بدنج امو بدنج
 ءاجر ةنيصح ةنج
 صاقو يبأ تنب ةئيكس جحلا نكداهج
 ريمع لقملا دهج
 يركبلا ناسح نب ثراحلا لئاو نب ركب ىلإ اًشيج اوزهج

 عفار وبأ هبقسي قحأ راجلا
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 هبقسب قحأ راحلا
 مكناميأ تكلم ام ىلع الإ ةبجاو ةعمجلا

 مامإ اهيف ةيرق لك ىلع ةبجاو ةعمجلا
 ةنجلا

 ةنجلا

 فانصأ ةثالث ىلع ةنجلا

 . .ءامدلا يف نواهتلاو مكحلا يف روجلا

 عوجلا
 عوج ا

 سمخلا تاولصلا ىلع ظفاح

 نيرصعلا ىلع ظفاح

 ةكم نع ليفلا هللا سبح

 هللا لوسر دعق ةدس هيف الزنم لزن اذإ ىتح

 دوعسلا رمأتسأ ىتح

 يبحاصو انأ تنكم ىتح

 هلجأ باتكلا غلبي ىتح

 ربغلا ءيف ءيجعي ىتح

 كيبأ نع جح

 رمتعاو كيبأ نع جح
 ناطيشلا نم اذه نإف اجح
 كسفن نع تججح

 عادولا ةجح يف يبنلا عم تججح
 هلْلَع يبنلا تمجح

 امهرد يناطعأف يبنلا تمجح

 ِ_ نع يجح ءاطعب يل رمأف هلي يبنلا تمجح

 تسبح ثيح يلحم نأ يطرتشاو يجح

 ديرشلا

 رمع نبأ
 شيودلا هللا دبع مأ

 سيق نب دج

 ةلضن نب ةدابع نب سابعلا
 ينشخلا ةبلعث وبأ

 يرافغلا سباع

 ينهجلا ميهاربإ وبأ ةمنع

 يراصنألا ةرم نب دابع

 ءاحلا فرح

 ةلاضف

 ةلاضف

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 يرصنلا ورمع نب ةحلط

 كلام تنب ةعيرف

 ةشئاع

 فروع نب نيصح

 يليقعلا نيزر وبأ

 ةفيلخ وبأ رشب

 سابع نبا

 سنأ

 ةميحر وبأ

 ماجحلا ةبيط وبأ

 يدعس

 هد

 هدم
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 ينتسبح ثيح يلحم نأ يطرتشاو يجح
 ضرألا نم يلحم نأ يطرتشاو يجح
 نارمع تنب ميرم نيملاعلا ءاسن نم كبسح
 ميرم نيملاعلا ءاسن نم كبسح

 فيسلاب ةبرض رحاسلا دح
 ةنامأ مكنيب مكثيدح

 براوشلا اوذج

 ةبقر ررح
 « . . .نم لضفأ هللا ليبس يف ةليل سرح »

 دبعو رح
 مظعأ هللا قلخخ قلخلا نسح

 ءامغ ةكلملا نسح

 نيسح نم انأو ينم نيسح

 8 .ذاعم نب دعس رمعو ركب وبأو هللا لوسر رضح

 هللا لوسر عم نحنو ةبوتكم ةالص ترضح
 . . .نايفس يبأ نب ةيواعم سلجم انرضح

 لستغي نأ ملسم لك ىلع هللا قح
 لستغي نأ ملسم لك ىلع قح
 كلملا مكحب تمكح

 . . ةنيدملا نم ةيحان لك هلي ىبنلا ىمح

 يح

 اهربق كتدلاو نيح
 هللا دبعي يك مهتيغاط تناك ثيح

 رانلاب هرشبف رفاك ربقب تررم ام ثيح

 ناطيش بابحلا

 نمحرلا دبع وه نكلو ناطيش بابحلا
 ةفرع جملا

 رهشلا نم ةرشع عبسل ءاثالثلا موي ةماجحلا

 ااا سابع نبأ

 (ا/ال 7 الال* 5 سابع نبا

 فش سنأ

 فضفت سنأ

 (1689-690) يلجبلا بدنج

 4يكدلل ماشه نب دمحم

 8 سنوي

 نافل يضايبلا رخص نب ةملس

 2 نامثع

 لا ةسبع نب ورمع

 01 رساي نب رامع
 سيف ثيكم نب عفار

 50545 553“ ةرم نب ىلعي

 نضام ةشئاع

 2 مهر وبأ

 ه4 ىلعي نب ورمع

 5 يحبانصلا

 ,ظى 51١ لجر

 70 يبنلا باحصأ نم لجر

 ضل ديعس وبأ

 06066 ديز نب يدع

 هيل طيبن نب بنيز ةلاخ

 65..20 مهروبأ

 5184 ملسم وبأ

 نسل ناليغ نب ميت

 26 59) صاقو يبأ نب دعس

 70 مقر ةمجرت هللا دبع نب بابحلا

 كفن نمحرلا دبع

 لف يليدلا رمعي نب نمحرلا دبع

 05536 راسي نب لقعم



 ءاود رهشلا نم ةرشع عبسل ءاثالثلا موي ةماجحلا

 يتمأ رايخ يرتعت ةدحل

 ةعدخ برحلا

 ةعدخ برحلا

 طابسألا نم اًطبس نيسح لاو نسحلا

 ةنجلا لهأ بابش اديس نيسح او نسحلا
 ةنجلا لهأ بابش اديس نيسح او نسحلا

 ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو نسحلا
 . هتببحأ امهبحأ نم نيسحلاو نسحلا

 نيب مارحلاو «نيب لالحلا

 هّلل دمحل

 تامركملا نم تانبلا نفد هلل دمحلا
 يناثملا عبسلا نيملاعلا بر هلل دمحلا

 اًبيط ريثك هلل دمحلا

 . .هدمحن هلل دمحلا

 هدمحن هلل دمحلا

 امكب ينديأ يذلا هلل دمحلا

 ينرمأ نم يتمأ يف لعج يذلا هلل دمحل

 تيما نم يحلا جرخي يذلا هلل دمحلا
 رانلا نم نمؤملا ظح ىمحلا
 ضرألا يف هللا نجس ىمحلا

 منهج حيف نم ىمحلا
 منهج حيف نم ىمح لا
 هلك ريخ ءايحلا

 ناميإلا نم ءايحلا

 ةمحر هبلق يف هللا لعجي مل رسخو دبع باخ

 راسي نب لقعم

 يسرافلا روصنم وبأ

 رباص مأ

 دوعسم نب ميعن

 ةرم ني ىلعي
 كلام نب سنأ

 يردخلا ديعس وبأ

 ةريره وبأ

 ناملس

 ريشب نب نامعنلا

 عفار وبأ

 سابع نبا

 لعملا نب ديعس وبأ
 ةمامأ وبأ

 طيرش نب طيبن

 سابع نبا

 ىورأ وبأ

 لهس نب نمحرلا دبع
 دلاخ مأ

 كلام نب سنأ

 يسودلا ةماعد

 ةناحير وبأ

 ةشئاع

 نيصح نب نارمع

 ءاخلا فرح

 بيبح نب ورمع

 روث نب ديزي
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 : . . هللا فويس نم فيس ديلولا نب دلاخ
 .اذه كل تأبخ

 تانسحلا هنم رئانتي ذيبنلا نم هجولا ردخ
 هنبا لجرلل عدو امهدحأ ذخ

 انهاه دعقاو هذه يتقان سأرب ذخ

 امهيلع انب ذخ

 اهيف كل كروب اهتيد ذخ
 . . .اديدج ءام سأرلل ذخ

 تفلسأ ام ذخ

 كيخأ نبال امالغ قيقرلا اذه نم ذخ

 كتانه نم انل ذخ

 قيقرلا اذه ذخ

 . . . ليبس يف زغاف فوع نباي ذخ

 ةعدخ برحلا نإف انع لذخ

 كتيب لهألو كل اهذخ

 دوزم يف نهلعجاو نهذخ
 ءاطع مادام ءاطعلا اوذخ

 ءاطع ناك ام ءاطعلا اوذخ

 ًاليبس نهل هللا لعج دق ينع اوذخ
 آلاكتع هلاوذخ

 ةلبنس مأ ةيده اوذخ

 ةدلات ةدلاخ اهوذخ

 فورعملاب كينبو تنأ كيفكي ام يذخ
 ةملغ عبرأ مهنم يذخ

 نيفلأ يف نينح ىلإ هلع هللا لوسر جرخ
 حتفلا ماع فئاطلا ىلإ لَم هللا لوسر جرخ

 رشع ينثا يف نازوه ىلإ هللا لوسر جرخ
 دجسملا ىلإ موي تاذ نقي هللا لوسر جرخ

 باطخلا نب رمع
 ةمرخم نب روسملا

 ريثك يبأ نب ةبيش
 يملسألا مامح

 رمخم وذ
 يجرعلا دعس

 رفظ نب ةيراج

 رفظ نب ةيراج

 ةعيبر يبأ نب هللا دبع

 لقعم تنب ةمالس

 .ةريره وبأ
 ميثهلا يبأ وبأ ناهيتلا

 لقعم تنب ةمالس

 رمع نب هللا دبع

 دوعسم نب ميعن
 ةيراصنألا ةلوخ

 ةريره وبأ

 لجر

 دئاوزلا وبأ

 تماّصلا نب ةدابع

 ةدابع نب دعس نب ديعس

 ةلبنس مأ

 ةيواعم مأ دنه

 ةشئاع

 يرهزلا
 ريرج نبا وأ جيرج نبا
 هللا دبع نب ضايع

 مشاه ينب ىلوم سابعلا
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 ةدايز ديري ةيبيدحلا ماع هلي هللا لوسر جرخ

 جادحدلا نبا ةزانج ىلع هَ هللا لوسر جرخ

 سانلا جرخو ةزانج يف هللا لوسر جرخ
 املأ رشع ينثا يف لاقي امك هلي هللا لوسر جرخ

 نيضم رشعل هللا لوسر جرخ

 ناضمر نم نيضم رشعل هللا لوسر جرخ

 ةيواعم فلخو ةكم نم هني هللا لوسر جرخ

 طئاوح نم طئاح ىلإ موي هللا لوسر جرخ
 هدرف نالجع نب دجلا نب يدع نب مصاع جرخ
 متمصأ لاقف ءاروشاع موي هللا لوسر انيلع جرخ

 ةيبيدحلا ماع ةثامئامثو فلأ يف جرخ

 ءاحورلا نم هعجرف هني هللا لوسر عم جرخ
 ترجاه نيح ركب يبأ تنب ءامسأ تجرخ

 بطخي هلع يبنلا تيأرف يبأ عم تجرخ

 اجاح هللا لوسر عم تجرخ

 دجسملا لخد ىتح هللا لوسر عم تجرخ

 ةكم ىلإ انئج ىتح رحبلا يف هللا لوسر ىلإ انجرخ
 دفو يف يبنلا ىلإ انجرخ
 رماع ينب دجسملا ىلإ هللا لوسر عم انجرخ

 يذ دجسم ىتأ ىتح هني هللا لوسر عم انجرخ

 لصف ةفيلح ا
 ةحاقلا انلزن ىتح هللا لوسر عم انجرخ

 مالسإلا باضخ
 مالسإلا باضخ
 نايإلا باضخ

 لاق مث رمع مث ركب وبأ مث هللا لوسر بطخ

 . .تنب ةرمج جوزتي ملو هللا لوسر بطخ
 ذنت ةشئاع ثعبف بلك نم ةأرما يف يبنلا بطخ

 اهيلإ

 نب ناورمو ةمرخم نب روسملا

 مكحلا

 ةرمسك نب رباج

 ةرجش نب ديزي

 يرهزلا باهش نبا

 سابع نب

 سابع نبا

 ةريره وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ
 قاحسإ نب دمحم

 يراصنألا يفيص نب دمحم

 ريبزلا نب ةورع

 باهش نبا

 ريبزلا نب ةورع
 دلاخ نب ءادعلا

 دارف يبأ نب نمحرلا دبع

 هللا دبع نب ضايع
 ىسوم وبأ
 دوسألا نب هللا دبع

 ديعس وبأ

 دواد يبأ نب ةزمح نب رفعج

 يملسلا ةردس وبأ ىلع

 يفنحلا جاده

 جاده نب هللا دبع

 يفنحلا جاده

 ٠ ءادردلا وبأ

 ةداتق

 ةكيلم يبأ نبا
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 دهشي ملو ينجوزف هللا لوسر ىلإ تبطخ

 ينرذعف هيلإ ترذتعاف هللا لوسر ينبطخ

 هللا لوسر اي تلقف هللا لوسر ينبطخ
 ةجاح كيلإ انل نإف كتالص ففخ

 (سانلا يطعأ ام ريخ نع لئس امل) نسح قلخ
 ش رمع اي هنع لخ
 ةينب اي كرحن كيلع يرمخ
 . . . هللا لوسر نم نهتظفح سمخ

 ةليللاو مويلا يف تاولص سمخ
 تضم دق اًعبرأ نأ ملعأ نق سمخ

 ناطيشلا نم ةالصلا يف سمخ

 . . ءايحلا :نيلسرملا نتس نم سمخ

 ملحلاو ءايحلا : نيلسرملا تس نم سمخ
 ش هللا الإ اهملعي ال سمخ

 اهلوأ يتمأ رايخ

 هللا ركذ اوؤر اذإ نيذلا ةمألا هذه نم هللا دابع رايخ

 يلع يتوخإ ريخ
 ةزمح يمامعأ ريخ

 هيف انأ يذلا نرقلا يتمأ ريخ

 مهيف تثعب يذلا نرقلا يتمأ ريخ

 راجنلا ونب راصنألا رود ريخ

 هرسيأ مككنيد ريخ

 هرسيأ مكنيد ريخ

 هنم تنأ يذلا يحلا مث سيقلا دبع ةعيبر ريخ

 ةئامعبرأ ايارسلا ريخ
 ةداتق وبأ انناسرف ريخ

 . . .انتلاجر ريخو ةداتق وبأ انناسرف ريخ

 مهيف انأ نيذلا نرقلا ريخ

 مثأت ال نأ كل ريخ

 ميلس ينب نم لجر
 ئناه مأ 1

 بلاط يبأ تنب ىناه ما

 ريبج نب تاوخ

 كيرش نب ةماسأ

 سنأ

 ثراحلا نب كردم

 ةريمع يبأ نب نمحرلا دبع
 هللا ديبع نب ةحلط

 ديبع نب ةرامع

 يراصنألا تباث وبأ سيق

 يمطخلا هللا دبع وبأ

 يمطخلا هللا دبع وبأ

 دبع نب راسي ةزع وبأ

 يدعسلا هللا دبع

 منغ نب نمحرلا دبع
 سباع

 ةعيبر نب سباع

 باطخلا نب رمع
 ةريره وبأ

 يدعاسلا ديسأ وبأ

 نجحيم

 نجحم

 دلخمم نب حون
 نوجلا نب متكأ

 عوكألا نب ةملس

 ةملس

 باطخلا نب رمع
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 ةنيهج نم لجر نسح قلخ ناسنإلا يطعأ ام ريخ

 بلاط يبأ نب يلع ةجيدخ اهءاسن ريخ

 رفعج نب هللا دبع ميرم اهءاسن ريخ

 بلاط يبأ نب يلع ةجيدخ اهئاسن ريخو «ميرم اهئاسن ريخ
 عفار وبأ ءاضق مهنسحأ سانلا ريخ

 ةيزهبلا كلام مأ لزتعم لجر ةنتفلا يف سانلا ريخخ

 ريشب نب نامعنلا ينرق سانلا ريخ

 ةريبه نب ةدعج مهنولي نيذلا مث ينرق سانلا ريخ
 راصنألا نم لجر اريخ

 ينهجلا لمز نبا هاقلت اريخ
 يرافألا ةشبك وبأ هلهأل مكر يخ مكر يخ

 ةلمرح نب هللا دبع هموق نع باذلا مكريخ
 يجلدملا هللا دبع نب دلاخ مثأي ملام هموق نع عفادملا مكريخ

 ةفيذح ١ ترتخاف ةرصنلاو ةرجهلا نيب هللا لوسر ينريخ

 لجر ةنجلا ةرضخلا

 يبنلا باحصأ نم لجر ةاحن ةئيفسلاو ةنجلا ةرضخلا

 ةنيفس نوثالث يدعب ةفالخل

 ةنيفس ةنس نوثالث ةفالخلا

 يقابلا ةورع ةمايقلا موي ىلإ ليخلا يصاون يف دوقعم ريخلا

 راصنألا نم لجر هللا ليبس يف لجرلا هطبتري سرف : ةثالث ليخلا
 يقرابلا ةورع ةمايقلا موي يلإ ريخلا اهيصاونب دوقعم ليخلا

 يقرابلا ةورع ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا

 يراصنألا ةلظنح نبا ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا

 يكيلملا هللا دبع وبأ بيرع . . .لينلاو ريخلا اهيصاون يف دوقعم ليخلا

 دايز نب ةملس ةفئاط لازي الو دوقعم ليخلا

 لادلا فرح

 نينذألا اذ نينذألا اذ :هامسف ُهّنْيَع يبنلا هبعاد

 دالخ نب ميهاربإ اًجاجع نك لاقف يبنلا ىلع ليربج لخد
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 بهذ هفيس ىلعو حتفلا ماع هللا لوسر لخد
 ةكم ءاضقلا ةرمع يف هللا لوسر لخد

 ةوسن يف هتئجف ةكم هللا لوسر لخد

 مرحم وهو موي تاذ ُهلكَي هللا لوسر لخد

 اًمتك لكأف يتيب لَ هللا لوسر يلع لخد

 نيتعكر يتيب يف ىلصف هللا لوسر يلع لخد
 الأ : تلقف يضرم يف ُهْنَي يبنلا يلع لخد

 برشف ةقلعم ةبرق يدنعو ُهنِلَع يبنلا يلع لخد
 ءاصيمرلاب انأ اذإف ةنجلا تلخد

 ةحلط يبأ ةأرما تيأرف ةنجلا تلخد

 ربلا مكلذك ةثراح تيأرف ةنجلا تلخد

 بهذ نم ًًرصق تيأرف ةنجلا تلخد

 يمامأ ةمحن تعمسف ةنجلا تلخد

 دزألا نم رفن يف هَ هللا لوسر ىلع تلخد

 لوقي لعجف ةنيدملا دجسم هللا لوسر ىلع تلخد
 تعمسف يبنلا ةرجح ىلإ تسلجف دجسملا تلخد

 بطخي هللا لوسر اذإف يبأ عم دجسملا تلخد

 ردق مهدنعو هللا لوسر ىلإ اًموي تلخد

 اورفسأ دقو ءابق دجسم انلخد

 هلام برأ لجرلا عد
 نبللا يعاود عد

 دلولاو لاملا ةرثكب هللا لوسر يل اعد

 باجحلا ىلإ يضفي دلاولا ءاعد

 ةمأ وأ دبع ةرغ هيف «بارعألا زجر نم ينعد

 امهنيب ىخآ يبنلا ناكو ميوع ةزانج ىلإ رمع يعد
 نادعس اًيذاك اهيلع نإف هعد

 اًبئات ءاج دق هنإف هعد

 كنم ًاريخ نوكي نأ ىسعف هعد

 فلتلا فرقلا نم نإف كنع اهعد

 اهيف كل ريخ ال كنع اهعد

 يرمضلا دوه دج
 كلام نب سنأ

 سابع نبأ

 ميكح مأ

 ةملس مأ

 يكعلا ىفش نب عرقألا

 ةيراصنألا ةشبك

 رباج

 رباج

 عيبرلا نب ةثراح

 كلام نب سنأ

 يدزألا ةدانج

 ىفوأ يبأ نب ديز

 نابيش

 مزاح يبأ نب سيق

 ةعافر ديبع

 ديزي نب ميمت
 يركشيلا هللا دبع

 روزألا نب رارض

 سنأ

 ةيعازخلا ميكح مأ

 رميوع نب نارمع
 ميوع تنب ءارفصلا

 ريخلا وبأ

 ثراحلا تنب ةريرق مأ

 كيسم نب هورف

 مدرك تنب ةنوميم

 ردا

 غ1 ؟

 كيد

 ةهالكا
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 سيف نب مدرك اهيف كل ريخ الف اهعد

 هطيس نيترهاط امهتلخدأ ينإف اهعد

 سيق نب مدرك امهيف كل ريخ الف امهعد

 رمع موي كرسي نأ امهلعلف امهعد

 كيتع نب رباج ةيكاب نيكبت الق بجو اذإف نهعد

 كيتع نب رباج بجو نإف نهعد

 ربج نيكبت الف بجو اذإف نهنيب ام نيكبي نهعد

 كيتع نب ربج مع نهدنع مادام نيكبي نهعد

 يراصنألا عيبر نتكسيلف بجو اذإف اعجو مادام نيكبي نهعد

 قفتنملا نب هللا دبع هلام برآ لجرلا اوعد

 ركب يبأ ىلوم دعس بلقلا بيط هنإف ناوفص اوعد

 ميكح وبأ ديزي ضعب نم مهضعب بيصي سانلا اوعد

 يلع ىلع اي كنذأ اهلعجي نأ هللا توعد

 ةمامأ وبأ ندأ هوعد

 مرقألا نب دعس نب ةريغملا مع هلاف برأ هوعد

 مرقألا نب دعس نب ةريغملا وبأ هب ءاج ام برأف هوعد

 رباج . . هلظت ةكئالملا تلاز ام هللاوف هوعد

 يرمضلا ةملس نب ريمع هيتأي نأ هبحاص كشويف هوعد

 مصألا نب ديزي ريخلاب يئاري نألف هيعد
 متعم نب هللا دبع ءافخ هب سيل لاجدلا

 يبعشلاو بلاط يبأ نب ليقع مدهلا مدهلاو مدلا مدلا

 يرهزلاو
 سيق تنب ةلوخ ةولح ةرضخ ايندلا

 رماخي نب كلام نيدلا نيش نيدلا
 يرادلا ميت ةحيصنلا نيدلا ةحيصنلا نيدلا

 لاذلا فرح

 سابع نيا ليربج كاذ

 سابع نبا يذلا وه مالسلا هيلع ليربج كاذ

 راصنألا نم ًالجر راجلاب ينيصوي مالسلا هيلع ليزبج كاذ
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 مالا مه

 يمرضخلا حيرش نب ةمرخم نآرقلا دسوتي ال لجر كاذ
 ديزي نب بئاسلا نآرقلا دسوتي ال لجر كاذ
 يمرضحلا حيرش نآرقلا دسوتي ال لجر كاذ
 ءالعلا مأ هملع كاذ
 يرماعلا هللا دبع نب عيجفلا انهاه ماعطلا نوكي ىتح عوجلا كيبأو كاذ

 رجح نب لئاو بابذ
 مقرألا يبأ نب مقرألا لافنألا نم مكعم ام اورذ
 ةشئاع هغابد تيملا ةاكذ

 قبحملا نب ةملس اهغابد اهتاكذ
 يولبلا ةثمر نب ةملقع تيدن اذإ تنك ينأ هتركذ
 ناوفص تنب ةرسب ركذلا سم ركذف هنم أضوتي ام هللا لوسر ركذ
 قراخملا وبأ ناطلسلا هيلع نعتساف ىبأ نإف هللاب هركذ
 عفار وبأ ناطيشلا لفك كلذ

 ةفيذح ضرألا ىلإ طبهي مل كلم كلذ
 رمعي نب ةمازج وبأ هللا ر دق نم كلذ
 نينح نب ديبع كلذ نع ىهن هللا لوسر نأ تدرأ كلذ

 سباح نب عرقألا هللا مكلذ

 عشاجم اهيف امب ةرجهلا لهأ بهذ
 عشاجم اهيف امب ةرجهلا لهأ بهذ
 يعوبزيلا هللا دبع تنب ةرمج تام موي يبنلا ىلإ يبأ يب بهذ
 ديزي نب بئاسلا . . .تلاقف هللا لوسر ىلإ يتلاخ يب تبهذ
 ورمع نب هللا دبع قداصلا ناسللاو مومخملا بلقلا وذ
 مقرألا يبأ نب مقرألا سانلا باقر ىطختي يذلا

 ريمع نب رمع نووتكي الو نوقرتسي ال نيذلا
 ةنس نب نمحرلا دبع سانلا دسف اذإ نوحلصي نيذلا

 ءارلا فرح

 ةيرحب تنب ةيفص ةحفص يف لكأي هلي هللا لوسر شادخ يمع ىأر
 يبنلا ىأر نمع نآرقلا نم اًنيش الت مث لاب ُهِّْلَع يبنلا ىأر
 يبنلا يأر نمع نسحلا جافتف اًدعاق لاب يبنلا ىأر

 ةباحصلا ةفرعم
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 سمشلا تباغ نآ دعب ةفرع نم عفد يبنلا ىأر

 لام كلأ لاقف ةئيهلا ئيس ًالجر يبنلا ىأر

 هيفرط نيب فلاخ دحاو بوث يف يبنلا يأر

 هيفكب وعدي تيزلا راجحأ دنع يبنلا ىأر

 نالعن هيلجر يفو يلصي يبنلا ىأر
 اهنفد مث هرافظأ ملق يبأ تيأر
 ةنجلا يف ريطي بلاط يبأ نب رفعج تيأر
 ينبار اقلخ تيأر

 ةروص نسحأ يف يبر تيأر

 مانملا يف لجو زع يبر تيأر

 طسو ىتأ ديعلا نم فرصنا اذإ هللا لوسر تيأر

 ىلصملا

 اًمتك لكأ هللا لوسر تيأر

 هّلكَي هللا لوسر تيأر

 هللا لوسر تيأر

 اضوت مث لاب هللا لوسر تيأر

 ءاملاب هجرف حضنف أضوت مث لاب هللا لوسر تيأر
 حضنف ءام نم ةنفح ذخأف لاب هللا لوسر تيأر

 هل ةقان ىلع وهو ةكمب هللا لوسر تيأر

 هتيحل ىلع ءاملاب حسمو أضوت هللا لوسر تيأر

 هتيح ىلع حسمو أضوت هني هللا لوسر تيأر

 هجرف حضنو أضوت هللا لوسر تيأر
 تيزلا راجحأ ىلع هّلكَي هللا لوسر تيأر
 ناكرألا ملتسي هتلحار ىلع هلي هللا لوسر تيأر

 ةلح هيلعو ةفرع ةيشع هللا لوسر تيأر

 خباطلا بعش نم جرخ هللا لوسر تيأر

 ىلع وهو عادولا ةجح يف هّنِيَع هللا لوسر تيأر
 هلحر

 قيرشتلا مايأ يف ربك هلع هللا لوسر تيأر

 ينهجلا بيلك
 يعبضلا ةمقلع يبأ نب ريهز

 ةباحصلا نم لجر

 ميهاربإ نب دمحم

 هلع يبنلا ىأر نم

 حرسم تنب ليم

 ةريره وبأ

 ءزج نب ةميزخ

 ةشئاع نب نمحرلا دبع
 ليفطلا مأ

 نامثع نب نمحرلا دبع
 يمرضحلا هللا ديبع نب ورمع

 باهش نب قراط

 ةذوه نب ءادعلا

 ةجسوع وبأ ملسم
 يفقثلا نايفس نب مكحلا

 نايفس نب مكحلا

 مدرك تنب ةنوميم
 ميق
 سوأ يبأ نب سوأ

 نايفس نب مكحلا

 محللا يبآ ىلوم ريمع
 ليفطلا وبأ

 بالك نب ديمح

 ناسيك

 نيصحلا مأ

 ةهربأ نب حيرش



 ءارمح ةلح هيلعو نايحضأ ةليل هللا لوسر تيأر

 اًيقلتسم هللا لوسر تيأر

 هيفخ ىلع حسم هللا لوسر تيأر

 تافرعب ةيلهاجلا يف اًمقاو هللا لوسر تيأر

 بضخي هللا لوسر تيأر

 ةلغب ىلع سانلا بطخي ُهْللَع هللا لوسر تيأر

 ءابهش

 ءامزح ةقان ىلع بطخي هلي هللا لوسر تيأر

 ىحضلا عفترا نيح نم بطخي هللا لوسر تيأر
 هيلجر عباصأ كلدي هللا لوسر تيأر

 ةقان ىلع رحنلا موي ةرمجلا يمري هللا لوسر تيأر

 عوكرلا نم هسأر عفرف يلصي لَ هللا لوسر تيأر

 دحاو بوث يف يلصي هّْيَي هللا لوسر تيأر

 هيلعن يف يلصي هني هللا لوسر تيأر

 ناضمر رهش ىف دمثإلاب لحتكي هَ هللا لوسر تيأر
 هلبقي هناكم هي هللا لوسر يتفش تيأر

 هتقفنغ يف هلع يبنلا بيش تيأر

 ةنجلا لخدي فوع نب نمحرلا دبع تيأر

 رفصأ اًبوث هِي هللا لوسر ىلع تيأر

 نيبوث هَ يبنلا ىلع تيأر

 نيعرد دحأ موي ُهنَْع يبنلا ىلع تيأر

 هوفقو دق ءاحطبلاب اًمالغ تيأر

 هتدئام ىلع تلكأو ىبنلا بحاص اًدقرف تيأر

 1 ْ مئانلا ىري اميف تيأر

 . . .راد يف نأك مئانلا ىري اميف تيأر

 ديلاقملا تيطعأ اغأك ةادغلا لبق تيأر

 رانلا يف هتليمخ يف اعفلتم نامرق تيأر

 . . . يغبني ال اهنإف «هبيغف انرق تيأر
 ملاس ينب نيب تعقو ةمحر نأك تيأر

 ةرمس نب رباج

 هللا دبع

 بعك نب ةعيبر

 شيرق نم لجر

 ينزملا رماع
 ىسمحأللا لهاك ويأ

 يزملا ورمع نب عفار
 دادش نب دروتسملا

 رامع نب هللا دبع نب ةمادق

 نع نمحرلا نب ديمح

 دايز نب سامرهلا

 ةديرب

 لجر

 ةشئاع

 يميمتلا سيق

 رفعج نب هللا دبع
 نامعنلا وبأ

 ةرارق وبأ

 ينامركلا نارهم نب نسحلا
 ةرجنس نب ليفط
 كلام نب سنأ

 ةشئاع وبأ

 ثيغم نب دلاخ

 ةباحصلا ةفرعم
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 ردقلا ةليل تيأر

 كباحصأ نم رأ ملام كنم تيأر
 امحلو ازبخ لكأ ُهْنلَع يبنلا تيأر

 يف عضوأ ُهّتِقَع يبنلا تيأر

 هجرف ىلع ءاملا حضنو أضوتو لاب يبنلا تيأر
 ءوضولا غلبأف أضوت ُهّنيَع يبنلا تيأر

 ءوضولا غبسأف أضوت هْنِيَع يبنلا تيأر

 حسمف أضوت هلي يبنلا تيأر

 هافقو هتيحل نطاب حسمف أضوت ُهْليَي يبنلا تيأر
 هعوكر نم هسأر عفر نيح ُهْيَي يبنلا تيأر

 ةجح يف سانلا بطخ ُهّلَع يبنلا تيأر

 دجس ُهّنِلَع يبنلا تيأر

 نوعظم نب نامثع لبق هل يبنلا تيأر
 نسحلاو معن :لاق ُهنيَع يبنلا تيأر

 خفن ىتح مان هني هللا يبن تيأر

 ةيبيدحلا موي ةرخصلا هذه ءارو ُهّتِكَع يبنلا تيأر

 هتعمسف هفلخ تيلصو هلي يبنلا تيأر

 راشأو ءاضيب هنم هذهو ُهْنْكَع يبنلا تيأر

 ديعلا يتأي ُهِْلَي يبنلا تيأر

 ريرس ىلع اًنكتم اديدق لكأي َهْنلَي يبنلا تيأر

 مجتحي هلع يبنلا تيأر

 ةلغب ىلع ىنمب سانلا بطخي هي يبنلا تيأر

 هتلحار ىلع بطخي هلع يبنلا تيأر

 هتقان ىلع بطخي هلع يبنلا تيأر

 ةقان ىلع رحنلا موي بطخي هّنقَع يبنلا تيأر

 موي ةبقعلا ةرمج يمري هْتيَع يبنلا تيأر

 يلصي هلي يبنلا تيأر

 سنأ نب هللا دبغ
 يديعلا عفان

 ديعسلا يبأ نب نمحرلا دبع مأ

 دعس ىلوم دايز
 يفقثلا نايفس نب مكحلا

 يبالكلا ورمع نب ديبع

 فرصم نب ةحلط دج
 ورمع نب بعك

 دعس ينب نم لجر مع
 طيبن

 ةعادو يبأ نب بلطملا

 ةشئاع

 يبأو دلاخ يبأ نب ليعامسإ

 ههيحج

 لجر

 زرك

 رقنم نب رهزأ

 ةفيحج وبأ

 بطاح نب نمحرلا دبع

 نع هيبأ نع بابخ نب هللا دبع
 هدج

 ةنمآ وبأ

 لاله وبأ ينزملا رماع

 دايز نب سامرهلا
 كلام نب هللا دبع

 ذئاع نب سيق
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 رئبلاب يلصي هّتِلَع يبنلا تيأر
 نالعن هيلعو ماقملا يف لصي هّنْيَع يبنلا تيأر

 مهس ينب يف يلصي هتيم يبنلا تيأر
 دحاو بوث يف يلصي هَِّع يبنلا تيأر
 دحاو بوث يف ُهّنَِي يبنلا تيأر

 ىرسيلا ىلع ىنميلا هديو يلصي هي يبنلا تيأر

 هنجحمب رجح ا لبقي هو يبنلا تيأر
 نيفخلا ىلع حسمي هنكَع يبنلا تيأر

 ضايب ىسنأ امف ةكم حتفلا موي هِيَ يبنلا تيأر

 ههجو

 ةفوصخم هلي هللا لوسر لعن تيأر

 بضخي ُهليَع يبنلا انيأر

 جرع نم هب امو اهيف أطب هتيأر
 ةنجلا راهنأ يف ضخضختتي هتيأر

 نيعبرأ نم ءزج نمؤملا ايؤر

 اءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج ملسملا ايؤر

 هب هبؤي ال نيرمط يذ بر
 ةنس فلأ ةدايع نم ريخ هللا ليبس يف رهش طابر

 عيبلا حبر
 هللا ليبس يف هسرف نانعب ذخآ لجر
 ةالصلا ميقي هل ةمينغ يف لجر

 . .هتنبا ينجوز ءركب ابأ هللا محر

 رمع هللا محر
 يتلاقم عمس دبع هللا محر

 سيق هللا محر

 نيقلحملا هللا محر

 ناسيك

 يبيشلا ءاطع

 ةعادو وبأ

 ةملس يبأ نب رمع
 دسألا يبأ نب ورمع

 يدنكلا ثراحلا نب فيضع
 هللا دبع نب ةمادق

 بوسنم ريغ  ليدب

 ليفطلا وبأ

 نب بيعشو كلام نب سنأ

 ورمع نب ةيجانو ورمع

 ورمع نب ةيجانو ورمع

 يراصنألا لقوق نب نامعنلا

 يملسألا كلام نب زعام

 يليقعلا نيزر وبأ

 تماصلا نب ةدابع

 كلام نب سنأ

 يملسألا ةزمح

 روزألا نب رارض
 رشبم مأ

 رشبم مأ

 يلع
 يولبلا ةثمر نب ةمقلع

 دعس نب ريسب

 رجبأ نب بلاغ
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 بئاسلا ابأ هللا كمحر

 هللا كمحر

 ةيآ ينركذأ دقل هللا همحر

 ايارعلا عيب يف هِي هللا لوسر صخر
 ورمع نب ليهس تنب ةلهسل هَ هللا لوسر صخر
 انرمت انيلع در

 همأ ةيبرز هيلع در

 همأ ةيبرز هيلع در

 قرحم فلظب ولو لئاسلا اودر

 قرحم فلظب ول لئاسلا اودر

 . ةمثيخ وبأو رحلاو حيرلاو حضلا يف هني هللا لوسر

 ةيراجلا لوب لسغي هنإف اشر هوشر

 دبع مأ نبا اهل يضر ام يتمأل تيضر
 مكيف ثبال ريغ ينأ ىلإ يحوي وهو ءامسلا ىلإ عفر
 هلجر عبصأ بيصأف ىلإ نكي هللا لوسر بكر
 ةرمجلا هلي هللا لوسر عم انيمر

 قلط ليخلا ناهر

 يسلجم نم غرفأ ىتح كديور

 ةمقلع غرفي ىتح لالب اي كديور

 اهنم ةرجف ىندأ اًباب نوعبس ابرلا

 عبرلا
 هسلجمب قحأ لجرلا
 هنيدهتو هنيلكأت بطرلا

 اهليبس ىرمعلاو يقرلا
 بجاو ةعمجلا موي حاورلا

 صرح اًحش هللا كداز

 اهوببز

 رضنلا يبأ ملاس

 ربج نب تاوخ
 ةشئاع

 تباث نب ديز

 ورمع نب ليهس تنب ةليهس

 لالب

 ةبلعت نب بنيز

 بيؤد

 ديجب مأ ءاوح

 ديجب مأ ءاوح

 مشأ نب ثابق

 ةمثيخ وبأ
 حمسلا وبأ

 نمحرلا دبع نب مساقلا

 ليفن نب ةملس
 يدهنلا دوسألا

 نانس وبأ نصحم نب نايفس وبأ
 ش هديمح وبأ

 يملسلا هطامح نبا

 رمع نبا
 دوسألا نب بهو
 يموزخملا نمحرلا دبع وبأ

 ةفيذح نب بهو
 دعس

 تباث نب ديز

 ةصقح

 يازلا فرح

 سيقلا وبأ
 يمليدلا
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 ةديرب هقفو مهللا مهدز

 ةملسم نب بيبح بح ددزت اًبغ رز

 قاحسإ نب دمحم بطاح نب ثراحلاو رذنملا نب ةبابل ابأ نأ اومعز
 ريغص نب ةبلعث نب هللا دبع مهبايث يف مهولمز
 سيق نب ديوس حجراو نز

 ثريوحلا نب ةمقلع رظنلا نينيعلا انز
 سابع نبا ةهراك يهو هتنبا ةعبر مأ ماذخ جوز

 نامعنلا مهدوز

 هي هللا لوسر ىلوم نابوث توحلا دبك ةدايز
 ةورف وبأ بدنج امو بدنج ديزامو ديز

 هللا دبع نب رباج يتمأ نم يراوحو يتمع نبا ريبزلا
 ميعن نب ةبازح ناتاكز ةاكزلا

 نيسلا فرح

 بابر نب شحج تنبةنمح ١ رخآلا نم كازجأ تلعف امهيأ نيرمأب كرمآس
 بطاح نب نمحرلا دبع ءاشعلا ةالص تقو نع هَلْ هللا لوسر لئس

 باهش نب قراط ىلعألا الملا مصتخي ميف : هلي هللا لوسر لئس

 هللا دبع نب رباج لكأي وأ ماني له بنجلا نع نفع يبنلا لئس
 ديعس ةسمخ نع ىيبنلا لئس
 نامثع نب نمحرلا دبع اهلعجي عدفض نع يبنلا بيبط لأس

 دبعم مأ مهرخآ موقلا يقاس

 ىفوأ يبأ نبا . . .ادحأ جوزأ ال نأ لجو زع يبر تلأس

 دعس نب هللا دبع ضئاحلا ةلكاوم نع هللا لوسر تلأس

 يلع نب نسحلا يميمتلا ةلاه يبأ نب دنه يلاخ تلأس

 ةسبع نب ورمع روطلا بناجب تنك امو هلوق نع يبنلا تلأس

 نامعنلا نب ورمع رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابس

 لمز نب هللا دبع ةئامعبسب حبس

 ةملس باهولا يلعلا يبر ناحبس
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 ةباحصلا ةفرعم

 +4 ليبحرش نب دمحم ههجو يف كلذ فرع ىتح هللا ناحبس هللا ناحبس

 5141 يرعشألا رماع وبأ .  ميظع نع تلأس دقل هللا ناحبس

 34 يملسألا دردح وبأ مهاردلا هذه نوذخأت متنك ول هللا ناحبس

 15 ينهجلا لمز نب هللا دبع هدمحبو هللا ناحبس

 1١١ ينهجلا لمز نبا هللا رفغتسأو هدمحبو هللا ناحبس

 نبدمحم ىلومريثك وبأ 2 نيدلا يف لزن يذلا ديدشتلا اذه ام هللا ناحبس

 236 شحج

 "1 ميلس ينب نم لجر 2 نازيملا المت هلل دمحلاو نازيملا فصن هللا ناحبس

 اا ةيلظنحلا نبا دمحيو رجؤي نأ سأب ال هللا ناحبس

 2124 ناليس نبا نتفلا مهيلع لسري هللا ناحبس

 7 ناليس نبا رطقلا لاسرإ نتفلا مهيلع لسري هللا ناحبس

 2.1384 ةزرب وبأ تنأ الإ هلإ ال كدمحبو مهللا كناحبس

 "م بلاط يبأ تنب ئناه مأ هحيبست ةثام هللا يحبس

 كل يعفايلا يوغش نب ورمع 2 باتك يف دئازلا : باجم يبن لكو مهتنعل ةعبس

 ١117 ةيصاصخملا نب ريشب ًاريثك ًاريخ ءالؤه قبس

 7144 مكحلا مأ ردب لهأ ىماتي مكقبس

 4 يرهزلا يبح تنب ةيفص هي هللا لوسر ىبس
 011 كلام نب فوع مكين توم نهلوأ ةعاسلا لبق تس

 204 ' ناسيك نب عفان رمخلا يتمأ يدعب نم برشتس

 50, ىنزملا ةيداغ وبأ دادش نتف نوكتس

 م 000 ةشئاع دئازلا باجم يبن لكو هللا مهنعل ةتس

 1 كلام نب رذنم لقم نم اهجو ريقف ىلإ رس

 7” ةنيهج نم لجر اًمشرت مل اذإ ىتح اًسام اثلث رس

 8 يعجشألا ليعج سرفلا بحاص ايرس

 14 ينهجلا ديز نب هللا دبع هدي عطقاف قرس

 0 يملسألا سوأ نب كلام هللا ءاش نإ تدعس

 فيم ْ ءزج نب ةيزخ تئش امع لس

 نك ١ كلام نب سنأ كل ادب امع لس

 4 رمع نب ءاطع مهفتساو لس



 نوف

 ةرخآلا يف يفلسو ايندلا يف يفلس

 رانيد ينب بعش يبنلا كلس

 . تيبلا لهأ انم ناملس

 هللا ءاش نإ تملس

 توملا الإ ةفآ لك نم هللا مهملس
 كطعأ ينلس
 نمحرلا دبع كنبا مس

 بشت اهاندأ نم ذخو لجو زع هللا مس

 فسوي هَل هللا لوسر هامس

 دمحم هللا لوسر ينامس

 هدمح نمل هللا عمس

 هدمح نمل هللا عمس

 لفسأ هديب ىوهأ يبنلا تعمس
 الب اعدو يبنلا تعمس

 ىلوأللا ةعكرلا يف أرقي هْيَي يبنلا تعمس

 تاللسرملاب برغملا يف أرقي يبنلا تعمس

 ةلثم لا نع ىهني يبنلا تعمس

 مدلا نفدب رمأي هِيَ هللا لوسر تعمس
 اهركذي ُهَّي هللا لوسر تعمس
 هوانتلا نع ىهني هْلكَي هللا لوسر تعمس

 هانيتأف ةماميلا ةيدابب يبنلاب تعمس

 ةزمح يلإ سانلا بحأب همس
 .. نمحرلا دبع همس
 اعرسم همس

 يتينكب هونكت الو يمساب هومس
 نارمعو ىسوم ينبا هي هللا لوسر ىمس
 ًاريبشو اربش هينبا نوراه ىمس

 باتكلا لهأ ةنس مهتنس

 مكرمأ هللا لهس

 هللا ديبع نب ةحلط

 سنأ

 فوع نب ورمع

 ىملسألا سوأ نب كلام

 ىملسألا سارف وبأ

 رباج

 ىملس

 هللا دبع نب ةحلط

 يرضحلا لئاو

 رمخم وذ

 كلام نب ةبطق

 لضفلا مأ



 مهليب وس
 امهلمع امهنيب ىوس

 نيتناحيرلا ابأ اي كيلع مالس

 يثيدح نع نولأسي موق يدعب مكيتأيس
 نورباصلا مكيف ينظفحيس

 نولتاقي يتمأ نم سان جرخيس
 ةعمجلا موي مايألا ديس

 ةنحلا لهأ ءاسن تاديس

 ورمع دعجلا ضيبألا مكديس
 هللا ليبس يفو هللا مساب اوريس

 يدعب نم رمخلا لحتسيس
 اًنمأ اًحلص مورلا مكحلاصيس

 بكر هجولا كلذ نم مكيلع علطيس
 ةهجلا هذه نم مكيلع علطيس

 ءارمأ ءافلخلا دعبو ءافلخ يدعي نوكيس

 ناظقيلا نم ريخ اهيف مئانلا ةنتف يدعب نوكيس ٠
 مكقازرأ نوكلمي ةمثأ مكيلع نوكيس

 لاقي نرق نم لجر نيعباتلا يف نوكيس

 اهنومسي رمخلا نولحتسي موق نوكيس

 ضرألا ألمي لجر يتيب لهأ نم نوكيس
 ءافلخ يدعب نم نوكيس

 ةنتف يدعب نم نوكيس
 لجر ةيمأ ينب نم نوكيس

 قباس بيهصو برعلا قباس انأ ةعبرأ قابسلا

 مورلا
 هللا دابع ةئيكسلا

 ةدؤتلاو نسحلا تمسلا

 نيينمؤملا نم رادلا لهأ ىلع مالسلا

 كلمج دارش لعف ام هللا دبع ابأ كيلع مالسلا

 رباقملا لهأ اي مكيلع مالسلا

 ريشب نب نامعنلا

 يدع تنب ةسيئنأ

 رباج

 يقفاغلا ىسوم وبأ

 ةشسئاع

 سيدع نب نمحرلا دبع

 رذنملا دبع نب ةنايل وبأ

 سابع نبأ

 لاسع نب ناوفص

 عفان دلاو ناسيك

 رمخم وذ

 يرصعلا روهدس

 ةرمض نب هللا دبع

 هيبأ نع ىفدصلا رباج

 يملسألا ةمالس وبأ

 ةيواعم نب ةعصعص

 سيق نب نمحرلا دبع

 رباج وبأ

 يراغفلا ىليل وبأ

 مجنلا وبأ

 سنأ

 رامع نب هللا دبع نب ةسادق

 سجرس نب هللا دبع

 ريبج تنب تاوخ

 هبهيوم وبأ

 انضر

 ةالاا؟

 فيحب
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 ةمادق تنب ةشئاع لوؤصلا ريعبلاو ليسلا

 نيشلا فرح

 يرهفلا نمحرلا دبع وبأ هوجولا تهاش
 ةميمث وبأ عبتم ىوهو ءعاطم حش
 جيدخ نب عفار ةثالث بسكلا رش

 جيدخ نب عفار يغبلا رهم بسكلا رش

 نايوث بايثلا سند سأرلا ثعش
 رباج هدعقأف كابأ ايحأ هللا نأ ترعش

 رباج يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش
 حابر نب ملسم قحلا ةداهش
 ةكم لهأ نم ةرمأ ران نم نيبهش

 يدهنلا نامثع وبأ عفانو ةركب وبأ دهش
 فوع نب نمحرلا دبع يتمومع نم نيييطملا فلح تدهش
 صاقد نب ةمقلع قدنخلا تدهش

 ةريغملا ةرغب هيف ىضق هَ هللا لوسر تدهش
 نرقم نب نامعنلا لتاقي مل اذإ ناك هلع هللا لوسر تدهش

 يزبأ نب نمحرلا دبع ةزائج ُهَّنيَي هللا لوسر عم تدهش
 محللا يبآ ىلوم ريمع ربيخ يديس عم تدهش
 بابخ نب نمحرلا دبع ةرسعلا شيج ىلع ضح يبنلا تدهش
 ةملسم نب بيبح عبرلا هتأدب يف لفن يبنلا تدهش

 ةطئار وبأ ملسم ؟كمسا ام :لاقف نينح موي هََّْي يبنلا تدهش

 يفعجلا ليبح رش روهط ةرافك هل يه ءروفت ىمح «ريبك خيش
 يرعشألا رماع وبأ ةريشعلا ىلع ديدشلا لهألا ىلع ديدشلا

 هللا لوسر ىلوم نابوث اًبايث سندلا اسوؤر ثعشلا
 كيتع نب رباج هللا ليبس يف لتقلا ىوس عبس ةداهشلا
 ءامجععلا ةتبلا امهومجراف ءاينز اذإ ةخيشلاو خيشلا

 داصلا فرح

 يراصنألا ثيغم نب ةورع اهردصب قحأ ةبادلا بحاص
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 ةباحصلا ةفرعم

 رساي لآ ربص

 ةنجلا مكدعوم نإ رساي لآ ًاربص

 نامثع نإو هللا امهبحص

 كايؤر قدص

 كايؤر قدص

 ركب وبأ قدص ءركب وبأ قدص
 باطنخلا نبا قدص

 رمع قدص

 رمع قدض
 ةليللا ترهس دقف كلزنم ىلإ عجرا تقدص

 ةدش ىلع تينب ضرأ تقدص

 كيف هللا كراب تقدص

 هللا ليبس يف ناكل اهتيطعأ ول تقدص

 ةقدص نيكسملا ىلع كتقدص

 ؟ةيده وأ ةقدص

 رب نم نادم ةقدص

 ةعس نع ملسملا ءرملا ةقدص

 هللا لوسر انل فص

 امهرمأ نم اهل نإف كميأ ضرأو كمحر لص
 امهيف زوجتو نيتعكر لص

 ةربقملا كلت لهأ ىلع هللا ىلص

 نيقلحملا ىلع هللا ىلص
 سلج مث رهظلا هللا لوسر انب ىلص
 لظ ىلإ دمع مث رهظلا هللا لوسر انب ىلص

 . . .رجفلا هللا لوسر انب ىلص

 انربكف عاقرلا تاذ ةوزغ يف هللا لوسر انب ىلص

 هتيب يف برغملا هللا لوسر انب ىلص

 طق انك ام رثكأ نخنو هللا لوسر انب ىلص
 تاولص سمخ هللا لوسر ىلص

 نافع نب نامثع

 همع نع ةميزخ نبا
 ةرامع همع نع ةميزخ نبا

 ةيلاعلا وبأ

 يبنلا باجصأ نم لجر

 سنأ

 نايح نب تارف

 دبعم نب ديزي

 بيقيعم نب ض رعم
 قيلط وبأ

 ناملس

 ةمقلع نب نمحرلا دبع

 يرذعلا ةبلعت نب هللا دبع

 نابيهلا

 سابع نبا

 رباج

 هللا دبع

 ريبزلا

 بئاسلا ني هللا دبع

 تاوحخ

 ثراحلا تنب لضفلا مأ

 ةثراح

 ةيجان

 دق
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 يف ىضمف رصعلاو رهظلا هللا لوسر ىلص
 ةأرما رصبأف ةزانج ىلع هللا لوسر ىلص
 . . عجر املف حادحدلا نبا ىلع هللا لوسر ىلص

 ةبعكلا لخد نيح يأ :نيتعكر ىلص
 ةكئالملا مكيلع تلص

 مكبحاص ىلع اولص

 دمحم ىلع كراب اولوق مث يلع اولص
 مهللا :اولوق يلع اولص

 كراب مهللا :اولوق يلع اولص

 اهيف اولص
 رثكأ سانلاو ىنمب هللا لوسر فلخ تيلص

 أرقف حبصلا ُهلكَع يبنلا فلخ تيلص

 ةالصلا يف رهجف هلي يبنلا فلخ تيلص

 سمشلا اذإب أرقف يبنلا فلخ تيلص

 ءيجت نأ لبق تيلص
 لاق ةمتعلا ةالص هللا لوسر عم انيلص

 ةرجشلا دجسم يف هللا لوسر عم تيلص

 هنيمب نع ينماقأف هلع يبنلا عم تيلص
 مورلاب أرقف هلع يبنلا عم تيلص
 عبرأو ةرشع ثالث مص

 رهش لك نم مايأ ةثالث مص
 سيمخو ءاعبرأ لك مصو هيلي يذلاو ناضمر مص

 ربصلا رهش مص

 نيموي رهش لك نمو ربصلا رهش مص

 نيعباتتم نيرهش مص

 رهشلا نم اموي مص
 اربنم هي هللا لوسرل تعنص
 شيلا يف ةحلط يبأ توص

 ناسنإلاب فرعأ انأل ىتح نيطلا يف يل اوروص

 كلام نب هللا دبع

 رمتعملا وبأ شنح

 ةرمس نب رباج
 ناوفص نب نمحرلا دبع
 ذاعم نب دعس

 ينهجلا دلاخ نب ديز

 يراصنألا ديز

 ةيراج نب ديزي '

 ةجراخ نب ديز

 كيلسلا

 ةقالع نب دايز

 ةنانك ينب نم خيش

 ثيرح نب ورمع

 رباج

 تباث وبأ

 بيبملا

 رخص نب رباج

 نزملا زعألا

 يفعجلا ةربس نب نمحرلا دبع

 ينانكلا برقع وبأ

 يشرقلا ملسم
 يبارعأ

 يلهابلا ةبيبح وبأ
 ةيراصنألا ةلوخ

 برقع وبأ

 يمورلا توقاي

 ديسأ نب ةفيذح
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 ةباحصلا ةفرعم

 يبنلا باحصأ هتيؤرل اوموص
 ةركب وبأ هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص

 ءادردلا مأ نكرجح يف نكتالص نم لضفأ نكتويب يف نكئالص

 يفثيللا ميشأ نب ثابق هبحاص امهدحأ موي نيلجر ةالص

 ةرماع نب ةرجيب ! !ةمتعلا ةالص

 يراصنألا ريهظ نب ديسأ ةرمعك ءابق دجسم يف ةالص

 ريبزلا نبا ةالص فلأ نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالص

 ريبج ةالص فلأ نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالص

 مقرألا يبأ نب مقرأل . . .فلأ نم ريخ اذه يدجسم يف ةالص

 ورمع نب هللا دبع . . ةالص نم فصنلا ىلع دعاقلا ةالص

 ةسعادو يبأ نب بلطملا مئاقلا ةالص نم فصنلا ىلع دعاقلا ةالص

 يمهسلا

 مقرألا يبأ نب مقرألا ةالص فلأ نم ريخ انهاه ةالص

 ةشئاع مهيلع ددشي نوح اصلا

 ةمالس نب سعسع ريخ مالسإلا نطاوم ضعب يف ةعاس ربصلا

 ىليل وبأ راسي ةثالث نوقيدصلا

 ىليل يبأ نب نمحرلا دبع 2 نيساي لآ نمؤم راجنلا بيبح : ةثالث نوقيدصلا

 زرحم ملاعلا نيز تمصلا

 دوعسم نب رماع ةدرابلا ةمينغلا ءاتشلا يف موصلا

 ملسم وبأ راسي ةالصلا ةالصلا

 ءارمحلا وبأ ةالصلا ةالصلا

 ريمع نب رماع ةالصلا ةالصلا

 ةورف مأ اهتقو لوأل ةالصلا

 يبنلا باحصأ ضعب نيتقولا نيذه نيب ام ةالصلا

 ثراحلا نب ةعيبر نب بلطملا نيتعكر لك يف دهشت ىنثم ىنثم ةالصلا

 داضلا فرح

 ريخشلا نب هللا دبع رانلاب قرح مليسملا ةلاض

 دوراجلا | رانلا قرح ملسملا ةلاض

 لالب مأ زاج هنإف نأضلا نم عذجلاب اوحض
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 يبنلا اهيلو تاف ةأرما انم ةأرما تبرض

 هتذخأ ثيح هعض

 اهعض

 فحصملا قرو يرهظ نيب ام اهوعض

 اًقرحم اًفلظ ولو هدي يف يعض
 كداؤف ىلع ينميلا كدي يعض

 اهدشناف اهدجت ةطقللا وأ ةلاضلا

 ةقدص وهف داز امف مايأ ةثالث ةفايضلا

 هتجح يف يبنلا فاط

 , تهركف يئزج ىلع لاط
 اهنع هللا ىنغأ دقو ةيلهاج ةمعط

 ًالجر هللا لوسر نعط

 ةضيرفلا دعب ةضيرف لالحلا بلط

 ةنجلا يف يراج ريبزلاو ةحلط

 تئش امهيأ قلط
 نهادحإ قلط
 اهقلط

 صقنم ريغ نم عضاوت نمل ىبوط
 ينآر نم ىأر نملو ينآر نمل ىبوط

 هل ىبوط مث هل ىبوط

 مهل ىبوط مث مهل ىبوط
 لوطت نأ تئش ام هللا دبع ابأ لوط

 تونقلا لوط
 ماع لك جحاو مايصلا ةمادإو مالكلا بيط

 همارحإ دنع هللا لوسر تبيط

 ناميإلا رطش روهطلا

 ىعاس

 نب عقار نب مكحلا نبرمع
 نانس

 يعازخلا ريبج نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 بلاط يبأ نب ىلع
 يمليدلا

 يبيعرلا سارف وبأ

 ريمع لآ ضعب
 هللا لوسر ىلوم ماشه
 يرصملا بكر
 ريفت

 ينهجلا نمحرلا دبع وبأ

 1 ةرمع وبأ

 زيج نب تاوخ
 ريمع
 ةباحصلا نم لجر

 ةشئاع

 يرعشألا نمحرلا دبع وبأ
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 لجر ةالص تييلاب فاوطلا

 ءاظلا فرح

 يقرزلا رخص نب ةملس هللا لوسر دهع ىلع يتأرما نم ترهاظ

 نيعلا فرح

 صاعلا نب ورمع «كيلإ بحأ سانلا يأ لئس امل» ةشئاع
 ةشئاع ىلوم عفار اًيلع داع نم هللا داع

 يرتخبلا ديعس هكرتت ملف هللاب ذاع

 عردألا نب نجحم عابسلاو ريطلا ةيفاع

 كيرش نب ةماسأ جرحلا هللا عضو هللا دابع

 صاعلا نب ديعس ييح لجر نامثع

 ةيعازخلا ميكح مأ روحسلا اورخأو راطفإلا اولجع

 سبنأ مأ سنأ مأ اي اهيلجع

 ةشئاع ميظعب تذع

 بزاع نب ءاربلا هلي هللا لوسر ىلع رمع نباو انأ تضرع

 ءاربلا هلي هللا لوسر ىلع رمع نباو انأ تضرع

 رمع نبا ثالث نبا انأو لبقأ ملف هللا لوسر ىلع تضرع

 يمطخلا ورمع نب ليدب ةيحلا ةيقر هَ هللا لوسر ىلع تضرع
 يمطخلا ورمع نب كتاف نيعلا ةيقر هَِّي هللا لوسر ىلع تضرع

 محللا يبآ ىلوم ريمع اهب يقرأ تنك ةيقر هلي هللا لوسر ىلع تضرع

 رمع نبأ ينرغصتساف ردب موي هللا لوسر ىلع تضرع
 ديسأ نب ةفيذح ةرجشلا هذه ىندأ ةحرابلا يتمأ يلع تضرع

 يفوعلا ورمع رماع يتدج تيأرف دودجلا يلع تضرع
 هللا دبع نب رباج ءاسنلا اهيف تيأر ام رثكأو رانلا يلع تضرع

 هللا دبع نب رباج ءاسنلا اهيف تيأر ام رثكأو «رانلا يلع تضرع

 هللا دبع نب ديز ةيحلا نم ةيقر هللا لوسر ىلع انضرع
 ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع هيف فرعي يذلا مويلا ةفرع

 رمعي نب نمحرلا دبع تافرع وأ ةفرع

 ديوس نب ديعس ةنس اهفرع
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 اودأو ءافرع مكيلع اوفرع

 ذحأي نأ هللا ىلع زيزع

 يلع نوكي نأ ىسع
 يئارم نوكي نأ ىسع
 ركب وبأ ةنخجلا يف ةرشع
 نامثعو رمعو ركب وبأ . .ةنحجلا يف ةرشع

 . . . ةنحلا يف شيرق نم ةرشع

 ةفلألاو ريخلا ىلع

 ةفلألاو ريخلا ىلع

 عرت مل يتلا ةرجشلا ىلع
 بيرقلا لهسلا نيهلا ىلع
 بيرقلا لهسلا نيللا نيهلا ىلع
 تباث نب ناسحب يلع

 ناطيش ريعب لك ةورذ ىلع
 باوبألا هذه اودس كلسر ىلع

 ددع متنك ولف سانلا اهيأ مكلسر ىلع

 اوحبذي نأ تيب لهأ لك ىلع
 ةثالث الإ ملسم لك ىلع
 ؟اذام ىلع

 يبر نذأتسأ انأ :لاق مث كلم ىلع

 ؟بهو ابأ اي تلزن نم ىلع
 هللا لوسر يبأ وأ يدج ينملع

 لوقأ نأ هلي هللا لوسر ينملع

 برك لزن اذإ هللا لوسر ينملع

 الالب نهملع
 ةيامرلاو ةحابسلا مكءانبأ اوملع

 مالسلا كيلع

 ءافشلا

 رباج نبا
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 ديهش هللا كيلع

 سانلا يديأ يف امم سايإلاب كيملع

 رمحلا لبحب كيلع

 ماعطلا لذبو مالكلا نسحب كيلع
 سانلا يديأ يف امم سأيلاب كيلع

 مالسلا كيبأ ىلعو كيلع

 هتملكو هللا حور اي كيلع

 دمثإلاب مكيلع

 هباحصأو نيمألاب مكيلع
 تونسلاو انسلاب مكيلع

 ةنجلا ىلإ يدهي هنإف قدصلاب مكيلع
 ذجاونلاب اهيلع اوضعف ةعاطلاب مكيلع

 مكماحرأ اولصو مكبر ركذب مكيلع
 ناطيشلا مكنيوهتسي الو مالكلا ةلقب مكيلع

 نوبحي موق ىلإ نوعجرتسو هللا باتكب مكيلع
 ثيدحلا

 متلمح ام مكيلعو لمح ام هيلع

 ةنجلا لهأ جارس « باطخلا نب رمع
 ةجح لدعت ناضمر ةرمع

 ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع

 ةجح دعت ناضمر يف ةرمع

 ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع

 ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع

 ناتئفاكم ناتاش مالغلا نع

 ناتتفاكم ناتاش مالغلا نع

 ناتئفاكم ناتاش مالغلا نع

 عيطأو عمسأ نأ هني لوسر يلإ دهع
 مكدحأ ىأر اذإ هاخأ مكدحأ لبقت مالع

 ةمامأ وبأ

 عباصألا وذ

 عجش نب يناه

 يراصنألا ليعامسإ دج

 ريم ينب نم لجر دج

 تباث وبأ

 يلع
 ةريره وبأ

 يبأ وبأ

 ةبوضغلا نب نزام

 ةيراس نب ضابرعلا

 يدبعلا ديز نب ضايع

 مكح وبأ رباج

 ىسوم وبأ

 ةملس نب ديزي

 ةريره وبأ

 لقعم وبأ

 شبنخ نب مره

 شينخ نب بهو

 لقعم مأ

 ةيعازنملا زرك مأ

 ةيعازنملا زرك مأ

 ةيبعكلا زرك مأ

 ةدبع نب معطم

 فينح نب لهس نب ةمامأ وبأ
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 اليبسلس ىمست نيع

 هئيق يف دئاعلاك هتبه يف دئاعلا

 كقنع يف قتعلا

 ةنجلا نم ةرجشلاو ةوجعلا

 ةنحلا نم ةرخصلاو ةوجعلا

 ىراصنلاو دوهيلا ىلع روشعلا

 لمعلا نم لضفأ ملعلا

 ةزئاج ىرمعلا

 ثراولل ىرمعلا

 ثبخلا نم ةريطلاو قرطلاو ةفايعلا

 ايندلا نم ريخ ةحور وأ هللا ليبس يف ةودغ
 هيلع اولص هسفئنب مكبحاص مكررغ

 ةمأ وأ دبع ةرغ

 موي مامإ فلخ تيلص امف هع يبنلا عم توزغ
 بجاو ةعمجلا موي لسغ

 ملتحم لك ىلع بجاو ةعمجلا موي لسغ
 بجاو ةعمجلا موي لسغ
 راعدلا اورجهاو راصبألا اوضغ

 ةروع امهنإف .,كذخف طغ

 ةروعلا نم امهنإف كذخف طغ

 هللا لوسر ىلوم نابوث

 سابع نبا

 ةيمأ نب ليعامسإ دج
 يزملا ورمع نب عفار

 يزملا ورمع نب عفار

 هللا ديبع نب برح
 يبنلا باحصأ ضعب

 تباث نب ديز

 يملسألا جاجحلا

 مهر وبأ
 هللا دبع نب كلام

 نب عفارو ةلحلح نب ورمسع

 ايندلا وبأ

 ريمع نب مكحلا

 سحبج نب هللا دبع نب دمحم
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 ةباحصلا ةفرعم

 رمع نبأ اهل هللا رفغ رافغ

 رذوبأ ملسأو اهل هللا رفغ رافغ

 ورمع نب ثراحلا مكل هللا رفغ

 كيتع نب رباج عيبرلا ايأ اي كيلع انبلغ
 كيتع نب رباج عيبرلا ابأ اي كيلع انيلغ

 ثراحلا نب فوع ارساج ودعلا يف هدي ةسمغ

 ءارعزلا وبأ مكيلع فوخأ لاجدلا حيسملا ريغ

 دوهيلاب اوهبشت الو بيشلا اوريغ
 ركب يبأ تنب ءامسأ هرعش نم اذه اوريغ

 جاجحلا | ةمألاو دبعلا ينعي ةرغلا

 بعك نب ةظرق تيملل ءاكبلاو «سرعلا يف ءانغلا

 ءافلا فرح

 ورمع نب هللا دبع مايأ ةثالث موصب امإ «دتفاو قلحاف

 ضايبلا رخص نب ةملس قيرز ينب ةقدص بحاص ىلإ بهذاف

 ثراحلا هملعأف بهذاف

 ةشئاع يلع اهيركذاف يبهذاف

 بطاح نب ةبلعت نيلجر تاقدصلا ىلع هللا لوسر لمعتساف

 سايع نبا ةنجلا لهأ ءاسن ةديس ةمطاف

 يملسألا مهج اهلجر مزلاف

 ةيواعم نب ةحلط ةنجلا مثف اهلجر مزلاف

 ةمهاج نب ةيواعم اهيلجر تحت ةنجلا نإف اهمزلاف

 ةمثيخ نب نزام نوكسلا نيب ىخآف

 كلام ني سنأ 2 ١ هكتحف يبنلا هب تيتأف

 ةيعوبريلا هللا دبع نب ةرمج ىلع هدي عضو مث ةرجح يف يبنلا ينسلجأف

 ليفطلا وبأ اهبذجف هينيع نيب ام ةدلجب ذخأف
 ءامسأ هرجح يف هعضوف هللا لوسر هذخأف

 كلام نب سنأ ءاش ام لوقي نأ هِي هللا لوسر هل نذأف

 يرافغلا سيخ هلكأت نأ رهظلا يف هل نذأف

 رصن مأ اهموحل نم بصأف
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 كلام نيمس نم كلهأ معطأف

 فصنلا ةزمح تنب هن يبنلا ىطعأف

 دوجسلا ةرثكب كسفن ىلع ينعأف
 اذكه تارم ثالث يسأر ىلع ضيفأف

 ىتأ مث هتبطخ كرتو يلع هِلَع يبنلا لبقأف
 لالهلا لصي ىتح مقأف

 هدي تعطقف ُهْنيَي يبنلا هب رمأف

 اهاوهب اهقعلي نأ هي هللا لوسر رمأف
 هل نذآ نأ ينرمأف

 موتكم مأ نبا تيب يف دتعأ نأ هَ يبنلا ينرمأف
 اوقلحي نأ اوذرأ اذإ اولوقي نأ يبنلا مهرمأف

 حيرش وبأ تنأف

 حيرش وبأ تنأف

 ديزي نب ةماسأ ُهِْلَم يبنلا اهحكنأف
 هل ترذن ام هلل فوأف

 فوع نب نمحرلا دبع نم متنأ نيأف
 هتالص دعب هتالص نياف

 هلوسرو هللا مكبحي نأ متيبحأ اذإف

 هيفوتست يتح هعبت الف اًماعط تثعب اذإف
 مهعم لصف ةالصلا تئج اذإف

 اتيز هيلإ تأيلف كلذ هعطي مل نإف
 ةمرحك ةمايقلا موي مكيبن ةمرح نإف

 سرعلا دنع وهللا يف صخر هي هللا لوسر نإف

 سرعلا
 مارح مكيلع مكلاومأو مكءام نإف

 مارح مكيلع مكلاومأو مكءامد نإف

 مارح مكيلع مكلاومأو مكءامد نإف

 مهلتقاف هنع اوربصي مل نإف

 ءاملا عيب نع ىهن هيَ يبنلا نإف

 ةنيزم نم نيلجر

 دادش نب هللا دبع

 يملسألا بعك نب ةعيبر

 معطم نب ريبج
 ةعافر وبأ

 ةبيبح نب ديزي

 يلظنحلا مدهز نب ةبلعت
 دلاخ نب ماذخ تنب ءاسنخ

 ةشئاع

 سيق تنب ةمطاف

 يفيص تنب ناينق

 يناه نب حيرش

 حيرش نب يناه
 سيق تنب ةمطاف

 مدرك تنب ةنوميم

 ناوفص تنب ةرسب
 يملسلا دلاخت نب ديبع

 دارق وبأ

 مازح نب ميكح
 رماعم نب ديزي

 ةنوميم
 يرعشألا كلام وبأ

 بعك نب ةظرق

 دعس نب رماع

 لجر

 طيرش نب طيبن

 صوقألا نب ورمع
 مليدلا

 دبع نب سايإ
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 تببحأ نم عم كنإف
 تينفأف تلكأ ام كلام نم كل اف

 مالسلا كيلع در دقو ليربج هنإف

 ةمأ ةمايقلا موي ثعبي هنإف

 هتايحل الو دحأ تومل اهب ىمرت ال اهنإف

 برثي برتو ءانهدلا برت ددع دهشأ ينإف
 دوجسلا ةرثكي كسفن ىلع ينعأف لعاف ينإف

اطهر هني هللا لوسر ثعبف
 ورمع نب رذنملا مهنم 

 يدعاسلا

 بيبح اي ىلإ بتف

 هيلع ركني ملو هللا لوسر مسبتف

 برغملا نم ةبوتلل هللا حتف
 كلاهضقأ اهب ىملكتف

 هللا لوسر يده دئالق تلتف

 اهرفكت هراجو هدلوو هلامو هلهأ يف لجرلا ةنتف

 عدتو ملست :لاقف مالسإلا قيرط ىلع كل سلجف
 ضرألا ءلم اذه نم ريخ ليعجف

 هتروع نم وأ ةروعلا نم لجرلا ذخف

 هتروع نم ملسملا ءرملا ذخف

 يمأ و يبأ كادف

 املعو امهف ديزي نأ هللا اعدف

 نيب هباجأف شارف هلي هللا لوسر اعدف

 ههجو حسمو .هلاعدف

 ةمامأ ابأ رمأف هِْكَي هللا لوسرل كلذ ركذف

 كلذب كلذف

 يرقهقلا يشمي ُهَلكَع هللا لوسر عجرف

 هنم هعزنف هدرف

 يبهذلا دوعسم نبا

 مصاع نب سيق

 نامعنلا نب ةثراح

 ديز نب ديعس

 راصنألا نم ًالجر :

 نايفسوبأ

 يفنحلا رهشم نبربو

 يملسألا سارف وبأ

 كلام نب رماع

 لهشألا دبع ينب نم ةأرما

 ةشئاع

 نايفس يبأ نب ةيواعم

 لاسع نب ناوفص

 ةكيلم

 ةشئاع

 ةفيذح

 يدسألا ةربس نب رباج

 ماوعلا نب ريبزلا
 سابع نبا
 ليفطلا وبأ

 بنعق نب ميعن
 ةبلعث نب ةمامأ وبأ

 راصنألا نم ةأرما

 رذاوبأ

 يلع

 لامج نب ضيبأ
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 مئامعلا نيكرشملا نيبو انئيب ام قرف
 اقيدص هللا لوسر هامسف

 توصلا مارحلاو لالخلا نيب لصف

 لاصخ عبسب اًشيرق لجو زع هللا لضف
 هتيب يف لجرلا ةالص لضف

 كبونذ نم رثكأ هللا وفعف
 لضفأ هللا دنع مكبحاصل لعف

 سدقملا تيب كيلعف
 ةرخآلا ءادهشب قحلن ىتح مهلتاقف

 اًبرغ لاحتساف باطخلا نب رمع ماقف
 اهريغ لمعت ال نأ كيلع الف تبجوأ دقف

 اعد يذلا همساب هللا اعد دقف

 نيرجاهملا ءارقف
 هتتبا نيبو ينيب هلام هع هللا لوسر مسقف
 مكبحاص هقف

 بتف تبنذأ املكف

 هتلق ام لثم تناك مهلكف

 هللا لوسر يطبإ ةرمغ ىلإ رظنأ تنكف

 نمؤملا ةعورب فيكف

 ؟هب عنصت فيكف

 نيملاعلا برل سانلا موقي موي عنصت فيكف
 ةضيرف ملعلا بلط هنإف «لأستلف

 ةجحك ناضمر يف ةرمع نإف ناضمر يف رمتعتلف

 روث لاقي لبج يف راغب ركب وبأو ُهْنيَي يبنلا قحلف
 مكماعط ىلع نوقرفت مكعلف
 ضبق ىتح ةقدص ُهَلكَي هللا لوسر هنم لبقي ملف

 ركب يبأ ىلع هِي هللا لوسر الت املف

 هدي طسبو مسبت هَ هللا لوسر امهأر املف

 ةناكر

 ماوعلا نب ريبزلا
 نامجتلا نب بيهص
 ةشئاع

 ليقع يبأ نب نمحرلا دبع
 عباصألا يذ

 سوماق وبأ قراخم

 هيبأ نع ملاس
 ةيلظنحلا نب لهس

 ةحلط وبأ

 هللا لوسر ىلوم نابوث

 ةزمح تنب بنيز
 ةنالع نب ةمقلع

 ةشئاع

 دعس نب ريشب

 .مرقأ نب هللا دبع
 ميمت نب ريشب

 يرقنملا مصاع نب سيق

 ىملسألا بدنج نب ةيجان

 ةريره وبأ

 ريثك مأ

 يدسألا لقعم يبأ نب لقعم

 ةشئاع

 برح نب يشحو
 بطاح نب ةبلعُت

 ةشئاع

 ةورع

 ةباحصلا ةفرعم
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 هب ينيتأت نأ لبق اذه ناك الولف

 هدبع ىلع هرثأ ىري نأ بحي هللا نإف كيلع ريلف
 اهوحضيل مث اهريغ اورتشيلف

 ىضوف اي ىلع هللا لوسر دي عضو سنأ امف
 كتبقر يف فيسلا لاب امف
 هديرتامف

 يهتشت امف

 تونسحم متنأو تعلط ول مكيلع اذامف

 رجحلا يف ةيمأ نب ناوفصل طرش يذلا امف

 هدهت نأ ةنجلا هللا كلخدأ نإ كرسي امف

 فلخت نيح كئلوأ دحأ عنمي امف

 سأر ىلع هديب يبنلا حسمف

 مهولتقاف هكرتي مل نمف
 ؟هيلاوح ناذه نمف

 ؟هبشي نمف
 يلصي نأ ءاش نم هني هللا لوسر يدانم دانف
 ٠ ينذأ تعمسو ينيع تمانف

 هناجرو هقاس تلبقف طوسلا ينلوانف

 اهموحل نم أضوتنف
 ةيعوألا يف برشلا نع هللا لوسر مهاهنف

 ةيعوألا يف برشلا نع هللا لوسر مهاهنف
 تملسأ لهف

 كموق نع غلبم تنأ لهف

 . اهينتركذأ الهف
 بوتي هلعل هومتكرت الهف
 ةميمد يهو اهومتكرت الهف

 اهيف ترظنف هبلق نع تققش الهف
 ءانإ هيلع تأفك الهف

 مصاع وهف

 ةيمأ نب ناوفص
 ةمقلع يبأ نب ريهز
 راصنألا نم الجر

 لاله دبع نب هللا دبع

 يرهزلا باهش نبا
 يردخأ نب ةماسأ

 رباج

 ءاوخفلا نب ةمقلع

 يرهزلا باهش نبا

 ةرق نب ةيواعم مع

 مهر وبأ

 نايفس وبأ

 يريمحلا عشوهلا نب مليد

 ةعبنص نب ميذح نب ةلظنح

 حابر
 حيلملا يبأ وبأ

 ينرجلا دعسأ

 يلهابلا ةيفشم يبأ نب هللا دبع

 ةزعلاوذ

 هللا دبع نب سيفن

 يدبعلا رباج نب هللا دبع
 دودحملا بطش ليوط وبأ

 رذوبأ

 مرصأ نب دوسأ
 ديزي نب روسم

 ديزي وبأ ميعن

 ةيراج نب لهس

 سادرم
 ةعادو يبأ نب بلطملا

 يردخأ نب ةماسأ

 انااا

 انادي
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 قدصأ مالسإلا يف يهف
 نوهأ ايندلل هللاوف
 هدنع نم ُهَنلَي هللا لوسر هادوف

 يردأ ام هّنِيَي هللا لوسر ىلع بذكأ الف

 هتليسع يقوذت ىتح هيلإ يعجرت الف
 هوبرشت الف
 امكلاحر يف امتيلص اذإ ءالعفت الف
 ةحتافب مكدحأ أرقي نأ الإ اولعفت الف

 كدي طسبت الو اًقورعم الإ كناسلب لقت الف
 نالف

 عرف لبإلا يف
 عرف لبإلا يف
 تحلص اذإ ةغضم ناسنإلا يف
 ةعمج يف
 ةنحلا يف
 ءاخسلا ىمست ةرجش ةنجلا يف

 تارافكلاو تاجردلا يف
 «رانلا يفرط ةالصلا مقأ» هلوق يف
 مهبطخ هللا لوسر نأ نوزملي نيذلا» هلوق يف

 ؟لتقي نمل اولوقت الو»هلوق يف
 ىبأ نيأ هلأس نمل «رانلا ئف»

 ْ نتف سمخ ةمألا هذه يف
 تضم دق نتف سمخ ةمألا هذه يف

 ا كيف يف هدي عديف
 مهارأ يلام لجو زع هللا لوقيف

 هلوسرو هللا امهبحي نيتلصخ كيف
 هللا امهبحي ناقلخ وأ ناتلخ كيف

 ةانألاو ملحلا هللا امهبحي ناقلخخ كيف
 ناتلخ ةمألا اهتيأ مكيف

 ءوضولا هيف
 هلوسرو هللا نم رافلا

 نامعنلا

 ىليل يبأ نب نمحرلا دبع
 ناميلا نب ليسح

 ماوعلا نب ريبزلا
 مليدلا

 ةباحصلا نم لجر
 مرصأ نب دوسأ

 مصاع نب ناتلفلا

 ديزي وبأ هللا دبع
 ينزملا دبع

 ةعصعص ىيبأ نب سيق

 دليوخ تنب ةجيدخ

 بيلكو دارف نب هللا دبع

 باهش نب قراط

 سابع نبا
 سابع نب هللا دبع

 سابع نبا

 رامع

 معئخ نب جش
 ةيمأ نب ىلعي
 يبيحرلا ةقفش نب ليبحرش

 سيقلا دبع جشأ

 يرصعلا ةيريوج

 ناوفص نب ةرسب

 متاح تنب ةنافس
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 فاقلا فرح

 كيف ميهاربإ نب ءاطع لاعنلا اولباق .

 فلع فئاطلا نم لجر ميهاربإ لاعنلا اولباق

 1 عيبس نب كينج ًارفاك راهنلا لوأ هلع هللا لوسر عم تلتاق

 000 ةذوه نب ءادعلا هللا لوسر عم انلتاق

 18 دلاخ نب سوأ نب ءاربلا يبنلا هل برضف نيسرف يبنلا عم داق

 6066, فروع نب نمحرلا دبع لام بحاص ينم ملسي نل ناطيشلا لاق
 70 يخئاظلا ةرم وبأ تاعكر عبرأ لص مدآ نبا : ىلاعت هللا لاق

 245 عقسألا نب ةلثاو يب يدبع نظ دنع انأ : ىلاعت هللا لاق

 نما ءادردلا وبأ نمحرلا انأو هللا انأ : ىلاعت هللا لاق

 1 حدارم وبأ ةالصلا ةماقإل لاملا انلزنأ انإ : ىلاعت هللا لاق

 س5 يئيللا دقاو وبأ لاملا انلزنأ انإ لجو زع هللا لاق

 يذلا يدبع لك يدبع نإ :لجو زع هللا لاق
 0 ةركعز نب ةرامع ينركذي

 باحصأ نم لجر نع حيرش ١> كيلإ شمأ ىلإ مق مدآ نباي : لجو زع هللا لاق
 7” يبنلا

 سجلت ريمغ نيب عفار اًنيب يل نبا :دوادل هللا لاق

 كر ديز نب سيق اهنإف ةصفح عجار : ليربج يل لاق

 010 قيدصلا ركب وبأ لوألا ماع هني هللا لوسر انيف ماق

 0230 ةبيؤر نب ةرامع هللا هلوسر داز ام نيديلا نيتاه هللا حبق

 4 نايفس يبأ نب ةيواعم نينس ثالث نبا وهو هللا لوسر ضبق

 0 يعازخلا ثراحلا نب ورمع ارانيد كرت امو يبنلا ضبق

 "04 ةلظنح نب لفغد ةننس نيتسو سمخ نبا وهو يبنلا ضبق

 ند ةعمز وبأ نيعستو ةعبس ليئارسإ ينب نم لجر لتق
 نك يملسألا ةزرب وبأ هنم انأو ينم اذه ءهولتق مث ةعبس لتق

 فرفض ثراحلا نب برح سروب ءاسنلل انرمأ دق

 200 كلام نب سنأ كتببحأ دق

 7014 04 سيق تنب ةلوخ ءانإ يف هللا لوسر ديو يدي تفلتخا دق



 رجح نب لئاو مكءاج دق

 كميلعت نسحي لجر ىلإ كتعفد دق
 ذاعم اي كتيأر دق

 كنع تيضردق

 قلخي نأ لبق ريداقملا هللا ردق

 .فصنأو كمع نبا كرار دق

 موثلك تنب ةّيرك كتجوز دق
 هللا مسا ىلع كتجوز دق

 كرشلا نم ةريزجلا هذه لهأ هللا رهط دق

 ذاعمب تذع دق

 كيلإ هللا نسحأ دقف كنع توفع دق
 هملعي ال ملع ملعلا نمو اريخ كيف هللا ملع دق

 نيلماع اوناك ام هللا ملع دق

 ريبك لجر هنأ تملع دق

 هل رفغ دق هل رفغ دق ءهلرفغ دق

 ةقث يدجت ىتح جورخلاب يلجعت الف تلعف دق
 يتعمس ام يلع لاق دق

 نوثدحم مألا نم مكلبق الخ نميف ناك دق

 ريغ نم اًبنج انيف حبصي ُهنفَع يبنلا ناك دق

 ملاس نب رمع اي ترصن دق
 ةيلهاجلا يف ناك مد لك عضو دق

 ين نيعبس ناسل ىلع سدعلا سدق
 عست نبا انأو ةنيدملا هِي هللا لوسر مدق

 رشع نبا انأو ةنيدملا هِي هللا لوسر مدق

 عفار مأ

 يرهزلا باهش نبا
 ةجك ما

 رجح نب لئاو
 ةباعث وبأ

 ىفوأ يبأ نب هللا دبع

 ورمع نب هللا دبع
 ةمثح وبأ

 ينزاملا رسب نب ةيطع

 ينزاملا رشب نب ةيطع

 بلطملا دبع نب سابعلا
 ةداتق

 دوسألا نب رابه

 رماع ينب نم لجر نع يعبر

 دليوخ تنب ةجيدخ

 ورمع نب ليهس تنب ةلهس

 عرذألا نب نجحم

 متاح تنب نافس

 راصنألا نم لجر

 ةريره وبأ



 يل منغ يف انأو ةنيدملا هللا لوسر مدق

 نينثالا موي ةنيدملا هي هللا لوسر مدق

 ةدعقلا يذ يف ارمتعم ةكم هللا لوسر مدق

 مدقم دعب ماشلا نم ديز نب ديعس مدق

 ىخاف ةنيدملا فوغ نب نمحرلا دبع مدق
 طهر دق ادعب هللا لوسر ىلع مدق

 شوجلا وذ هيَ يبنلا ىلع مدق

 مدهم وذ ُهّليَع يبنلا ىلع مدق
 لجرلا لعجف هللا لوسر انيلع مدق
 قدصم انيلع مدق
 نيعوبسأ نبا انأو ةنيدملا يبنلا مدق

 تام دقو ةكم حتف موي هلي يبنلا مدق

 هللا لوسر ىلع فيقث دفو مدق
 هللا لوسر ىلع فيقث نم دفو مدق

 هللا لوسر ىلع فيقث نم اندفو مدق
 ددع نينح موي هللا لوسر ىلع تم دق

 يبنلا لاقف تملسأف يبنلا ىلع تمدق

 أرقي هتعمسف يبنلا ىلع تمدق

 ةيار يل دقعف يبنلا ىلع تمدق

 بكار ةئام يف يبنلا ىلع تمدق

 تعيابف ةنيدملا يبنلا ىلع تمدق

 هل اعدف لبإب ةنيدملا تمدق

 بطخي يبنلا تيأرف ةنيدملا تمدق

 دهج يبو ةنيدملا ىلإ ةيلاعلا نم تمدق

 رفن ةتس نحنو ةكمب هللا لوسر ىلع انمدق
 ةئامعبرأ يف هللا لوسر ىلع انمدق

 ناملغ سمخ نحنو هِي هللا لوسر ىلع انمدق
 هو هللا لوسر اذإف ةنيدملا انمدق

 « تاقساب لْخّنلاو ظ حبصلا يف هَ هللا لوسر أرق

 رماع نب ةبقع
 ةمزح نب ثراحلا

 يرهزلا

 يرهزلا
 كلام نب سنأ

 رمع نب مصاع
 ينادهلا قاحسإ وبأ

 برح نب يشحو

 ةريبج يبأ نب كاحضلا

 لئاو وبأ

 ةلاضف نب دمحم

 ةيواعم نب زيزعلا دبع

 ةعيبر نب ديعس

 نايفس نب ةيطع

 ةيطع نب نايفس

 عدنج نب ةدينج وبأ

 رماع نب ديز
 ةيواعم نب ةعصعص

 نكسلا نب ةعيبر

 ديبع نب نمحرلا دبع

 روزألا نب رارض

 سوأ نب نيصح

 ناسح. نب ثراحلا

 ديعس وبأ
 دنه يبأ نب دايز

 نرقم نب نامعنلا

 جارس
 يركبلا ناسح نب ثراحلا
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 مكنسحأ نم هنإف نيطلا نم يماميلا اوبرق

 ةرم ةقدصك نيترم ضرق

 مهنولي نيذلا مث ينرق
 هباحصأ ىلع هللا لوسر مسق

 ةلهسل مسقف ربيخ مئانغ هي هللا لوسر مسق
 سودلا ورمع نب ليفطلا ةصق

 يلع اهصق

 عوري يف كلذب هللا لوسر انيف ىضق
 عورب يف كلذ يف هني هللا لوسر انيف ىضق

 ةرغب هِيَ هللا لوسر هيف ىضق
 دهاشو نيميي هني يبنلا ىضق
 تلظأ امو تاومسلا بر مهللا هللا اوعدن اوفق

 يعمس رش نم كب ذوعأ لق
 تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ لق

 مقتسا مثالا يبر لق
 لضفلا طعأو لدعلا لق

 افيع الو ةيرذ نلتقت ال دلاخ لق
 انفلسأ وأ انعب هلي هللا لوسر كل لوقي هل لق
 ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتآ مهللا لق

 يسفن رش نم ينذعأو يدشر ينمهلأ مهللا لق
 يرمأ دشرأل كيدهتسأ ينإ مهللا لق

 دشرأ ىلع يل مزعاو يسفن رش ينق مهللا لق
 لوققي هللا لوسر نإ سانلا اهيأ اي لق
 ناميإ يف ةحص كلأسأ ينإ مالغ اي لق
 رهظلا يف أرقي هَ هللا لوسر ناكأ بابخل انلق
 ةدابعلا ريثك نم ريخ هقفلا ليلق

 اهلتقاف اهيلإ مق

 ًاضوتتلف زوجعلا رمو أضوتف مق

 يلع نب قلط

 ثراحلا تنب ةريوج

 ينزملا دمحم

 دوعسم نب هللا دبع
 ينهجلا دلاخخ نب ديز

 يراصنألا ثراحلا نب تباث

 قاحسإ نب دمحم

 رباج

 عجشأ نم لجر

 عجشأ نم لجر
 ةريغملا

 قرس

 بتعم وبأ

 ديمح نب لكش
 غابتلا وبأ

 يفقثلا هللا دبع نب نايفس

 يبضلا ريدك

 عيبرلا نب حابر
 عفار وبأ

 رباج

 نارمع وبأ نيصح
 نارمع

 نارمع وبأ نيصح

 دابع

 يملسلا رماع نب ةبتع
 رمعم وبأ
 ءاجر

 عقار وبأ

 كلام نب سنأ
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 هبجأف مق
 هملعأف مق

 اهلزنأف مق
 كل ةداهش ال مق

 لستغاف علسأ ايمق

 مميتف علسأ ايمق
 ةالصلاب انحرأف لالب اي مق

 اهلخدي نم ةماع اذإف ةنجلا باب ىلع تمق
 الملا نعلا مهللا لاقف هَّتقَع هللا لوسر تنق

  اهرارشب يتمأ ماوق

 مكلوقب اولوق
 . دمحم ىلع لص مهللا :اولوق
 دمحم ىلع لص مهللا :اولوق
 اوحلفت هللا الإ هلإ ال :اولوق

 ديلولا نب ديلولا يكبأ : يلوق
 هللا الإ هلإ الو هللا ناحبس : يلوق

 كيبل مهللا كيبل : يلوق
 تارم رشع ربكأ هللا :يلوق

 مهئابآ نذإ ريغب هللا ليبس يف اوجرخ موق
 هللا ليبس يف لتق موق
 مكديس ىلإ اوموق

 هيلإ انب اوموق
 . .نوعاطلاو ةداهش هللا ليبس يف لتقلا
 ةرامك لعقلا

 بهذ نم ةيداهب يبلا ينناعاف تبتاك
 هيف انل كراب مهللا» :لاق مسقي نأ دارأ اذإ ناك

 «فلخل اانبقعو

 يي راصنألا دوعسم وبأ

 يدزألا بينم
 ةملس مأ

 ةداتف وبأ

 سابع نبا

 عفار يبأ ينب مأ
 يلالهلا كلام

 ينزملا نمحرلا دبع

 رباج

 شيبح نب دشار

 تباث نب ةميرخ

 فاكلا فرح

 ناملس

 راصنألا نم ةمالس نم لجر
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 ةيمأ نب ىلعي راد نم اًناكم ءاج اذإ ناك

 ًالهس هللا لوسر هامسف نزح مسا ناك

 هلي هللا لوسر نذؤم لالب ناك

 . تأربف هللا لوسر يل اعدف صرب يب ناك

 فيعض لجيور انئانبأ نيب ناك

 نآرقلا ىلع ضرعي ليربج ناك
 ةرشع سمخ هللا لوسر جوزت ام عيمج ناك
 ةرشع سمخ هللا لوسر جوزت ام عيمج ناك
 ةوسن ةرشع سمخ هللا لوسر جوزت ام عيمج ناك
 يولم ديدح نم ُهُللَع يبنلا متاخ ناك

 ةملس مأ يبنلا هيلع جوزت يذلا ناك

 هللَع يبنلا ربق اولزن نيذلا ناك
 فيرع هل ناكف ةنيدملا مدق اذإ لجرلا ناك

 دحأ لك بهذو راهنلا عفترا اذإ هللا لوسر ناك
 ةثالث هسأر ىلع غرفأ لستغا اذإ هللا لوسر ناك

 مهللا» :لاق ةقدصب موق هاتأ اذإ هللا لوسر ناك
 «مهيلع لص

 انملكي الف هملكن ءاملا قارأ اذإ هللا لوسر ناك

 هلوب رتن لاب اذإ هللا لوسر ناك
 ىلص رمأ هبزح اذإ هللا لوسر ناك

 موثلك تيب نم جرخ اذإ هللا لوسر ناك

 ايندلا يف يفلس :لاق ينآر اذإ هللا لوسر ناك

 ةرخآلا يف يفلس

 هقرافت مل رفاس اذإ هللا لوسر ناك

 ينإ مهللا» :لاق عكرو دجس اذإ هللا لوسر ناك

 «كطخس نم كاضرب ذوعأ

 هلجر ناث وهو لاق حبصلا ىلص اذإ هللا لوسر ناك
 كاوسلا ىرجأ ليللا نم ماق اذإ هللا لوسر ناك

 انلبقتسا ةعمجلا موي ماق اذإ هللا لوسر ناك

 م4 قراط نب نمحرلا دبع مأ

 نضفر دعس نب لهس

 قى ديزي نب بئاسلا

 101 سيق نب ديلولا
 نضل دعس نب ديعس

 فضح ةمطاف

 فضنت نيسحلا نب يلع

 <«ظ]آ]15 نيسحلا نب يلع

 7 نيسحلا نب يلع

 قيال بيقيعم

 ,«2ىىكت سنأ

 دف سابع نبأ

 نما يرصنلا ؤرمع نب ةحلط

 قففرخا كك يفقثلا ةلظنح نب ةمادق

 1 هللا دبع نب رباج

 0104 ىفوأ يبأ نب هللا دبع

 0:0١ ءاوخف نب ةمقلع

 ١15 دادزا

 وري فرش ناميلا نب زيزعلا دبع

 م15 قاحسإ نب دمحم

 2( هللا ديبع نب ةحلط
 ,2ظ4144 ةيراصنألا دعس مأ

 7 ليفطلا نب دلاخ

 ال55 354 ينهجلا لحز نبا

 فضني ةشئاع

 هيبأ نع يراصنألا ىيحي وبأ

 ١0 هدج نع



 هباحصأ يقل اذإ هللا لوسر ناك

 اًيلع احالس ىطعأ زغي مل اذإ هللا لوسر ناك

 كنم اًرعش رثكأ هللا لوسر ناك

 ةعاسلا رمأ ركذي لازي ال هللا لوسر ناك

 ىلع اهضيفيف فكأ ةثالث ذخأي هللا لوسر ناك

 هسأر
 يلايللا موصن نأ انرمأي هللا لوسر ناك

 ةيارلا هيطعيف هثعبي هللا لوسر ناك

 رفس يف ىذغتي هللا لوسر ناك

 نيعدخألا يف اًنالث مجتحي هللا لوسر ناك

 ضيفي ىتح اهبلحي هللا لوسر ناك

 يبأ ىأرف بطخي هللا لوسر ناك

 هللا مايأب انركذيف انبطخي هللا لوسر ناك

 ضرع كاتسي هللا لوسر ناك

 نيملسملا كيلاعصب حتفتسي هللا لوسر ناك

 ةكرب ةاشلا يمسي هللا لوسر ناك

 لغشي هللا لوسر ناك

 اذإ حبصلا يلصي هللا لوسر ناك

 ةزانج ىلع يلصي هللا لوسر ناك

 اًنالث هسأر ىلع فرغي هللا لوسر ناك

 اهيديب اهذخأيو اهدهي هللا لوسر ناك

 ءاملا هدنع عضوي هللا لوسر ناك

 لظلا يف ردب موي هللا لوسر ناك

 كرعش نم رثكأ هللا لوسر رعش ناك
 ناضمر رهش موص ىراصنلا ىلع ناك

 يف هيصعن ال نأ هللا لوسر انيلع ذخأ اميف ناك

 فورعملا

 سرفأ ةثالث دعس يبأ دنع يبنلل ناك

 يرازفلا بدنج وبأ

 ةماسأل بيسن ةلبج

 هللا دبع نب رباج

 باهش نب قراط

 ناحلم نب ةداتق

 يلع نب نسحل

 ةيمأ وبأ

 سابع نبا

 مزاح يبأ نب سيق

 ماوعلا نب ريبزلا

 زهب
 دلاخ نب ةيمأ

 يملسلا نمحرلا دبع نب ةبيش
 تماصلا نب ةدابع

 بئاسلا نب سيق

 يفقثلا دوعسم نب ةورع

 يراصنألا مزاح وبأ

 هللا دبع نب رباج

 تاعيابملا نم ةأرما

 دعس نب لهس
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 "11 رع
 , ملم
 يك

 حابر همسا مالغ يبنلل ناك

 راسي هل لاقي هل مالغ يبنلل ناك

 ةتس كوبت ةوزغ يف هللا لوسر نع فلخت نم ناك

 ريشي هتالص رخآ يف سلج اذإ يبنلا ناك

 هباحصأ هعم سرح اذإ يبنلا ناك

 ربك لالهلا ىأر اذإ يبنلا ناك

 ةالصلاب هرما لجرلا يده يضر اذإ يبنلا ناك

 هيدي عفر ةالصلل ربك اذإ يبنلا ناك

 ًالجر عمسف رغس يف يبنلا ناك
 روسلا هيلع لزني وهو نامزلا هيلع يتأي امم يبنلا ناك
 انالث هيفكب ذخأي يبنلا ناك

 كلذب رمأي يبنلا ناك

 هلزنمل أوبتي امك هلوبل أوبتي يبنلا ناك

 سلجيف جرخي يبنلا ناك

 ةالصلا حتتتفا اذإ هيدي عفري يبنلا ناك

 ضرع كاتسي يبنلا ناك

 هيبجاح ىلع سمشلاو ةعمجلا انب يلصي يبنلا ناك
 همامأو يلصي يبنلا ناك

 ةوسن عست ىلع فوطي هللا لوسر ناك

 طهر يف هيلع هللا ءافأ ام مسقي يبنلا ناك

 اعبرأ زئانجلا ىلع ربكي يبنلا ناك

 هراسي نع ةرمو هنيمي نع ةرم فرصني يبنلا ناك

 هافرإلا ريثك نع اناهني يبنلا ناك
 ريمح يف رمألا اذه ناك

 ميهاربإ حبذ يذلا شبكلا اذه ناك

 هالوم هسنأ هيي هيلع نذأي ناك

 هرصخمب طخي ناك

 يناميلا نكرلا ملتسي ناك

 ثالث هركذ رتني ناك

 لالب

 عوكألا نب ةملس
 رباج

 ةصخر نب فافخ

 ديبع نب حيرش
 ةعافر

 رماع نب ةيطع

 رمع نبأ
 حابر نب ملسم
 نامثع

 ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع

 ريشب وبأ

 ينهجلا يحر نب ديبع

 بطاح نب ديعس
 ثريوحلا نب كلام

 متكأ نب ةعيبر

 هللا لوسر باحصأ ضعب
 ثراحلا ني هللا دبع

 كلام نب سنأ

 يبنلا جوز ةنوميم
 ةمثح يبأ نب ناميلس

 ةصيبق وبأ بله

 يبنلا باحصأ نم لجر
 ش ربخم وذ
 ةمطاف يبأ نب نامعنلا

 يرفصعلا بابش
 ريبزلا نب هللا دبع

 رمع نبأ
 دادزإ

 ةباحصلا ةفرعم

 افلأم ةق حان
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 نومعطيو نوقدصتي راصنألا تناك

 نسيان هيلع لزنأ نيح يبنلا ةعيب تناك
 . 4 هّللا نوعيابي اَمَنِإ كنوعيابي
 لبإلا نم ةئام هللا لوسر دهع ىلع ةيدلا تناك

 قيرطلا لهأ نوفذخي اوناك

 نولصيو نوموصي اوناك
 ديري مكايإ بكارلا اذه ناك

 ةحيحص هذه كلجرب يشمت كارأ ينأك

 وهو ةالصلا يف هللا لوسر يدخ ىلإ رظنأ ينأك
 ملسي
 ةحيحص هذه كلجرب يشمت كيلإ رظنأ ينأك

 نسلا يف ربكلا ربك
 قدصم كل وه اًئيدح كاخأ ثدحت نأ ةنايخ تربك

 اًثيدح كاخأ ثدحت نأ ةنايخ تربك

 دهاش هللا باتك

 هقلخ قلخي نأ لبق هللا هبتك باتك

 ثرو نأ هللا لوسر يلإ بتك

 يبأ ىلإ هللا لوسر بتك
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةدانجل هللا لوسر بتك

 نأ صاعلا نب ورمع ىلإ باطخلا نب رمع بتك
 كلبق نم لكل ضرفا
 ننسلاو ضئارفلا هيف نميلا لهأ ىلإ اًباتك بتك
 . مكلاجر رثك

 نيترم هرجأ هل لب لاق نم بذك

 . نارجأ هل هلاق نم بذك

 باتكلا لهأل كلذ اغإ تبذك

 ةيبيدحلاو اردب دهش دق هنإ اهلخدي ال «تبذك
 ردب دهش هنإف اهلخدي ال تيذك
 هللا اهفلخي ةمسن نم ام دوهي تبذك.

 ةريبج يبأ نب كاحضلا

 رشتنملا

 ديزي نب بئاسلا
 ىناه مأ

 ةفيذح يبأ ىلوم ملاس

 هللا دبع نب ريرج
 ةداتق وبأ

 نيصحلا نب بوقعي

 جيدخ نب عفار

 يمرضحلا دسأ نب نايفس

 ةدابع نب دعس

 ةسبع نب ورمغ

 نايفس نب كاحضلا

 يبلكلا بهو وبأ
 مرح نب ورمع

 بيبح يبأ نب ديزي

 مزح نب ورمع

 ديوس نب ةرشان
 عوكألا نب ةملس

 عوكألا نب ةملس

 نايقس مأ

 رباج

 رباج

 يراصنألا ثراحلا نب تباث

 نرانم
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 ةنجلا يف هيلإ رظنأ ينأكل هديب يسفن يذلاو اوبذك

 بهذ نم ةينث ذختأ نأ ىبنلا ىنرمأف ىتينث ترسك

 ةنتف هسأر ىلع فويسلا ةقراب ىفك

 نيميلا ةرافك رذنلا ةرافك

 نيضيبأ نيبوث يف هللا لوسر نفك

 (ةورملاب حبذ نمل) لك

 ذاعم نب دعس ةيكاب الإ بذكت ةيكاب لك

 نيميلاب لك

 كينميب لك

 كيلي امم لكو كنيميب لك
 ةمايقلا موي عطقتم بسنو ببس لك

 الإ تدقف دق طول موق ننس لك

 بعلو وهل هللا ركذ نم سيل ءيش لك

 فلج نم مدآ نبا ىلع لضفي ءيش لك
 ىنم لكو فقوم عمج لكو فقوم ةفرع لك

 ينلحت را ينبا نكلو نكي مل لك

 مارح ركسم لك .
 لاكشإ نيدلا يف سيلو مارح لكشم لك
 ةقدص فورعم لك

 مهلخن مرت الو طقس امن لك

 دعس ةيدان الإ ةبذاك ةيدان لك

 لوئسم مكلكو عار مكلك
 هتيعر نع لوئسم مكلك

 نامجرتو هنيبو هنيب سيل لجو زع هبر يجاني مكلك

 (ةورملاب حبذ ند اهلك

 لطاب ةيقرب لكأ نمل يرمعلف هللا مساب اهلك
 لطاب ةيقرب لكأ نم يرمعلف هللا مساب اهلك
 لطاب ةيقرب لكأ نم يرمعلف هللا مساب اهلك

 عوكألا نب ةملس

 يبأ نب هللا دبع نب هللا دبع

 ةباحصلا نم لجر

 رماع نب ةبقع

 ناوفص نب دمحم

 دعس مأ

 دهرج

 عوكألا نب ةملس

 رمع نب ةزمح

 ماوعلا نب ريبزلا

 نب رباج وأ هللا دبع نب رباج

 ريمع

 نامثع

 معطم نب ريبج

 داهلا نب دادش

 زرملا
 يرادلا ميمت

 ديزي نب هللا دبع

 ذاعم نب دعس مأ

 متاح نب يدع

 تلصلا نب ةجراخ مع

 همع نع تلصلا نب ةجراخ
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 ؟هتيطعأ مهلك

 اولك
 اولك
 (ءابقب وهو هباحصأل) اولك

 هب اونهداو تيزلا اولك
 مكنم دحأك تسل ينإف اولك

 نونمؤملا لكأي امك اولك
 متئش نيأ اورخداو اولك

 ةيفص ىلع هللا لوسر ةميلو اولك
 هديب دمحم سفن يذلاو الك

 اهتقدصأ مك

 موي لك كبر ركذت مك

 اهلإ مويلا دبعت مك

 ةناكر اي اهتقلط مك

 دلولا نم كل مك

 حادحدلا يبأل حادر قدع نم مك

 ةنجلا يف يلدم حادحدلا نبال قذع نم مك

 يسفن تدهج دقف امكنود ؟امتنأ مك

 ناميإلا عم رضي ال ءيش كرشلا عم عفني ال امك

 ةمثيخ ابأ نك

 ةمثيخ ابأ نك
 هللا لوسر باب ىلع تيبأ تنك
 بضخلملا اذه يف هيَ هللا لوسر سأر لجرأ تنك

 ْ . . . شيجلا تاذب ىعرأ تنك

 ةرقب انل لآل قوسأ تنك

 هللا لوسر حفاصأ تنك

 هللا لوسر عم يلصأ تنك

 دفولا ىنءاجف امهيلصأ تنك

 هللا لوسر ىده دئالق لتفأ تنك

 ريشب نب نامعنلا

 ةيمأ ىبأ نب ةدانج

 كلام نب سنأ

 ناملس

 ديسأ وبأ

 بويأ مأ

 يرفظلا نامعنلا نب ةداتق

 ةزرب وبأ

 ةريره وبأ
 ىملسألا دردم وبأ

 يموزخملا لبش وبأ دج

 نارمغ وأ نيصح

 سابع نبا
 ىناه

 سنأ

 ةرمس نب رباج

 راقع ينب نم نيلجر

 بعك

 يملسألا بعك نب ةعيبر

 سشحج تنب بنيز

 سبع نيا
 يمرضح لا رجح نب لئاو

 يورأ وبأ

 ةملس مأ

 ةشئاع
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 ةحرق هبيصت تناك امف هي يبنلا مدقأ تنك

 ليفلا ماع اندلو ةدل هّْيَي هللا لوسرو انأ تنك

 ةنيدملا ىلإ جرعلا نم يبنلا ليلد تنك
 هللا تلأسف اهفعضو بنيز تركذ تنك

 ةرخؤم الإ هنيبو ينيب سيل ُهَليَع يبنلا فيدر تنك
 ةيلهاجلا يف يبنلا كيرش تنك

 كيرش ريخ تنكو ةيلهاجلا يف يكيرش تنك
 ةئييع هاتأف هللا لوسر دنع تنك

 لسع نم ءاقسب لجر هاتآف اًسلاج يبنلا دنع تنك '

 هللا لوسر تيأرف ريعبلا وضع لمحأ اًمالغ تنك

 ملسو هللا لوسر رمأف ةظيرق يبس يف تنك
 ' انلتتقاف هَ هللا لوسر اهثعب ةيرس يف تنك

 سيق دبع نم هللا لوسر اوتأ يذلا دفولا يف تنك

 هللا لوسر ىلع اومدق نيذلا دفولا يف تنك

 هللا لوسر طبإ ضايب تيأرف دفولا يف تنك
 نم لجر لاقف ُهّْنِيَي هللا لوسر دنع ادعاق تنك

 راصنألا

 هعبصأ تيمدف راغلا يف هلي يبنلا عم تنك

 داوب انررمف ةوزغ يف هَ يبنلا عم تنك

 ةيبيدحلا موي هلع يبنلا عم تنك

 انأو ةخاذب موي تنك

 نحنو هللا لوسر ةأرما بنيز دنع اّموي تنك
 نايجح ذم نابدنسك

 نيفعضتسم نيلدتسم ةكمب انك

 انلكأف ماعط انل عضوف هللا لوسر دنع انك

 لجر هللا لوسر ىلإ ماقف قدنخلاب لوسر عم انك
 نافسعب هللا لوسر عم انك

 اهنع ىهنف منغ تيهتنأف هِي هللا لوسر عم انك

 رفس يف هللا لوسر عم انك

 ىملس

 بلطملا نب ةمرخم نب سيق

 ىجرعلا دعس

 لبج نب ذاعم
 بئاسلا نب هللا دبع

 بئاسلا

 ةيلظنحلا نبا

 هللا دبع نب ضايع
 ليفطلا وبأ

 يظرقلا ةيطع
 ينهجلا ةثراح نب ركب

 يدبعلا هللا دبع نب سيفن

 نايفس نب ةمقلع

 ينزاملا نابأ

 متاح نب يدع
 يلجبلا بدنج

 ةملس مأ ىلوم رمحأ

 رباج
 هد عاش

 ىقيمفس

 دسأ نب نم ةأرما

 نمحرلا دبع وبأ
 ةفيذح نب سوأ

 يبيجتلا ملسم نب ةبقع
 نايفس نب ورمع

 يقرزلا شايع وبأ

 يثيللا مكحلا نب ةبلعث
 ةلاوح نبا

 ةباحصلا ةفرعم

 دفن

 ةكمك

 نمر
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 رطم موي يف رفس يف هني هللا لوسر عم انك
 انرسف نينح ةوزغ يف هللا لوسر عم انك

 مهرمأف موق هيلإ ىكشف يبنلا عم انك
 ديعلا يتالص ىدحإ يف ِهّْتْقَي يبنلا عم انك

 دقرأ انأو هّنْيَع يبنلا عم انك

 هللا لوسر دهع ىلع ملسن انك

 برغملا هللا لوسر عم يلصن انك

 فرصنن مث برغملا هللا لوسر عم يلصن انك
 هذه مكرعاشم ىلع اونوك

 هذه مكرعاشم ىلع اونوك

 هذه مكر عاشم ىلع اونوك

 مكناكم اونوك
 هللا اهبيبط الك

 ماشلا ضرأ ىلإ رجاهتلو نعبتتل الك
 ندوعتل هديب يسفن يذلاو ال

 دشار وبأ نمحرلا دبع كتكلو الك

 دشار وبأ نمحرلا دبع كنكلو الك

 دشار وبأ نمحرلا دبع كنكلو الك

 ؟ثراح اي تحبصأ فيك

 دمحم لآ اي متحبصأ فيك

 هللا الإ هلإ الو تنأ فيك

 ؟ هللا دبع مأ اي تنأ فيك

 ؟ديرب اي تنأ فيك
 ؟ملعلا ناوأ بهذ دقو متنأ فيك

 هنم يتبارقب فيك

 ؟كدبت فيك

 هللا دبع ايأ نيدجت فيك

 هللا دبع ابأ نيدجت فيك

 حيلملا يبأ وبأ

 يرهفلا نمحرلا دبع وبأ

 بدنج نب نيصح

 هتيؤر نب ةرامع

 نايح

 عبرم نبا
 ةبيش نب ديزي

 نابيش نب ديزي

 ءاربلا

 يميتلا ةثمر وبأ
 يكسعلا يفش نب عرقألا

 يعازخلا ةمقلع نب زرك

 ىبحي نب لضفلا دج

 يدزألا ديبع وبأ مويقلا دبع
 دشار وبأ

 يراصنألا كلام نب ثراحلا

 ةرمع نب نمحرلا دبع

 سادرج

 ملسأ نب ديز

 ديبل نب دايز
 ةشئاع

 ةشئاع

 ةيعازخلا ةمطاف

 هللا لوسر تنب ةيقر

 ةريره وبأ

 اكول
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 ةريره وبأ هللا دبع ابأ نيدجت فيك

 رذوبأ ؟اليعج ىرت فيك
 يزهبلا ةرم ضرألا روثت ةئتف يف نوعنصت فيك

 بئاسلا نب نيسح ؟نولتاقت فيك

 فوع نب نمحرلا دبع . نكرلا مالتسا يف دمحم ابأ اي تعنص فيك
 ورمع نب بعك ركب ابأ اي لاق فيك
 سيق نب ناورم اردب دهش دقو فيك
 جرسم تنب ةدوس اهتيدف يتنبا فيك ؟ يه فيك
 ةباحصلا نم لجر يبن كاطعأ اغإو كل كرابي ال فيك

 نالجع نب نامعنلا نامعن اي كدجي فيك

 ةويح وبأ اهدلوب عنصي فيك
 ةناحير وبأ رطبت نأ ربكلا

 ديجب نب نمجرلا دبع ربكلا ربكل
 باطخملا نب رمع ىمع اهيلع تدوار يتلا ةملكلا

 ديز نب ديعس نملا نم ةأمكلا
 ثيرح ءافش اهؤامدو نملا نم ةأمكلا

 لفغم نب هللا دبع منألا نم ةمأ بالكلا

 ورمع نب مالس سجر بالكلا
 ورمع نب مالس ديص بلك الإ سجر بالكلا

 ماللا فرح

 دبعم نب تباث تملع امأ اهنم ىلإ بحأ دلت ءادوس ةأرمال
 ةرارز نب دعسأ ارذع ةمامأ ىبأ ىف نيليأل وأ نغلبأل

 ةفيذح ْ .اًنيمأ مكيلإ نشعبأل

 اًنيمأ الجر مكيلإ نثعبأل

 نمحرلا دبع وخأ رذع ةمامأ يبأ يف نغلبأل وأ نيلبأل

 دعس نب لهس 2 هلوسرو هللا بحي ًالحر ادغ ةيارلا هذه نيطعأل

 ردب لهأ نم لجر يلإ بحأ سلجملا اذه لثم يف سلجأ نأل
 دعس نب لهس سلجأ مث حبصلا دهشأ نآل

 سايإ وبأ لهس سلجم يف سلجأ مث رجفلا يلصأ نأل
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 لجو زع هللا نوركذي موق عم دعقأ نأل

 يلإ بحأ ةعصق عطلأ نأل

 هولتق باتكلا لهأ نأل

 اهدي تعطقف اهب رمأف اهل ريخ رهطت نأل
 نم هل ريخ هلامو هلهأ مكدحأ رثؤي نأل

 هلامو هلهأ مكدحأ رتي نأل

 ءيجي مث بطتحيف ًالبح لجرلا لمتحي نأل

 كتناع ام ىلإ كتبل نيب ام ًالتمي نأل

 احيق كتناع ىلإ كتبل نيب ام ىلتمي نأل
 ؟ءيش يأل

 ريرج اي تئج ءيش يأل

 ةقزأ ضعب يف يمور نبا تيأر نعل

 مهلئاق وأ اهولاق دقوأ تلعف نعل

 تمظع دقل ةلأسملا تزجوأ تنك نعل

 . ةلأسملا تزجوأ تنك نعل

 ةبطخلا يف تزجوأ تنك نئل

 لهس هنسحأ دقل «لاتقلا تنسحأ تنك نعل

 كيبل مهللا كيبل

 ةرمعو ةجحب كيبل

 كيدعسو كيبل

 ةمايقلا موي ميعنلا اذه نع نلئستل

 كحض ان نطب يف هبسك يقلتل
 مالسإلا ىرع ضقنتل

 موي ةمأللو ناموي ةرحلل

 دحأل اذهب وعدأ تسل

 شيلا يف ةحلط ئبأ توصل

 ميتي ةواره هذه تمظعل

 كهجو كل قلخي نأ كلعل

 كلام نب سنأ

 ةطير وبأ

 سيق نب تباث

 دوعسم تنب

 لفون وبأ ةيواعم
 .لفون وبأ ةيواعم

 ماوعلا نب ريبزلا
 ريمع نب كلام

 ريمع نب كلام

 ةباحصلا نم لجر

 ريرج

 سابع نبا
 ةدبج نب كلام

 قفتنملا نب هللا دبع

 قفتتملا نبا
 دعس نب ةريغملا وبأ

 سابع نبا

 يريمح ا حيرش

 ثراحلا نب بطاح

 بيسع وبأ

 ةمامأ وبأ

 يمعئثخلا رشب

 ميوع نب دوسألا
 ةيصاضخا نب ريشب

 كلام نب سنأ



 مالغب اهنم اننيعأ رقي نأ هللا لعل

 أرقي مامإلاو نوؤرقت مكلعل
 عمس وأ ينآر نم مصعب هكردي هلعل

 برقعلا هللا نعل
 دوقملاو دئاقلا هللا نعل

 دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا دوهيلا هللا نعل
 اهوعابق موحشلا مهيلع تمرح دوهيلا هللا نعل
 موحشلا مهيلع تمرح دوهيلا هللا نعل

 روبقلا تارئاز هِي هللا لوسر نعل
 تامشاولا هللا لوسر نعل

 هب ءاب دقف اًملسم رفكأ نمو هلتقك نمؤملا نعل
 رانلا نم ترظتحا دقل
 ديدش راظحب رانلا نم ترظتحا دقل
 اًداعم تذعتسا دقل

 ذاعم نب دعس ةاقول شرعلا زتها دقل

 .نمحرلا شرع هتوملزتها دقل
 رمحلا موحل لكأ نع هَ يبنلا يهن اناتأ دقل
 ربيخب نحنو رمحلا لكأ نع يبنلا يهن اناتأ دقل

 اًميظع تبلطو ةلأسملا ترصقأ دقل

 خيشلا» مجرلا ةيآ يف هللا لوسر اهانأرقأ دقل

 مكل ريخ يه ةالصب ةليللا هللا مكدمأ دقل

 ايندلا نم يلإ بحأ يه ةيآ يلع تلزنأ دقل
 دواد لآ ريمازم نم اذه يتوأ دقل

 اهتعسول ةمأ نيب تمسق ول ةبوت بات دقل
 اهنوردتبي اكلم نيثالثو ةعضب تيأر دقل

 ردب ةليل انتيأر دقل

 هلي ىبنلاو ينتيأر دقل

 ةنجلا راهنأ يف ضخضختتي هتيأر دقل

 سابع نبا

 ةديبع وبأ

 ديز نب ةماسأ

 يموزخملا دلاخ

 ديز نب ةماسأ

 كاحضلا نب تباث

 ةمقلع نب ريهز
 ةمرب نب ةصيبق

 ديسأ وبأ

 هللا دبع نب سايإ

 ةمامأ وبأ

 ةمامأ ىبأ ةلاخ

 سيق نب ةملس

 ةديرب

 عفار نب ةعافر

 سابعلا ىلوم ريقش
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 ةباحصلا ةفرعم

 بعك ىنب ةرصنب هذه تدعر دقل

 . يذلا همساب هللا لأس دقل
 ديدش لك ميظع نع تلأس دقل

 ميظع نع تلأس دقل

 يلامو هنع ينلأس يذلا نع اذه ينلأس دقل

 ْ اهقلطف ذاعمب تذع دقل

 تاملك عبرأ كيلع تمق ذنم تلق دقل

 بعك ينب رصنب هذه تضيق دقل
 مراد ينب اخأ اي اينغ تنك دقل

 اهيلع تربص ول ةلبق ىلع تنك دقل

 هشاشم ىلإ اًناميإ رامع ىلم دقل
 ةليغلا نع ىهنأ نأ تممه دقل

 اعفان انل ناك رمأ نع هللا لوسر اناهن دقل

 اعفان انل ناك رمأ نع هللا لوسر اناهن دقل

 اهنإف هللا الإ هلإ ال مكاتوم اونقل

 ليفن نب ورمع نب ديز هللا لوسر يقل
 قوسلا يف هباحصأ يف هللا لوسر تيقل

 تملسأف ةلايسلاب هللا لوسر تيقل
 هللا لوسر اي :تلقف هلي هللا لوسر تيقل

 بئذلل وأ كيخأل وأ كل

 كمهس كل

 ورمع نب ديزل اهلاق كمهس كل
 رجأ كلذ يف كل

 ؟هريغ دلو كل

 تذخأ ام نعم اي كل

 ةمألا هذه نيمأو نيمأ ةمأ لكل

 ريبزلا يراوحو «يراوح يبن لكل

 نيترم ةرجهلا مكل

 دلاخ نب ةدينه

 كلام نب سنأ

 يرعشأللا رماع وبأ

 يرعشألا رماع وبأ

 ةيريوج

 ةعازخ نم لجر
 هللا دبع نب رباج

 يبنلا باحصأ نم لجر

 ريهظ

 عفار نب ريهظ

 دوعسم نب ةورع

 رمع نبأ

 ةماسأ نب رباج

 ةبلعث وبأ

 فرتغملا نب حابر

 هّللا ديبع نب ةحلط

 يرهزلا

 نب هللا دبدع ةأرما ةطئاز

 دوعسم
 ريشب نب نامعنلا

 ديزي نب نعم

 سنأ

 هللا دبع نب رباج

 ىسوم وبأ
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 ناترجه ةنيفسلا لهأ اي مكل

 رغي مل هيَ هللا لوسر نكل

 سرف ىلع ءاج نإو قح لئاسلل
 رفغي :لاصخ تس هللا نع ديهشلل

 لاصخ تسم هللا دنع ليتقلل

 مهريغ نم نيلجرلا ةوق لثم يشرقلل
 مهريغ نم نيلجرلا ةوق يلثم يشرقلل
 موي ميقمللو مايأ ةثالث رفاسملل

 مايأ ةثالث رفاسملل

 ةليلو موي ميقمللو مايأ ةثالث رفاسملل
 ناترجه مكلو ةرجه سانلل

 قيرطلا ةادس ءاسنلل

 هقلخخ نم ناتريخ هلل

 نسح اذهو كنعأ مل

 رصقن ملو سنأ مل
 كلذ تدرأول ءعرت مل ءعرت مل

 سنأ ملو رصقت مل

 خستت مل
 هتبرض مل

 يف الإ قراسلا هلم يبنلا عطقي مل
 هتمأ نم ليلخ هلو الإ يبن نكي مل

 ءالؤه ريغ هللا لوسر دجسم يف يتفي نكي مل
 اًثضوتم نكأ مل ينأ الإ كيلع درأ نأ ينعنمي مل

 جورخلا هني هللا لوسر عمجأ امل

 ةديرب وبأو

 ءاربلا

 ةزرب وبأ

 نيسحلا

 يماذجلا سيق

 يماذجلا سيق

 معطم نب ريبج

 معطم نب ريبج

 ميرم وبأ
 راسي

 تباث نب ةميزخ

 ىسوم وبأ

 سامخ ورمع

 قزر نب هللا دبع

 رجح نب لئاو

 ةريره وبأ

 يمشمجلا ةدعج

 نايرعلا وبأ

 ديزي نب روس

 محللا يبآ

 ةعمز هللا دبع

 نميأ مأ نب نميأ
 كلام نب بعك
 ميلس نب ناوفص
 بمهارلا نب ةلظنح

 رفعج نب هللا دبع
 ةشئاع

 مهر وبأو سيق نب رماع
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 ةباحصلا ةفرعم

 . هنيد راهظإ هللا دارأ ال

 هءوضو مالسلا هيلع ليربج ينارآ امل

 ثدحي حبصأ هنِيَع يبنلاب يرسأ ام

 ٠ ليربج يب ىهتنا يب يرسأ ال
 ىلإ هللا ىحوأ ءامسلا ىلإ يب يرسأ امل

 نينح موي هللا لوسر انرسأ ام

 ملف فيسلاب هسفن ةملس نب نانس باصأ امل

 مالسإلا هيَ هللا لوسر رهظأ امل

 هءاسن هلْإَع يبنلا لزتعا امل

 ةشبحلا ضرأ نم كب تلبقأ امل
 هسفن ضرعي نأ هيبن رمأ ام

 ةحاور نب هللا دبع هللا لوسر ثعب امل

 ةبابل يبأ ىلع هللا بات امل

 ليربج لزن ةكمب ةجيدحن تيفوت ام
 ميكح تنب ةلوخ تءاج ةجيدخ تيفوت امل

 ةلوخ تلاق ةجيدحخ تيفوت امل

 يبنلا لخد بلاط يبأ نب رفعج يعن ءاج امل

 دحأ ىلإ هِي هللا لوسر جرخ امل

 ردبب نيكرشملا ىلإ هّنَع يبنلا جرح امل

 ةالصلا يبنلا لعد امل

 ةئيفدلاب رئب انل تناك مالسإلا رهظ امل

 لبإلا اودرطو يبنلا مالغ ىلع نوينرعلا ادع امل

 ترهظ ءامسلا ىلإ يب جرع امل

 ردب موي شيجلا ُهّلكَع يبنلا ضرع امل

 هللا لوسر لاق اًئينح هللا لوسر ازغامل

 تلق ةكم هللا لوسر حتف امل

 ةكم لهأ لعج ةكم هيَ يبنلا حتف ام

 ىكتشا ةنيدملا هِي هللا لوسر مدق امل .

 قاحسإ نب دمحم
 ةثراح نب ديز

 ةشسئاع

 ةعصعص نب كلام
 ةرارز نب دعسأ

 ديز نب ريهز

 ةقارس نب فوع
 لفون نب ةمرخم

 باطخلا نب رمع

 ليمج مأ
 يلع

 هللا دبع نب دايز

 ةبابل وبأ

 سابع نبا
 ةشئاع

 ةشئاع

 سابع نبا
 ديبل نب دومحم
 سنأ

 عفار نب ةعافر

 نيرز نب فرطم
 عوكألا نب ةملس

 يردبلا ةيح وبأ
 سابع نباو
 دعس

 نمحرلا دبع وبأ

 ناوفص نب نمحرلا دبع

 ةبقع نب ديلولا
 ةشئاع
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 يف ةنيدملا هَ يبنلا مدق ال

 تجرخ ةشبحلا ضرأ انمدق ام

 قلطصملا ينب ايابس هللا لوسر مسق ال
 هللا لوسر يندر دحأ موي ناك امل

 ورمع نب ليهسو ةيبيدحلا موي ناك امل

 اهموي تبهو ةعمز تنب ةدوس تربك ال
 هتمقن مهرذحو دوهيلا هللا لوسر ملك امل

 هللا لوسر ىتأ ميمقلاب انك م
 ةتسلا رفنلا هللا لوسر يقل ام

 هللا لوسر هيلع ىلص ميهاربإ تام امل
 افتاه هللا لوسر ثعب رمخلا ميرحت لزن امل

 ةيفصو ربيخ هللا لوسر لزن امل
 . 4 حتفلاو هللا رص ءاج اذإط : تلزن ام

 مادبا .»

 مهبحي مرقب هللا يتأي فوسف» :ةيآلا هذه تلزن امل

 .4 ةتوُيحيو
 ةنيدملا ىلإ فوع نب نمحرلا دبع رجاه امل
 ةدوس يبنلا جوزتف ةجيدخ تكله ال

 هب تيتأ هللا ديبع نب ةحلط نب دمحم دلوامل

 قلطنا :لاق ميلس مأ تدلو ال

 شحج تنب ةنمح تدلو ال

 0 ؟هذه نمل

 ؟ليإلا هذه نمل

 ؟لبولا هذه نمل
 ةنخا يف ذاعم نب دعس ليدانمل

 برغملا اورخؤي ملام مالسإلا ىلع يتمأ لازت نل
 نوحلاصلا الإ يدعب مكيلع ونحي نل
 اردب دهش دحأ رانلا لخدي نل
 افلأ رشع انثا نوغلبي موق بلغي نل
 دهش دحأ رانلا جلي نل

 ليبح رش

 ةشئاع

 نب ناورمو ةمرخم نبروسملا

 مكحلا

 ةشئاع

 سابع نبا

 ةيجان نب بدنج

 رمع نب مصاع موق نم خايشأ
 سابع نيا
 ةحلط وبأ

 ةزرب وبأ

 سابع نبا

 يرعشألا ضايع
 كلام نب سنأ

 نمحرلا دبع نب يبحيو ةملسم وبأ

 دمحم نب ميهاربإ
 كلام نب سنأ

 ةحلط نب دمحم نب ميهاربإ

 نوففي
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 نارجأ هل

 اريخ ناك تنعتسا ول

 ترربل تمسقأ ول

 ةنجلا لخدي ال ترربل تمسفقأ ول

 اًيداو يطعأ مدآ نبا نأ ول

 . .روحلا نم ةأرما نأ ول

 لاق ًالزنم لزن اذإ مكدحأ نأ ول

 ةلزنمب ريخلا يف هللا دنع تناك ايندلا نأ ول

 . . . يبحأ مث هللا ليبس يف لتق ًالجر نأ ول

 هللا تاملكب ذوعأ : تيسمأ نيح تلق كنأ ول

 ةعمز ةنبا اي توملا ملع نيملعت ول
 رمأ هيف يل ناكل ينءاج ول

 تيقلل تبستحاو تربص ول

 كنع أزجأل اهذخف يف تنعط ول

 كنع أزجأل اهذخف يف تنعط ول

 كنع أزجأل اهذخف يف تنعط ول

 ةيزجلا تعضول  هنبا  ميهاربإ شاع ول

 الإ تيصوأ ام ةكرت تكرت وأ ادهع تدهع ول
 اذه ريغ يف اذه ضعب ناك ول

 اهيقف بهارلا جيرج ناك ول

 اهيقف بهارلا جيرج ناك ول

 اهكتجوزل ةئثلاث يدنع ناك ول
 ةمألا هذه لهأ نم اًدحأ ارمآ تنك ول

 كيخأل اهتلعجل ةيد كرشمل العاج تنك ول
 ركب ابأ تذختال ًاليلخ اًدختم تنك ول

 متدزام ناحطب نم نوفرغت متنك ول

 متدز ام ناحطب نم نوفرغت مدنك ول

 يدنع نونوكت امك نونوكت متتنك ول

 ةباحصلا نم لجر نع
 عوكألا نب ةملس

 ةيملسألا نائس مأ

 يلاملا هللا دبع

 يلامثلا دبع نب هللا دبع

 ريبزلا نبا

 ميزخ نب ديعس

 ميكح تنب ةلوخ
 هللا لوسر باحصأ نم ًالاجر

 شحج نب هللا دبع نب دمحم

 ملسأ نم لجر
 ةعمز تنب ةدوس

 ةبابل

 مقرأ نب ديز

 قزلب نب رايس

 قزلب نب رايس
 ءارشعلا وبأ

 دمحم

 باطخلا نب رمع
 ةدعج

 يرهفلا بشوح

 يرهفلا فسوح

 ةملس نب ناليغ

 ةرارم نب ةعاجم

 ىئيللا دقاو وبأ

 يملسألا دردح وبأ

 دردح وبأ

 يديسألا ةلظنح
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 نيرجاهملا ءارقف ىطعت مل ول
 ةبذك تناك يلعفت مل ول

 تلح ام يرجح يف يتبتر نكت مل ول
 نوجحلا وتأي نأ الاجر تيهن ول

 ةيصعم يف دحأل ةعاط ال رانلاب الخدل اهيف عقو ول

 مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول

 ترمأل ةمأ بالكلا نأ الول

 لاقي نأو ءةنس نوكت نأ الول

 عضر ةيبصو « عكر لجو زع هلل دابع الول
 عضر ةيبصو , عكر هلل دابع الول
 رمملا يف هلام مكدحأ ملعيول

 ناضمر يف ام دابعلا ملعي ول

 ناضمر رهش يف ام دابعلا ملعي ول

 يلضملا يدي نيب راملا ملعيول
 ةرخآلا ءاشع دوهش يف ام سانلا ملعيول

 لحي دجاولا يل

 هسيلج ديب مكنم لجر لك ذخأيل

 مكأرقأ مكمؤيل
 اًنآرق مكرثكأ مكمؤيل
 ةءارق مكرثكأ مكمؤيل

 انآرق مكرثكأ مكمؤيل
 ةجاح ينوغلبأو بئاغلا دهاشلا غلبيل

 مئاصلا هقتيل

 مئاصلا هقتيل

 ينسرحي يباحصأ نم اً اص الجر تيل

 مهلاجر رخيتت نيح يتمأ فيك «يرعش تيل
 تانسح مهعم ةمايقلا موي موقب تءاجيل

 كمع كيلع لخديل

 لاله نب هللا دبع

 رماع نب هللا دبع ىلوم

 ةبيبح مأ

 دزح نب ةدبع

 ةباحصلا نم لجر

 نيصح نب نارمع

 دلاخ نب ديز

 لفغم نب هللا دبع

 ةشبك مأ

 ىلئدلا ةديبع وبأ

 ْ ىليدلا ةديبع

 ميهج نب هللا دبع
 دوعسم نبا

 يرافغلا دوعسم وبأ

 ميهج وبأ
 ةملس نب رضنلا

 ديرشلا

 يراصنألا دوعسم وبأ

 ةملس نب ورمع

 ةملس نب ورمع

 ةملس نب ورمع

 يلع نب نسحلا

 ةذوه نب دبعم

 ةذوه نب دبعم
 ةشئاع

 يبنلا باحصأ نم لجر

 ةفاذح يبأ ىلوم ملاس

 سيعق وبأ
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 ةعافشب ةنجلا نلخديل

 اذه بحاص ديرأ امنإ ديرأ كايإ سيل
 ناطيش هلو الإ مكنم دحأ سيل

 سانلا نيب حلصأ نم بذاكب سيل
 سانلا نيب حلصأ نم باذكلاب سيل
 . . كمنغ ىلإ ةجاح يب سيل
 ربكلاب كلذ سيل
 دارأ ام تينع امنإ تينع كلذ سيل

 كلمي آل اميف رذن نمؤملا ىلع سيل

 فلسأ نم ىلع سيل
 داهج نكيلع سيل ةعمج نكيلع سيل
 جحب جرخي نأ اندعي دحأل سيل

 ٠ كتليسع قوذي ىتح كلذ كل سيل
 هريغ لجر كتليسع قوذي ىتح كلذ كل سيل

 هليطعأ يدنع لام كل سيل

 كاذ الإ هنم كل سيل:

 كيرش لجو زع هلل سيل
 كيرش هلل سيل

 رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل

 انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل

 انريغص محري مل نم انم سيل

 ةضيحلا كلت سيل

 اوحضيل مث اهريغ اورتشيل
 نآرقلا ليوأت ىلع لجر مكنبرضيل
 لابلا يف لاجدلا نم سانأ نرفيل

 لابجلا يف لاجدلا نم سانلا نرفيل

 هذيب هذخأيف مكنم لجر هيلإ مقيل

 ىسوم ىلع تررم يب يرسأ ةليل

 ملسم لك ىلع ةبجاو فيضلا ةليل

 قيعش نب هللا دبع

 عفار وبأ

 قراط نب كيرش

 موثلك مأ

 ةمامأ وبأ

 يبنلا باحصأ نم لجر

 كاحضلا نب تباث

 سيق نب لهس
 ةداتق وبأ

 لاله نب هللا دبع

 سابعلا نب هللا دبع
 ءاصيمرلا

 فيس نب ديزي

 ةمقلع وبأ لئاو

 حبلملا يبأ وبأ

 حبلملا يبأ وبأ

 مصاع نب بعك
 يبح نب طبضألا
 طبضألا نب ةثراح

 ثاليغ تنب ةيداب

 لجر

 ريشب نب نمحرلا دبع

 كيرش مأ

 كيرش مأ
 ٠ روعألا نب ةمقلع

 يبنلا باحصأ ضعب
 ْ ةميرك يبأ دادقملا



 نيملسملا

 انهاه نورجاهملا لزنيل

 هفيضب لجر لك بلقنيل
 رذنملا ابأ ملعلا كنهيل

 ؟كمسا أم

 ؟كمساام

 ؟كمساام

 ؟كمساام

 ؟ كمساام

 ؟تنأ كمسا ام

 هللا دبع كمسا لب . . . ؟كمسااام
 لحتسا نم نآرقلاب نمآ ام

 طق ةعاس اذه يب نمآ ام

 هلتقف همد ىلع ًالجر لجر نمآ ام

 كتقدص هللا سخبأ ام

 هيلع مكلمحأ ام دجأ ام

 ارئاث لجرلا ىرأ نأ بحأ ام

 ركذ هدبع نم هللا بحأ ام

 مالغ اي تلق ام نسحأ ام
 !اذه نسحأام .

 .؟دلولا نم كلامف ءاذه نسحأ ا

 ةتيم اهيف نكت مل نإ اهنسحأ ام
 خش اّنالث الإ يتمأ ىلع فاخأ ام

 نم ةباضع هدهشي ةالفب مكنم لجر نتوميل

 يبنلا باحصأ نم لجر

 نمحرلا دبع ىبأ نب ثراحلا

 بعك نب يبأ

 ميملا فرح

 صاعلا نب ديعس نب مكحلا

 يدزألا ديبع وبأ مويقلا دبع

 ةبرقع
 نزح نب بيسملا

 بتئاسلا
3 

 ابيهص
 ةداتق وبأ

 قمحلا نب ورمع

 روزألا نب رارض

 سابع نبا

 موثلك مأ
 ةرارز نب دعسأ

 ىفوأ يبأ نب هللا دبع

 حيرش نب ىناه

 ديزي نب ئناه نب حيرش

 يثراحلا

 ةيعجشألا ةملس مأ

 روعألا
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 تقرس كلاخأ ام

 ؟كجرخأ ام

 ؟ركب ابأ اي كجرخأ ام
 مودقب مأ حرفأ ربيخ حتفب انأ يردأ ام

 ؟كيلع درأ ام يردأ ام

 ىتح كيلع درأ ام يردأ ام

 نم لضفأ ءيش يف دبعل لجو زع هللا نذأ ام

 ؟كلذي تدرأ ام

 مالسإلا ىلإ كوعدأ نكلو كلذ ديرأ ام

 قدصلاب متحصفأ اذإ درلا متأسأ ام

 مارح هليلقف هريثك ركسأ ام

 ىتح اوقرفت ىتح ركذ ىلع موق حبصأ ام

 ؟انهاه كعجضأ ام

 هتيدأ الو ًالهاج ناك ذإ هتمعطأ ام

 ءاربغلا تلقأ الو ءارضنملا تلظأ ام

 ءاربغلا تلقأ الو ءارضنملا تلظأ ام

 ؟ةمايقلا مويل تددعأ ام

 مهعفن الإ قفرلا تيب لهأ ىطعأ ام
 تيقل ام ءالبلا نم يقل اًدحأ ملعأ ام

 اًئيش سانلا لأست الف هللا كانغأ ام

 هتلبقل عارك ىلإ يدهأ ول هحبقأ ام

 يبنلا هملع ءاعد هيف ركذو . . ؟كمدقأ ام

 دالبلا هذه مكمدقأ ام

 انظت انوكت نأ اذه امكل لوقأ ام

 كنأش يف ءيشب ترمأ ام

 مكريغ ةالصلا رظتني دحأ يسمأ ام

 هاجتنا هللا نكلو هتيجان انأ ام

 يموزخملا ةيمأ وبأ

 نايفس وبأ

 ةريره وبأ

 رفعج

 سابع نبا

 سابع نبا

 لفون نب ريبج
 ةناكر

 ةمامأ وبأ

 بلاط يبأ نب يلع

 ريبج تاوخ

 ةيلظنحلا نب لهس
 عقار وبأ

 ليبحرش نب دابع

 ةريره وبأ

 ءادردلا وبأ

 بهولا دوعسم نبا

 رمعم نب ديبع

 بابخ

 ةيطع

 ةيعازخلا ميكح مأ

 ةباحصلا نم لجر

 يرصعلا دوهج

 يبيح تنب ةيفص

 ةيراصنألا ةلوخ

 دروتسملا نب هللا دبع

 رباج

 محم
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 دحأ هتيطعأ اًئيش ىنتلأس تنأ ام

 نيأ نمو امتنأ ام

 هعدف كبلق ركنأ ام

 مهناريج نوهقفي ال ماوقأ لاب ام

 روهطلا نونسحي ال نولصي ماوقأ لاب ام

 هللا انالو ام ضعب ىلع مهثعبن لاجر لاب ام
 يلت يتلا رجشلا قش لاب ام

 ضاير نم ةضور يتيبو يالصم نيبام

 راخفلاب الو انثعب رعشلاب ام
 شاع الإ اًيبن هللا ثعب ام

 شيج يف ةثراح نب ديز هللا لوسر ثعب ام
 ْ ءايبنألا مالك نم يقب ام

 ءامسلا نم يحوب الإ موثلك مأ نامثع جوزت ام

 دجت ام

 اذه كطئاح تيدرأ نإ يل لعبت ام

 رانلا يف اهدلو ةحراط هذه نورت ام

 مكلفاحجب نوعضت ام

 نازيملا يف هللا دبع لجرل نوكحضت ام

 ءاربغلا لقت الو ءارضخلا لظت ام

 مكيف ديهشلا نودعت ام

 لضفأ ءيشب نوذوعتملا ذوعت ام

 الإ هللا ليبس يف ةوطخ لجر مدقت ام
 يقف ناك هنأ الإ ليمج نبا نم مقنت ام

 ءوضولا غبسأف دبع أضوت ام

 ؟ةصييق اي كب ءاج ام
 تملسأ ذنم هَتلَي هللا لوسر ينبجح ام

 مهوقدصت الف باتكلا لهأ مكثدح ام

 ؟كسبح ام

 ؟ ًارضاح انعم نكت ملو ةداهشلا ىلع كلمح ام

 لهج يبأ نب ةمركع
 رذوبأ

 ةيواعم نبا نمحرلا دبع

 ىزبأ نب نمحرلا دبع
 يبنلا باحصأ نم لجر

 ديمح وبأ

 ىنهجلا ةبارع نب ةعافر

 هللا دبع نب رباج

 مقرأ نب ديز

 ةشئاع

 نسح يبأ نب ديز
 شايع مأ
 رباج

 يدراطعلا ءاجر وبأ

 رمع
 عفار نب ريهظ

 يلع
 رذ وبأ

 ةرتنع
 بيبخ نب هللأ دبع

 ةرجش نب ديزي

 ةريره وبأ

 نامثع ىلوم نارمح

 يلالهلا قراخم نب ةصييق
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 ةباحصلا ةفرعم

 تعنص ام ىلع كلمح ام

 متعنص ام ىلع مكلمح ام

 تلعف ام ىلع كلمح ام

 متلعف ام ىلع مكلمح ام
 عفان ابأ اي تلمح ام

 رشع ينثا تيأر ىتح كيف نم اهرخآ جرخ ام
 ناك كمداخ ىلع كلمع نم تففخ ام

 يل عسوت الإ طق يبنلا ىلع تلخدام

 عضي امك الإ ةرخآلا يف ايندلا ام

 عضي امك الإ ةرخآلا يف ايندلا ام

 ينإف ؟لجرلا نع يضارعإ امتيأر ام
 اًكحاض هللا لوسر تيأرام

 ثكعم لكأي ناطيشلا لاز ام

 تيمس ىتح كعم لكأي ناطيشلا لازام

 اذكو اذك هلف يلإ قبس ام

 هومس ام

 هومتيمس ام

 يلع اي هتيمس ام

 لوقت نأ هللا ءاش ام

 نم هللا ىلع مركأ ءيش ام
 هللا توعد تئش نإ تعش ام

 ةبابل ابأ اي تئش ام
 كنأش ام

 ةالصلا ترصق الو تككش ام

 ًاريخأ الإ رمخلا يف هللا لوسر برضاام

 مكماعط ام

 ديدح نم متاخ اهيف افك هللا رهط ام

 ًاريخ الإ هنم تملعام

 هتمعطأ الو «ًالهاج ناك ذإ هتملع ام

 هبلق يفو تومي لجر ضرألا ىلع ام

 ينامليبلا نمحرلا دبع
 دارق وبأ

 ورمع نب هللا دبع
 يملسلا دارق وبأ

 ناسيك
 ينشخلا ةبلعث وبأ

 ثيرح نبورمع

 دادش نب دروتسملا

 دادش نب دروتسملا

 سابعلا نب ريثك

 دمحم ءلظ ةأرما

 ةحلط نب دمحم رئظ ةأرما

 حشم تنب ةدوس

 نارمع وبأ نيصح

 ةدابع نب دعس

 عئرق مأ
 ىملسألا ةبابل وبأ

 ريبزلا نب ةورع
 ىملسألا قايرخ

 سابع نب

 نمحرلا دبع نب ملسم
 لطعملا نب ناوفص

 ليبحر ش نب دابع

 سابع نب
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 ردق دق هللا نإف ءاولرعت الأ
 ةلمنلا ةيقر هذه نيملعت نأ كيلع ام

 اذه دعب نامثع ىلعام

 ؟ينع كبيغ ام

 هلع هللا لوسر لعفام

 ؟بعك لعفام
 فوع نب كلام لعفام

 ريغنلا لعفام

 لاوطلا رمحلا ريغنلا لعف ام

 تلعفام

 امكمأ تلعفام

 مدق عضوم عبسلا تاومسلا يفاام

 ةمأ هللا سدق ام

 اهفيعض ذخأي مل طق ةمأ تسدق ام
 تيسن امو ةالصلا ترصقام

 موزخم ينب عدت تناك ام

 لتاقتل هذه تناك ام

 لتاقتل هذه تناك ام

 لتاقتل هذه تناك ام

 دحاو نذؤم الإ هللا لوسر ناك ام

 طق باوب هللا لوسرل ناك ام

 وهف بلطملا ينبلو يل ناك ام

 عنصت تنك ام

 يمر اذإ اذه لثمب نولوقت متنك ام

 هيلع متنك ام

 هيلع متنك ام
 ةنيفس الإ مويلا ذنم تنك ام

 ريمع يبأل ام

 قيرطلا نع تلزتعا كلام

 ةمرص وبأ

 ءافشلا

 بابح نب نمحرلا دبع

 رباج

 ءاربلا

 بعك

 قاحسإ نب دمحم

 ريمع وبأ
 مهر وبأ

 حرشم تنب ةدوس

 نايفس وخأ بهوو

 رباج

 نايفس يبأ نب هللا دبع

 ةلوخ

 نيديلا وذ

 يموزخملا ديلولا نب هللا دبع

 يلظنحلا حابر

 عيبرلا نب حابر

 ديزي نب بئاسلا
 دردح نب مصاع

 ديز نب ريهز
 ريبزلا نب ةورع
 راصنألا نم ًالجر
 هللا دبع مأ

 كلام نب بعك ةئبأ

 ةملس مأ ىلوم رمحأ
 ريمع وبأ
 ديز نب عيبر
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 امكلام

 دالخو ةعافر جورخ يفأ امكل ام

 اوكوست اًسلق يلع نولخدت مكل ام

 هؤاذح هعم ءهلو كلام

 كلام مأ اي كلام

 دادش اي كلام

 لبإلا فاقحأ هلئت ملام

 رفعج دلو ماسجأ ىرأ يلام
 امومهم انافهل كارأ يلام

 اًيشام حابر اي كارأ يلام

 حيصفلا حيلملا حيبصلا ىرأ ال يلام

 سدحلا سرف ليهص عمسأ ال يلام

 هّللا لوسر فك نم نيلأ ناك طق اًئيش تسسم ام

 لضفأب ةعس نم يطعم ا ام
 ةبقر قتعي ئرما نم ام

 نيعبصأ نيب هبلق الإ يمدآ نم ام

 اروفصع لتقي دحأ نماام
 يف اهيبن دعب تعدتبا ةمأ نم ام

 ةمايقلا موي هب ىتؤي الإ ةريشع ريمأ نم ام

 نم دلات مهيلع حوري تيب لهأ نم ام
 ناطيش هتورذ يف الإ ريعب نمام

 ةوطخخ نم ىلاعت هللا ىلإ بحأ ةوطخخ نم ام

 هيسنو نآرقلا ملعت لجر نم ام
 . . .اًموي موصي لجر نمام

 الإ هللا ليبس يف اموي موصي لجر نم ام

 عرز نم بيصي ءيش نم ام

 مكدحأ عرز نم بيصي ءيش نم ام
 مكدحأ عرز نم بيصي ءيش نم ام
 هيلع تلص الإ هدنع لكؤي مئاص نمام

 رذ وبأ

 عفار نب ةعافر

 سابع نب مامت

 فرتغملا نب حابر

 ةيراصنألا كلام مأ

 داهسلا نب دادش

 لامج نب ضيبأ

 سيمع تنب ءامسأ

 نافع نب نامثع

 عيبر نب حابر

 هللا دبع تنب ةحلط

 ثراحلا نب رابجلا دبع

 يبنلا ةمداخ ةيرام

 رمع نبا
 دوعسم نب هللا دبع
 ينافطغلا رامه نب ميعن

 ورمع وبأ ديزي

 يناميلا ثراحلا نب فيفع

 بعك

 يندملا ديزي نب دلاخ

 يعازخلا سال وبأ

 سيق وبأ
 ةدابع نب دعس

 يدزألا نايفس نب هللا دبع

 يدزألا نايفس نب هللا دبع

 ديوس نب بئاسلا
 بئاسلا نب دالخ

 ديوس نب بئاسلا
 ةيراصنألا ةرامع مأ
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 امامك

 . . . نم لضفأ ةالص تاولصلا نمام

 ةيعر هللا هاعرتسا دبع نم ام

 موي تومي ةيعر هللا هاعرتسا دبع نم ام

 لوقيف ةبيصم هتباصأ دبع نم ام
 هنامز هبيصت دبع نم ام

 لقثتسيف ماني ةمأ الو دبع نم ام

 ءوضولا نسحيف اضوتي دبع نم ام
 ةباحس هلو الإ بلق بولقلا نم ام
 ملو اوقرفتف اوعمتجا موق نم ام

 باتك نولتي نوعمتجي موق نم ام
 لوقي دبع وأ ناسنإ وأ ملسم نم ام
 مث ءوضولا نسحأف أضوت ملسم نم ام
 دلولا نم ةثالث هل ىفوتي ملسم نمام

 كلملا فقو الإ اًبتذ بنذي ملسم نم ام

 فوفص ةثالث هيلع يلصي ملسم نم ام
 فوفص ةئثالث هيلع يلصي ملسم نمام

 دلولا نم ةثالث هل تومي ملسم نمام

 طارفأ ةعبرأ امهل تومي نيملسم نم ام

 ءامسلا يف باب اهلو الإ سفن نم ام
 يف انيلع نمأ دحأ سانلا نم ام

 موي هب ءيج الإ ةرشع يلاو نم ام
 هايإ اهقدصت كعمام

 تعمس امأ ؟ينبيجت نأ كعنم ام

 كتوعد نيح ينبيجت نأ كعنم ام

 مهتالص يف سانلا عم لخدت نأ كعنم ام
 سانلا عم يلصت نأ كعنم ام

 لوقت نأ كعنم ام

 انعم يلصت نأ نالف اي كعنم ام

 نيملاعلا بر هلأسيس الإ دحأ نم مكنم ام

 حارجلا نب ةديبع وبأ

 راسي نب لقعم

 راسي نب لقعم
 دسألا دبع نب ةملس وبأ

 ينادمهلا ةريس نب هللا دبع

 باطخملا نب رمع
 يدبعلا دابع

 باطخلا نب رمع

 لفغم نب هللا دبع
 نيدرلا وبأ
 مالس وبأ
 كتاق نب ميزخ
 يملسلا دبع نب ةبتع
 ةمقلع مأ
 ةريبه نب كلام

 ةريبه نب كلام

 ةشئاع ةمداخ ةبيبح

 شيقأ نب ثراحلا

 باطخلا نب رمع

 ىلعملا وبأ
 دادش نب تمشم نب نيصح

 ةريمض يبأ نب ةريمض
 ىلعملا نب ديعس وبأ

 ىلعملا نب ديعس وبأ

 رماع نب ديزي

 نجحم يبأ نب نجحم
 يرجهلا ديشر

 ليدلا ينب نم لجر
 ةديرب
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 كاوجن ام
 لضفأ هدلو دلاو لحن ام

 نم لضفأ هدلو دلاو لحن ام

 هشقن ام

 ناتعكرلا ناتاه ام

 اذهام

 ةقدص مأ ةيدهأ ؟اذه ام

 متاخلا اذه ام

 ةبيبح مأ اياذه ام

 رشب اياذه ام
 لالب اياذه ام

 . دبعم مأ اي ةاشلا هذه ام

 دبعم مأ اي ةاشلا هذه ام

 دبعم مأ اي ةاشلا هذه ام

 اوضع هيف تدجو ام
 كدلوام

 تلدعف شيرق تيلوام
 كيكبي ام

 ؟ةعئاج . كيكبيام

 ؟تنأ ةيراعأ ةغئاجأ : كيكبي ام

 شيرق نم يلع دشأ دحأ ينع فلختي ام

 هذه نزي ام مكمئانغ نم يل لحيام

 ةراجت وأ ةجاح يف كجرخي ام

 نوكي محرلا يف هردقيام

 نكي محرلا يف ردقي ام

 لوقيام

 ينم كعنمي ام
 سنوي نم ريخ انأ :لوقي نأ يبنل يغبني ام

 رفصأ ةأرملا ءامو ضيبأ لجرلا ءام

 ديعس نب دلاخ

 ةبيبح مأ

 ةفيلخ وبأ رشب

 لالب

 دبعم مأ

 دبعم وبأ

 يعازخلا دلاخ نب شيبج
 ةدارح نب ةدانج

 حابر

 ةغباتلا

 ةريمض مأ
-. 

 دردح وبأ

 يواهرلا مادقم

 مقرألا يبأ نب مقرألا

 يقرزلا ديعس وبأ

 يقرزلا ديعس وبأ
 ةديح نب كلام

 ةيشرقلا ةدوس

 رفعج نب هللا دبع

 هللا لوسر ىلوم نابوث



 نيتسو ثالث نبا وهو هَ هللا لوسر تام
 مالسإلا دعب وأ مالسإلا لبق تام

 ةنحلا لجخد هللا الإ هلإ ال نأ دهشي وهو تام نم

 خيراتلا نم نيتسو ثالنل هَ يبنلا تام

 هيطعت نأ تدرأ اذام

 اهلو كلام

 سيق ابأ اي كلام

 ريبز اي كلام

 اوكاتسا اسلق نوتأت مكارأ يلام

 . رتوت ىتم
 ةرخآلا يف اهل قالخخ الو ايندلا يف عاتم

 ا عاصب ولو اهعتم
 هبنج ىلإو مدآ نبا لثم
 اهلهأ ريغ يف ةنيزلا يف ةلخادلا لثم

 . هموق اعد نيساي بحاص لثم ةورع لثم

 مكحلا يف لدع ام يل يذلا لثم

 توملا دنع قتعي وأ قدصتي يذلا لثم

 هعوكر متي ال يلصي يذلا لثم

 لعجلا نوذخأيو نوزغي نيذلا لثم

 .ةلخنلا لثمك نمؤملا لثم
 نآرقلا أرقي يذلا نمؤملا لثم

 كب ءاج ام يجم

 ةئام يدعب نم يتمأ ءاخر ةدم

 يلإ كحضف يلصأ انأو ليربج يب رم

 ءاول هللا

 ّيلإ كحضف رابغ هحانج ىلعو ليئاكيم يب رم
 مهريفاظأ اوملقيلف كينب رم
 ركب وبأ هعمو هللا لوسر يب رم

 بيسملا نب ديعس

 رماع نب ناملس

 ميعن نب ةملس

 لبش نب ةيمأ
 رماع نب هللا دبع
 ىملس

 سابع نبا

 ريبزلا نب ةورع

 هيبأ نع مامت نب مثق
 ةداتق وبأ

 يدعاسلا دعس تنب ةلهس

 رباج

 ريخشلا نب هللا دبع

 دعس تنب ةنوميم

 باهش نبا

 دعس

 ءادردلا وبأ

 ريفن نب ريبج

 يليقعلا نيزر وبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ
 يعجشألا لفون

 تماصلا نب ةدابع

 بائر نب رباج

 بزاع نب ءاربحلا

 باكر نب رباج
 عيبرلا نب ةداوس

 يملسألا رجح نب هللا دبع
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 يناعدف يلصأ انأو يبنلا يب رم

 ثراحلا هعمو هللا لوسرب تباث نب ناسح رم
 ةمطأ شر دقو ناسحب هللا لوسر رم
 هءادر هيلع فطعق لداس لجرب هللا لوسر رم

 ركب وبأ هعمو لوسرلا رم

 يلصي وهو هللا لوسرب تررم

 يتينب اي ابح رم

 يرامت الو يرادت ال يكيرشو يخأ اياّبحرم

 رجاهملا بكارلاب اًبحرم

 نيرمحملاو نيرفصملاب اًبحرم

 بلاط نإ ملعلا بلاطب اًبحرم

 راسيب ابحرم

 مويلا اذه اوموصيلف كموق رم

 الجر مزل دقو يبأ ىلع يبنلا رم
 رابه نب يلع راد ىلع يبنلا رم

 أرجح نوعبري موقب يبنلا رم

 عد وأ ةرم

 نذؤيلف ًالالب اورم

 ناضمر يف رمتعتلف اهرم

 مثيهلا يبأ لزنم ىلإ انبا اورم
 ةالصلاب مكنايبص اورم

 كجوزي نأ كنبا يرم
 نالف نب نالف ىلإ بهذيلف هيرم

 ةبقر قتعيلف هيرم

 ملظ ينغلا لطم
 ملسأ نم دحأ انعم

 يبنلا يأ اًحيلم ضييأ ادصقم

 ءاضق دعب رجاهملا ثكم

 7 يلعملا نب ديعس وبأ

 11 ناسح نب نمحرلا دبع

 فتم ةفيحج وبأ

 <24 سابع نبا

 43 كلام نب سايإ

 نيك بيهص

 فروت ةشئاع

 <” بئاسلا ىبأ نب بئاسلا

 2/05 لهج ىبأ نب ةمركع

ْ 01 

 5770/5557”  ىملسلا رباج ىبأ نب ناسح

 11 لاسع نب ناوفص

 5108 ةيعش نب ةريغملا

 00/0/14 ةئراح نب ءامسأ

 3140 دابع وبأ ملسم

 1ظؤ1 دوسألا رابه

 0011 ذئاع ىبأ نب ذئاع

 11778 ْ بيقيعم

 نك ذفي ديبع نب ملاس

 يدك يرجحألا

 0348481 باطخلا نب رمع

 5ع هللا دبع

 548 ةملس

 فاد ةيراصنألا ةلوخ

 7” ةيراصنألا ةلوخ

 ا ةعيبر نب رماع نب هللا دبع
 فن ءاردح وبأ

 كاني ليفطلا وبأ

 9 يمرضحلا ءالعلا



 لايل ثالث هكسن

 هللا هجوب لأس نم نوعلم

 حلملا

 اهرارشب ةمألا هذه كالم

 تنأ نمت

 تنأ نمت

 تنأ نم

 كرهطأ م

 ملعي وهو «ةنايخ وأ ةقرس عاتبا نم

 مالسب اًموق أدتبا نم
 لعفيلف هاخأ عفني نأ عاطتسا نم

 تميلف ةنيدملاب تومي نأ مكنم عاطتسا نم

 تميلف ةنيدملاب تومي نأ مكنم عاطتسا نم

 تميلف ةنيدملاب تومي نأ مكنم عاطتسا نم

 هللا هانغأ ىنغتسا نم

 ريخلاب هراهن لوأ حتفتسا نم

 نوهراك هل مهو موق ثيدح ىلإ عمتسا نم
 ةرذعم هيخأ يلإ رذتعا نم

 هللا ليبس يف هامدق تربغا نم

 هللا ليبس يف هامدق تربغا نم

 هللا ليبس يف امدق تربغا نم

 هللا همرح هللا ليبس يف هامدق تربغا نم

 ةعمجلا موي لستغا نم
 برعلا كاله ةعاسلا بارتقا نم

 هنيميب ملسم قح عطتقا نم
 ملسم ئرما لام عطتقا نم

 هنيميب ملسم ئرما لام عطتقا نم

 هنيميب ملسم ئرما لام عطتقا نم
 هنيميب ملسم ئرما لام عطتقا نم

 رماع نب ةبقع

 رسب نب هللا دبع

 بابخ نب بئاسلا
 نادوج

 يمعتخلا هللا دبع نب كلام

 رجح نب سبع

 يمعثخلا هللا دبع نب كلام

 ناملس

 نيزحلا مأ
 ةمامأ وبأ

 هللا دبع وبأ ةبلعت

 كيتع نب رباج

 نيكد
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 ريغب اًنيش هيخأ لام نم عطتقا نما

 اعرز هنع ينغي ال اًبلك ىنتقا نم

 يوز دهشيلف ةطقل طقتلا نم

 انم سيلف بهتنا نم

 همد ىلع الجر نمأ نم
 كعم اذه وبأ نم

 مهيلف ليللا نم عمجأ نم
 عتمي نأو هلجأ يف هل كرتي نأ بحأ نم

 مقسي الف حصي نأ بحأ نم

 أطي لجر ىلإ رظني نأ بحأ نم
 همد طلاخ نم ىلإ رظني نأ بحأ نم
 نيح هللا هبحأ راصنألا بحأ نم

 نجلا رمأ ةليللا رضحي نأ مكنم بحأ نم

 بئاغلا دهاشلا غلبيلف هبحيلف ينبحأ نم

 هناسل اوعطقاف مالسإلا يف ءاجه ثدحأ نم

 فصنلا ةليلو ديعلا يتليل ايحأ نم

 ةنيدملا لهأ فاخأ نم

 هللا هفاخأ ةنيدملا لهأ فاخخأ نم

 ةنعل هيلعو هللا هفاخأ ةنيدملا لهأ فاخأ نم

 ملسم ءيرما لام نم اًئيش ذخأ نم
 هقوط اًملظ ضرأللا نم اربش ذخأ نم

 اًملظ اًئيش ضرألا نم ذخأ نم

 اربش نيملسملا قيرط نم ذخأ نم
 ةنجلا هل تبجو امهس نصحلا اذه لخدأ نم

 هءاضف يوني اًئيد نادأ نم

 رانلا لخد مث امهدحأ وأ هيدلاو كردأ نم

 يئنبللا ءاصرملا نب ثراحلا

 ةءونش دزأ نم لجر
 ريهز يبأ نب نايفس

 رامح نب ضايع
 ديبل وبأ

 لجر نع رمقألا نب ريهز
 فيضغ يبأ وأ فيضغ

 سودرك
 دالخ

 دالبخخ

 بئاسلا نب دالخ

 ءاصربلا نب ثراحلا

 ديز نب ديعس

 ةرم نب ىلعي
 يملسلا ثراحلا نب مكحلا

 يملسلا دبع نب ةبتع

 ةنوميم
 كلام نب يبأ

 10١يى,,؛,

 كلدك) ١/5
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 ةنجلا هل تبجو ةنس ةرشع ىتنث نذأ نم

 ميقي وهف نذأ نم

 . . قيتع ىلإ رظني نأ دارأ نم

 رظنيلف رانلا نم قيتع ىلإ رظني نأ دارأ نم

 ناطلس يذل حصني نأ دارأ نم

 لوح الب هيلعف ثيدحلا زنك دارأ نم

 ًاضوتيلف أضوتي نأ مكنم دارأ نم

 ىلع مهدشأ اًباذع سانلا دشأ نم

 بنذلا كلذ دح هيلع ميقأف اًبنذ باصأ نم

 اًطيخ وأ اطيخم باصأ نم
 هنع هللا ىهن امم اًبنذ مكنم باصأ نم

 ةزانج دهشو اضيرم داعو اًمئاص حبصأ نم

 ًضيرم داعو امئاق حبصأ نم

 هبرس يف انمآ مكنم حبصأ نم

 يب هتبيصم ركذيلف ةبيصمب بيصأ نم

 يف هتبيصم ركذيلف ةبيصمب بيصأ نم
 هللا ركذ دقف هللا عاطأ نم

 هتالص تلق نإو هللا ركذ دقف هللا عاطأ نم

 مايأ ةثالث مايص قاطأ نم

 ارسعم وأ ادهاجم ناعأ نم

 هؤادف يهف ةملسم ةبقر قتعأ نم

 رانلا نم هؤادف يهف ةملسم ةبقر قتعأ نم

 هتيقب نمض هل كولمت يف اصقش قتعأ نم
 كرش دبع نم قتعأ نم
 ةقدص هل وهف هيطع هتأرما ىطعأ نم

 ربصف يلتباو «ركشف يطعأ نم

 ىرمعلل وهف اًئيش رمعأ نم
 ىرمعلل وهف اًئيش رمعأ نم

 نيملسملا لضافأ نم

 يئادصلا ثراحلا نب دايز

 ةشئاع

 ةشئاع

 ريفن نب ريبج

 ديبع نب ةلاضف

 ريفن نب ريبج

 كلام نب سنأ

 يراصنألا نصحم نب هللا دبع

 طباس

 ةديرب

 دقاو وبأ

 يبنلا ىلوم دقاو

 نمحرلا دبع نب ييحي دج

 فيخ نب لهس
 يريشقلا ورمع نب كلام

 يريشقلا ورمع نب كلام
 ةباحصلا نم لاجر

 رمع نبا
 يرمضلا ةيمأ

 ةريجش
 تباث نب ديز

 تباث نب ديز

 يقرزلا ةعافر

 قر
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 مدآ قلخ هيف «ةعمج ا موي مكمايأ لضفأ نم

 مهربكأ نم

 ةلكأ هيخأب لكأ نم
 هللا همعطأ «ةلكأ هيخأب لكأ نم

 عبس ةنيدملا يتبال نيب نم لكأ نم

 اهقعلف ةعصق نم لكأ نم

 ةثيبخلا ةلقبلا هذه نم لكأ نم

 اندجسم نبرقي الف «ةلقبلا هذه نم لكأ نم

 نبرقي الف ةثيبخلا ةرجشلا هذه نم لكأ نم

 اندجسم نبرقي الف ةرجشلا هذه نم لكأ نم

 نبرقي الف ةلقبلا هذه نم لكأ نم
 ةقرس اهنأ ملعي وهو اهلكأ نم
 هوعيطت الف هللا ةيصعمب مكرمأ نم

 نوهراك هل مهو موق مأ نم

 تنأ نم

 «كيف هللا كراب» تنأ نم

 بئاسلا انأ : تلق ؟تنأ نم

 تنأ يمسو تنأ نم

 ؟كمساامو «مالغ اي تنأ نم

 هلظ يف هللا هلظأ «هنع عضو وأ رظنأ نم

 هرضي الف قارهأ نم
 ءامدلا هذه نم قارهأ نم

 ةاش مهدنع تيبلا لهأ نم

 اهدوقو هللا هلعج ةنتفب ران دقوأ نم

 هركذيلف اًقورعم ىلوأ نم

 نوكحضت ءيش يأ نم

 تيتأ نيأ نم

 تلبقأ نيأ نم
 رمتلا اذه كل نيأ نم

 4/1 سوأ نب سوأ

 مام ئىناه نب حيرش

 هممالا دروتسملا

 جال دروتسملا

 )١139/1(-)6011( صاقو يبز نب دعس

 217 . ريخلا ةثين

 ما لبنح نب كيرش

 بوما/ مساقلا وبأ

 هماال بابخ نب ءالعلا

 ما يسبعلا لبنح

 10 هيبأ نع يملسألا ريشب

 1 دعس تنب ةنوميم

 2156 رزجم نب ةمقلع

 كك يدزألا ةدانج

 2,31 كلام نب سنأ

 8 بئاسلا ىلوم ءاطع

 1 ديزي نب بئاسلا

 ١ هاا رذ وبأ

 4 سايع نيا

 018 رسيلا وبأ

 156١ دلاخ نب نمحرلا دبع

 نب دلاخ نب نمحرلادبع

 250 ديلولا

 7 ناهيثلا نب مئيهلا وبأ

 ضقفنا يماشلا ديعس

 م هللا دبع نب ةحلط

 30 ش ثعشألاوبأ ريمع

 سا ينهجلا ةيمأ نب دادش

 71 هللا دبع نب ريرج

 2 2203 ٠ ينهجلا ميهاربإ وبأ ةمنع



 005 عاقعقلا نب فوع هذه كل نيأ نم

 3234 راسي نب ناميلس هذه مكل نيأ نم

 فكفي دردح تنب ةريخ ءادردلا مأ اي نيأ نم

 2 كدوإ ىلع نب نمحرلا دبع . . . تيب رهظ ىلع تاب نم

 01 14/ )١/ لبج يبأ نب ريهز نب دمحم . . .هرتسي أم هيلع سيل تيب رهظ ىلع تاب نم

 هلوح سيل تيب قوف وأ راجإ قوف تابام
 216 ةباحصلا نم لجر ...ءيش

 نسخ هللا دبع نب ريهز ىنب هلوح سيل راجإ قوف تاب نم
 004 رسب نب ةيطع .. .ءيش هباصأف محل نم رمغ هدي يفو تاب نم
 نق ثيرح نب ديعس . . .هلعجي مل ًراقع عاب نم

 نفر ثيرح نب ديعس . . . اراد مكنم عاب نم

 ضففي دوعسم نب دعس أرق مث ربصي ملف ثب نم

 4 كلام وبأ ةنس نينامث مالسإلا يف غلب نم

 (ظ ةباحصلا نم لجر ةرغرغلا لبق بات نم

 ,ظ 15 ةباحصلا نم لجر . .راهن فصنب هتوم لبق بات نم

 فلح يبنلا باحصأ نم لجر . .مويب هتوم لبق بات نم
 كف فينح نب لهن نب ةمامأ وبأ ؟هنومهتت نم

 دخل فرطم يبأ نب هللا دبع فيسلاب هسأر اوطحف نينثالا نيمرح لا ىطخت نم

 و دعس نيرامع مامإلا جورخ دعب سانلا باقر ىطخت نم

 هن يرمضلا دعجلا وبأ تاعمج ثالث كرت نم

 ل يرمضلا دعجلا وبأ ©  اًنواهت تارم ثالث ةعمجلا كرت نم

 كرف يسبع وبأ اهب اًنواهت تارم ثالث ةعمجلا كرت نم

 1416 ثراحلا نب مكحلا نيتيكف نيرائيد كرت نمو ةيكف ارائيد كرت نم

 اننا ةديرب هلمع طبح رصعلا ةالص كرت نم
 2135 ةيواعم نب لفون هلهأ رتو امنأكف ةالصلا كرت نم

 ب5 ناثدحلا نب سوأ ةنجلا ضبر يف هل ينب لطبم وهو بذكلا كرت نم

 74107 دلاخ مأ هذه وسكي نيرت نم

 )147/1١()517/4( مزح نب ورمع نب دمحم مع يتينكب ينتكي الف يمساب ىمست نم

+. 

 د بيشج يتكرب وجري يمسأب ىمست نم



 هروهط نسحأف رهطت نم

 هيلإ لكو اًثيش قلعت نم
 نامعب هيلعف ءبساكملا هيلع ترذعت نم

 . . . ريش هللا ىلإ برقت نم
 اعارذ هيلإ برقت اربش هللا ىلإ برقت نم
 هيبأ ريغ ىلإ ينع َداوأ لقأ مل ام يلع لوقت نم

 . . . نيتعكر ىلص مث أضوت نم

 . . .جرخ مث ءوضولا نسحأف أضوت نم

 هللا ليبس يف دالوأ هل يفوت نم

 هيلاوم ريغ ىلوت نم

 بيثلا ريغو بيثلا نم
 . . . هلل ريسأب ءاج نم

 انلرفغتسا انتئج امك انءاج نم

 لاؤس ريغ نم فورعم هيخأ نم هءاج نم
 . . . هللا ليبس يف هلامو هسفنب دهاج نم

 هومجراف راهنلاب ةءارقلاب رهج نم

 هللا ليبس يف اًيزاغ زهج نم
 ةيوتكملا سمخلا تاولصلا ىلع ظفاح نم

 سمخلا تاولصلا ءالؤه ىلع ظفاح نم

 تيبلاب هدهع رخآ نكيلف رمتعا وأ جح نم
 رانلا نم هدعقم أوبتيلف يلع بذكو ينع ثدح نم

 .٠ .هرجأ عبر بهذ ةلخن قرح نم

 هللا باتك ىلع هتيصو عضوف ةافولا هترضح نم

 لجو زع

 هصيمق عفرو «هتاش بلح نم

 ةنيدملا لهأ نم لجر وبأ

 ينهجلا دلاخ نب ديز

 ينهجلا دلاخ نب ديز

 سوأ نب هللا دبع نب ثراحلا
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 رجاف اهيف وه ربص نيمي ىلع فلح نم

 . . . ىأرف نمي يلع فلح نم
 . . .اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نم

 . . .اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نم

 اهنم اريخ اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نم

 . . ةبذاك نيمي ىلع فلح نم

 . . .ًالام اهب عطقيل ةبذاك نيمي يلع فلح نم

 هركش لق دقف ءحلاص لمع ىلع هسفن دمح نم

 . . .دجسملا اذه يتأي ىتح جرخ نم

 هللا ليبس يف دهاجم جرخ نم

 هتباد نع رخف هللا ليبس يف [دهاجسم جرخ نم

 ءوضولا دعيلف حير هنم جرخ نم

 باذعلا نم نمأ دقف يتيار تحت لخد نم

 باذعلا نم نمأ دقف هذه ىتيار تحت لخد نم

 . . .نمآ وهف لخنلا لخد نم
 رهش مايصك ناك هللا ليبس يف اًموي طبار نم

 لستغيلف ةعمجلا ىلإ حار نم

 ضف :اولوقف دجسملا يف ًارعش دشني هومتيأر نم

 . . كاف هللا

 شاركع : تلقف ؟لجرلا نم

 ؟رباج عم لجر نم

 ؟هسفن انل عيبي لجر نم

 ؟هسفن انل حيبي لجر نم

 ؟انيقسيو

 ؟قيرطلا نع انب لدعي لجر نم

 ؟قيرطلا نع انل دعي لجر نم

 رانلا نم اًباجح هل ناك «هيخأ ضرع نع در نم

 لئاو نب ركب ىلإ هيي هللا لوسر نم

 سيق نب ثعشألا

 ةنيذأ نب هللا دبع

 ةئيذأ

 مكحلا نب ةيواعم

 مكحلا نب ةيواعم

 ةريمع نب يدع

 ةريمع نب يدع

 زيزعلا دبع وبأ

 فينح نب لهس
 كيتع نب هللا دبع

 كيتع نب هللا دبع

 ىملس

 دوعسم

 دوعسم

 يراصنألا كاحضلا

 يلجبلا طيمسلا

 ايندلا وبأ

 نابوث
 بيؤذ يب شاركع

 هللا دبع نب رباج

 نكسلا نب ديزي

 ةنكسلا نب ديزي

 هللا دبع نب رباج

 ةيجان نب بدنج

 بدنج نب ةيجان

 ءادردلا وبأ رماع نب رميوع

 نايبظ نب دئرم
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 اوملسأ :لئاو نب ركب ىلإ هلي هللا لوسر نم

 اوملست
 . . حري نيح رحبلا بكر نم

 رصق وأ غلبف « هللا ليبس يف مهسب ىمر نم
 رصقف هللا ليبس يف مهسب يمر نم

 ريغ رمخلا برش نمو ؛ناميإلا نم جرح ىنز نم
 هركم
 ؟موصلا نع لئاسلا نم
 همتكف ملع نع لئس نم

 دقف ريغ نع لأس نم
 ةيقوأ هلو مكنم لأس نم

 ىنغ رهظ نع سانلا لأس نم
 هينخي ام هدنعو لأس نم

 . .هل وهف ملسم هيلإ قبسي مل ام ىلإ قبس نم

 هايحأ امنأكف ملسملا هيخأ ىلع رتس نم

 اًثيم ايحأ اغأكف «ةروع نمؤم ىلع رتس نم
 ايندلا يف هللا هرتس ايندلا يف اًملسم رتس نم
 ةرخآلاو

 . . . فصلا يف ةجرف دس نم

 . . .موي هلمحي ءاج اربش قرس نم

 ٠ . . .هلغ وأ ضرألا نم ًاربش قرس نم

 . . .اوعطقاف اعاتم قرس نم

 0 . هلوسرو هللا هبحي نأ هرس نم

 . .هردص رحو نم ريثك بهذي نأ هرس نم
 نيعلا روحا نم ةأرما ىلإ رظني نأ هرس نم

 ةمايقلا موي ىلإ رظني نأ هرس نم
 . .همحر لصيلف ةمايقلا موي هللا هلظي نأ هرس نم

 6. . اطر نآرقلا أرقي نأ هرس نم

 اًضغ نآرقلا أرقي نأ هرس نم

 عساولا نكسملا : ءرملا ةداعس نم

 نايبظ نب دئرم

 لبج يبأ نب ريهز
 يراصنألا ةرمع وبأ

 يراصنألا ورمع وبأ

 كيرش
 ملسم نب هللا ديبع

 قلط

 ةدانج نب يشبح

 دسأ ينب نم لجر

 يلاديعلا ثراحلا نب دايز

 يميمتلا ثراحلا نب دايز

 سرضم نب رمسأ
 رباج

 باهش

 دلخم نب ةملسم

 ةفيحج وبأ

 يفقثلا ةرم نب ىلعي
 فقثلا ىلعي نب نميأ

 ينهجلا ردب نب هللا دبع

 دارق يبأ نب نمحرلا دبع
 ريخشلا نب ءالعلا وبأ

 نامور مأ

 رمع نبا

 لهلهم
 باطخلا نب رمع
 يعازخلا ثراحلا نب ورمع

 ثراحلا دبع نب عفان
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 ًارعش دشني هومتعمس نم

 ةملس ينب اي مكديس نم

 رتع ءاش نمو عرفي مل أشي مل نمو عرف ءاش نم
 رون هل تناك مالسإلا يف ةبيش باش نم

 ةمربش نم

 هودلجاف رمخلا برش نم

 وهف هلعفي نأ ديري ال اطرش هيخأل طرش نم
 ةعفنم ريغ ىلإ هراج ىلدملاك

 اهلِإ هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم

 ادمص ادحاو

 هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم

 رانلا ىلع هللا همرح هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم

 هبسحف ةميزخ هيلع وأ هل دهش نم

 حالسلا انيلع رهش نم

 بابحلا ةكرت بحاص نم

 ؟بابحلا ةكرت بحاص نم
 ءاعبرألاو لاوش نم اًنسو ناضمر ماص نم

 ةنجلا لخد سيمخلاو

 رهدلا ماص امنأكف رطفلا موي دعب انس ماص نم

 نيبو هئيب هللا دعاب هللا هجو ءاغتبا اموي ماص نم

 منهج

 رصعلا لبق اًعبرأ ىلص نم
 هتليل ماق اغأك ةعامج يف حبصلا ىلص نم

 هبوتذ هل ترفغ تاعكر تس برغملا دعب ىلص نم
 هللا ةمذ يف وهف حبصلا ىلص نم

 يرهفلا ةدينج يبأ دج

 نابوث نب نمحرلا دبع
 ورمع نب هللا دبع
 كلام نب بعك

 هللا دبع نب رباج

 ورمع نب ثراحلا

 باطخا نب رمع
 سابع نبا

 يدنكلا سوأ نب ليبحرش

 صاعلا نب دلاخ

 نمحرلا دبع وبأ مانغ

 رصيق نب ةمالس

 ينهجلا ديزي نب سيق

 رساي نب رامع
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 هللا ةمذ يف وهف حبصلا ىلص نم

 هللا ةمذ يف وهف حبصلا ىلص نم

 كنبلطي الف « هللا ةمذ يف وهف حبصلا ىلص نم

 امنأك ةعامج يف حبصلا ىلص نم

 , ماق امنأك ةعامج يف حبصلا ىلص نم

 هللا ةمذ يف ناك حبصلا ةالص ىلص نم

 هناحبس نم هيلع ديز اهمدي مل ةالص ىلص نم

 اهمتي ال ةالص ىلص نم

 انتلبق لبقتسا ءانتالص ىلص نم

 انتلبق لبقتساو انتالص ىلص نم

 هللا ىلص هبلق نم اهب اصلخم ةالص يلع ىلص نم

 تاولص رشع اهب هيلع
 هللا ىلص هبلق نم اهب اصلخم ةالص يلع ىلص نم

 ارشع هيلع

 هيف اوعفش هل نوعفشي نوعبرأ هيلع ىلص نم
 7 هيف اوعفش سانلا نم ةمأ هيلع ىلص نف

 تبجو اهبورغ لبقو سمشلا عولط لبق ىلص نم
 ةنجلا هل

 ةبقر لدعك ناك اعبرأ رهظلا لبق ىلص نم

 عمجب ةادغلا ةالص انعم ىلص نم

 حلصأو هيف هللا ىقتاف هريغل وأ هل اميتي مض نم
 هقفني نأ هلامب نض نم

 هل داهج الف اًقيرط عطق وأ الزنم قيض نم
 ةبقر قتعك ناك تيبلاب فاط نم

 ةبقر قتعك ناك تيبلاب فاظ نم

 اعوبسأ تيبلا اذهب فاط نم

 هيف اوغلي ال اعوبسأ تيبلا اذهب فاط نم

 ةرخآلا لمعي ايندلا بلط نم

 ةريس وبأ

 يبنلا باحصأ نم لجر

 يلجبلا بدنج
 دعس نب كلام

 دعس نب كلام

 يلجبلا بدنج

 طرق نب ذئاع

 طرق نب هللا دبع

 يواس نب رذنملا

 يراصنألا ديعس وبأ ورمع

 يفقثلا ةبيؤر نب ةرامع

 يراصنألا رمع وبأ

 سرضم نب ةورع

 ةنيهج نم لجر

 بيبح نب هللا دبع
 لجر نع ةنيهج نم لجر

 هللا دبع نب ردكتملا

 هللا دبع نب ردكنملا

 هللا دبع نب ردكنملا

 هللا دبع نب ردكنملا

 ىلعملا نب دوراجلا
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 ىضم امل ةرافك ناك ملعلا بلط نم

 ءاهفسلا هب ير اميل ملعلا بلط نم

 دوهي لاجر نم هب مترفظ نم

 ةيزجلا ايدؤم ايمذ ملظ نم

 ضرأ نم اربش ملظ نم

 هنإف اربش ضرألا نم ملظ نم

 نيتلاخ وأ «نيتنبا لاع نم

 ةيلهاجلا يف هنبا فرع نم

 اًئيش قلعت وأ مئامتلا قلع نم

 هيلإ لكو اًئيش قلع نم

 همتكي الف اًئيش ملع نم

 اهرتسف ةئيس هيخأ نم ملع نم

 نم اهب هللا هرتس اهرتسف ةئس هيخأ نم ملع نم
 رانلا

 امف اًطيخ م انمتكف ًالمع مكنم انل لمع نم

 هيلع متكو اًنيم لسغ نم

 ركبو لستغاو ةعمجلا موي لسغ نم

 هللا ضغبي ام اهنمو هللا بحي ام ةريغلا نم

 لخد ثالث نم «يرب وهو دسجلا حورلا قراف نم

 لولغلاو نيدلاو زنكلا : ةنبججلا

 ةبحألا نيبو هنيب هللا قرف مهنيب قرف نم

 22 قاشنتسالاو ةضمضملا :ةرطفلا نم

 ديهش وهف هلام نود لتق نم

 ديهش وهف هلام نود لتق نم

 ' ديهش وهف هلام نود لتق نم

 . . .دجي مل ةمذلا لهأ نم لجر لتق نم

 يئادصلا ثراحلا نب دايز

 ةربخس نب هللا دبع

 كلام نب سنأ

 ةصيحم

 رارج نب هللا دبع

 ظ ديز نب ديعس

 ديز نب ديعس

 ربحملا وبأ

 يملسألا رمع

 ميكع نب هللا دبع

 ينهجلا دبعم وبأ

 ساخوملا نب دعس

 رماع نب ةبقع
 دلخمم نب ةملسم

 يدنكلا ةريمع نب يدع

 عفار وبأ

 سوأ نب سوأ
 ةعيبر يبأ نب هللا دبع

 كيتع نب رباج

 هَلِلَع هللا لوسر ىلوم نابوث

 يرذعجلا دعس

 رساي نب رامع

 ةرمض

 زيرك نب رماع نب هللا دبع

 ةباحصلا نم لجر
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 يف ةمايقلا موي بذع اًدمعتم ءيشب هسفن لتق نم

 . .مالسإلا ريغ ةلمب فلح نمو «منهج ران

 هربق يف بذعي مل هنطب هلتق نم
 . . . بتك هللا باتك نم اًفرح أرق نم

 اذكو اذك هلف ةليح عطق نم
 رانلا يف هسأر هللا بوص ةردس عطق نم

 . . عرز ريغ نم ةدس عطق نم

 موي نابعث هل ضيق ةبيغم شارف ىلع دعق نم
 ةمايقلا

 جرح الف دعق نم

 ةعمسو ءاير ماقف هيخأب ماق نم

 هب هللا ءار ءاير هيخأب ماق نم

 ءاير الإ اهب سمتلي ال ةبطخب ماق نم

 اًبر هللاب تيضر : حبصأ اذإ لاق نم
 اًبر هللاب تيضر : حبصأ اذإ لاق نم

 هللا الإ هلإ ال :حبصأ اذإ لاق نم

 يذلا هللا رفغتسا :لاق نم

 هلزنأو دمحم ىلع لص مهللا :لاق نم

 يب حبصأ ام مهللا : حبصي نيح لاق نم

 حبصأ ام مهللا : حبصي نيح لاق نم

 يب حبصأ نم مهللا :حبصي نيح لاق نم
 هناحبس : ةالص لك ربد لاق نم

 هللاب تيضر لاق نم

 تسرغ هدمحبو ميظعلا هللا ناحبس : لاق نم

 مهللا كناحبس هدمحبو هللا هناحبس : لاق نم

 رانلا نم هدعقم أوبتيلف لقأ مل ام يلع لاق نم

 كاحضلا نب تباث

 ةطفرع نب دلاخ

 يشبح نب هللا دبع

 ةديدش يبأ نب هللا دبع

 ةداتق وبأ

 ماحنلا نب ميعن

 يرادلا دنه وبأ

 يرادلا دنه وبأ

 ةبرقع نب ريشب

 رذينملا

 رذينملا

 شايع وبأ
 هللا لوسر ىلوم ديز

 تباث نب عفيور

 مانغ نبا

 مانغ نبا

 مانغ نبا

 مقرأ نب ديز

 تباث نب ديز

 هللا دبع نب رباج

 معطم نب ريبج

 ىسوم وبأ
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 رانلا نم هدعقم أوبتيلف لقأ ملام يلع لاق نم

 هدعقم أوبتيلف يلع بذكي لقأ ملام يلع لاق نم
 امهدحأ اهب ءاب دقف رفاك اي: هيخأل لاق نم

 امهدحأ اهب ءاب دقف ءرفاك اي: هيخأل لاق نم

 اذه لاق نم

 ةنعللا لخد هللا الإ هلإ ال : لاق نم

 هللا دنع دهع اهب هل ناك هللا الإ هلإ ال : لاق نم

 هموص متيلف امئاص ناك نم

 هموص يف ضميلف امئاص ناك نم

 برشو لكأ مايأ نهنإف رطفيف امئاص ناك نم

 انعم بكر يلف ًارضاخ هرهظ ناك نم

 ليعامسإ دلو نم ةبقر هيلع ناك نم

 ربك نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم

 ةجوز بسكيلف ًالماع انل ناك نم

 ةجوز بسكيلف ًالماع انل ناك نم

 اًفاحلإ لأس دقف لأس مث ةيقوأ هل ناك نم
 هيلع لام هل ناك نم

 ةالصلاو ءوضولا دعيلف هقهق مكنم ناك نم

 حكتني نأل رسوم مكنم ناك نم

 ميلف دعم نم انهاه ناك نم

 مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم

 هراج مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم

 هراج مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم

 نذخأي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم .
 نعاتبي الف رخآلا مويلاو هللاب نمإي ناك نم

 هل لحي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم

 دادش نب دروتسملا

 دادش نب دروتسملا

 ةنيزم نم لجر

 مزاح وبأ

 ديعم

 حيجن وبأ
 ينهجلا ةرم نب ورمع

 لجر

 يبعكلا حيرش وبأ لجر
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 ةباد بكري الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك ام

 يحتسي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم

 يقسي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم

 هتمهن ايندلا تناك نم

 عبش ىلإ يوأي ةلومح هل تناك نم
 سيلف منغ هل تناك نم

 ادمعتم يلع بذك نم

 أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم

 ادمعتم يلع بذك نم

 ادمعتم يلع بذك نم

 ادمعتم يلع بذك نم

 ادمعتم يلع بذك نم

 رانلا نم هدقعم أوبتيلف ادمعتم ىلع بذك نم

 رانلا نم هدقعم أوبتيلف ادمعتم ىلع بذك نم

 رانلا يف وهف اًدمعتم يلع بذك نم

 اهقادص هيلع بجو دعقف ةأرما ةروع فشك نم

 ىرخأ ةجح هيلعو لح دقف جرع وأ رسك نم

 ردقي وهو اًظيغ مظك نم

 هريغل وأ هل اميتي لفك نم

 هالوم ىلعف هال وم تنك نم

 هالوم يلعف هالوم تنك نم

 هالوم يلعف هالوم تنك نم

 هالوم يلعف هالوم تنك نم

 ايندلا يف ريرح بوث سبل نم

 تباث نب عفيور

 تباث نب عفيور

 تباث نب عفيور

 حادحدلا وبأ

 ةملس

 ةدعاس نب هللا دبع

 يدركلا نوميم وبأ

 ةرم نب ىلعي

 يدابإلا بغز نب هللا دبع

 رييزلا
 ءاربلاو مقرأ نب ديز

 مقرأ نب ديز

 ةريمع نب سرعلا

 ريبزلا

 يراصنألا حنج

 ةيواعم

 هللا لوسر

 يراصنألا ورمع نب جاجحلا

 ينيطسلفلا ليلجلا دبع مع

 مقرأ نب ديز

 يلذهلا بيؤذ وبأ

 ةديرب

 ةباحصلا نم ةدع

 ةيريوح
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 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش توملا دنع نقل نم
 لخد هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش توملا دنع نقل نم
 ةنحجلا لخد « هللا الإ هلإ ال توملا دنع نقل نم

 رمخلا نمدم وهو هللا يقل نم
 هلوسرو هللا ىذآ دق هنإف .فارشألا بعكل نم

 هيراش نم ذخأي مل نم

 يئاضقب ضري مل نم
 لاق ام حتسي مل نم

 حتسي مل ةينالعلا يف هللا نم حتسي مل نم

 هللا ةصخر لبقي مل نم
 جادخ يهف هتالص يف باتكلا ةحتافب أرقي مل نم
 جادخ يهف هتالص يف باتكلا مأب أرقي مل نم

 ءالؤهل نم
 فارشألا نباب يل نم
 فارشألا نباب يل نم
 نيقيدصلا نم ناك اذه ىلع تام نم
 هللا هثعب نيمرحلا دحأ يف تام نم
 ايبلم . . .نيمرحلا دحأ يف تام نم

 اوغلبي مل دلولا نم ةثالث هل تام نم
 ةنجلا هللا هلخدأ مالسإلا يف نادلو هل تام نم
 لهأل عيفش وهف «ضرأب يباحصأ نم تام نم
 هللا الإ هلإ ال انقوم هبلق يفو تام نم
 كرشي ال هللا دبعي وهو تام نم

 ةنحلا لخد اًعيش هللاب كرشي ال تام نم
 ىنز نإو ةنجلا لخد اًئيش هللاب كرشي ال تام نم
 افنآ ملكتملا نم

 يظرقلا دعس نب دمحم

 نمحرلا دبع وبأ
 بئاسلا نب كلام

 بئاسلا نب ءاطع دج

 ةباحصلا نم لجر نع ناواز

 هللا ديبع

 هللا دبع نب رباج

 مقرأ نب ديز

. 

 عهقيوس

 ينهجلا رماع نب ةبقع
 نارهم

 نارهم

 رباج

 ربج نب سبع وبأ
 ثيغم يبأ نب هللا دبع

 ينهجلا ةرم نب ورمع

 ةمرخعم نب سيق نب دمحم

 ةمرخمم نب سيق

 ريشب نب نمحرلا دبع

 ةبلعت وبأ
 ةديرب

 لبج ني ذاعم

 هللا دبع نب رباج

 يعجشألا ميعن نب ةملس

 ينشخلا ةبلعث وبأ
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 ةباحصلا ةفرعم

 نامع لهأ ىلإ هللا لوسر دمحم نم

 سيقأ نب ريهز ينب ىلإ هللا لوسر دمحم نم
 مهرثب مهل نإف : دعب امأ هللا لوسر دمحم نم

 ةرارم نب ةعاجمل هللا لوسر دمحم نم

 ءادع نب ديعسل هللا لوسر دمحم نم

 ديبعو كلامل هللا لوسر دمحم نم

 هركذ سم نم

 هجحرف سم نم
 ًاضوتيلف هجرف سم نم
 ًاضوتيلف هجرف سم نم
 وهو هنيعل ملاظ عم يشم نم

 مثالاف ىنزف حاكتلا هميتي عنم نم
 هللا تاملكب ذوعأ : لاقف الزنم لزن نم

 هللا تاملكب ذوعأ :لاقف الزنم لزن نم

 نولبقملا ءالؤه نم

 ةيرقلا هذه مكنم طبه نم
 همد كفسك وهف ةئس هانخأ رجه نم

 اذه نم

 (عوكألا نب رماع ناك) اذه نم

 قباسلا اذه نم

 هب هللا فلاخت فلاخملا اذه نم

 ةشئاع اي اذه نم

 هذه نم

 اهتبيرض . . ؟هذه نم

 نوعظم نب نامثع يصو نم

 منهج يف اهثطو ءاليخ هرازإ ئطو نم
 رانلا يف هئطو ءاليخ هرازإ ءيطو نم

 رانلا يف هئطو ءاليخخ هئطو نم

 دادش وبأ

 ريخشلا نب ءالعلا وبأ

 سينأ نب نيزر

 ءادعلا نب ريعس

 قلط
 ىنهجلا دلاخ نب ديز

 ىورأ

 ناوفص تنب ةرسب

 ليبحرش نب سوأ

 ةبيبل وبأ
 نامثع ةأرما ةلوخ

 شئاع نب نمحرلا دبع

 ملسأ نب دمحم

 يملسلا شارخ وبأ

 رباج

 عوكألا نب ةملس

 عوكألا نب ةملس

 زوريف نب مليدلا

 دلاخ مأ

 لهس تنب ةبيبح

 ينارح ا لفغم نب بيبه

 | لفغم نب بيبه
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 رانلا يف هثطو ءاليخلا نم هئطو نم
 كسني نأ بحأف دلو هل دلو نم

 سانلا رمأ هللا هالو نم

 هب يتأ سانلا نم ادحأ يلو نم

 هب يتأ نيملسملا رمأ نم اًئيش يلو نم

 اًئيش سانلا رمأ نم يلو نم

 محريال محري ال نم

 محري ال محري ال نم

 ٠ محري ال محري ال نم
 هللا همحري ال سائلا محري ال نم
 هللا همحري ال سانلا محري ال نم

 هللا همحري ال سانلا محري ال نم

 ةظيرق ينب يتأي نم
 هقحب هذخأي نم

 فيسلا اذه ذخأي نم

 هقحب فيسلا اذه ذخأي نم

 انسرحي نم

 اهبلحي نم
 ةئينهلا ةمقللاو ةقيلطلا ديلا نم
 ؟دلاخ لجر ىلع لدي نم

 ؟ةنجلا هلو مورلا ةيغاط ىلإ يباتكب بهذي نم

 مهربخب ينيتأيف بهذي نم
 هللا هناهأ شيرق ناوه دري نم

 هب هللا عمسي عمسي نم

 ؟دبعلا يرتشي نم

 ؟ينم هيرتشي نم

 ؟ينم هيرتشي نم
 ؟ةنجلا هل نمضأف ةلصخخ يل نمضي نم

 لفغم نب بيبح

 ريمض ينب نب لجر وبأ
 هنع هللا ىضر ةيواعم

 ميحس نب رشب

 ميحس نب رشب

 يدزألا خامشلا يبأل مع نبا

 ريرخ

 ريرخ

 ةريره وبأو سباح نب عرقألا

 ريرج

 ةيلظنحلا نب لهس

 يرافغلا شيعي

 ةرم نب ورمع

 رهزأ نبا نمحرلا دبع
 رمع نبا
 داهج وبأ

 صاقو يبأ نب دعس

 يلجبلا بدنج

 رباج

 مارح نب رهاز
 رباج

 رباج

 هللا لوسر ىلوم نابوث
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 هعفني ايندلا يف قفرلا طعي نم

 رانلا يف تيب هل يبن ىلع بذكي نم

 ؟يتودع ينيفكي نم

 ؟ةرغثلا هذه ىلإ بدتني نم
 ؟دعس لعف ام يل رظني نم

 ةنجلا عرت نم ةعرت ىلع يربنم

 ةنحلا عرت نم ةعرت ىلع يربنم
 ؟تملسأ ذنم

 سأرلا ةلزنم نمؤملا نم نمؤملا ةلزنم
 يلوسر لتق تدرأو ةاكزلا تعنم

 ناطيشلا نم هذه اغإ هم

 ناطيشلا مكنيرجتسي الو مكلوقب اولوق هم هم

 كسملا حير نم هللا دنع بيطأ وه هم

 ترقتسا اذإ ةفطنلا نإ كلذك نلوقت ال هم

 ركب ابأ اي هم
 هقزر لكأ «نميأ مأ اي هم

 عيبلا ددرا ؟تيبرأ الهم

 تاوذ لتقن نأ اناهن هللا لوسر نإف هللا دبع اي الهم

 مهنم موقلا ىلوم

 دوهيلل ءوس هتتيم

 عفد الأ لوقي دوهيلل ءوس هتتيم

 لجر

 رمع نبا
 نيقلب نم لجر

 حلاص نب ليهس

 دعس نب ورمع
 نامعنلا نب ةثراح

 ثراحلا نب ذاعم
 ءيراقلا ذاعم

 ءاجر

 دعس نب ريشب
 يعازخلا رارض نب ثراحلا

 شايع نب هللا دبع
 ءالعلا وبأ

 جالجللا
 حابر

 ليبح رش نب ورمع

 لالب

 رمع نب هللا دبع

 ةبابل وبأ

 فوع نب ورمع

 دعسأ نب نمحرلا دبع وخأ

 ميملا فرح نم لأب ىلخما

 ؟هعنم لحي ال يذلا ءىشلا امو عاملا

 ةعدم لحي ال يذلا ءيشلا «عاملا

 ءاملا نم ءاملا

 زازفلا ةيهب وبأ

 ةيهب وبأ
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 طشمتملاك هتماقإو ناذأ نيب اميف نذؤملا

 دحاو يعم يف لكأي نمؤملا
 دحاو يعم يف لكأي نمؤملا

 دحاو يعم يف برشي نمؤملا
 نومثآلا مه نوصبرتملا

 لني مل امب عبشتملا
 باتكلا لهأ نم ةفئاط سوجملا'

 بحأ نم عم ءرملا

 ناطيش نابتسملا
 مايأ سلجت ةضاحتسملا

 نمتؤم راشتسملا

 نمتؤم راشتسملا
 مايأ ةثالث ,نيفخلا ىلع حسملا
 هلذخي الو هملظي ال ملسملا وخأ ملسملا
 هلذخي الو هملظي ال ملسملا وخأ ملسملا
 رجشلاو ءاملا امهقسي ملسملا وخأ ملسملا
 نوملسملا ملس نم ملسملا

 دحاو ءاعم يف برشي ملسملا

 دحأ ىلع دحأل لضف ال ةوخإ نوملسملا
 ثالث يف ءاكرش نوملسملا

 ديهش قيرغلاو ديهش نوعطملا

 لبإلا بحاص ايالأ : دان

 ةالصلاب يبنلا دانم ىدان

 ٍىضمف ماق مث هدوجس يف مان
 هللا لوسر شارف ىلع يلع مان
 اهعارذ ينيلوان
 دجسملا نم ةرمخلا ينيلوان

 هللا دبع وبأ ءاطع

 ديعس وبأ

 دارج نب هللا دبع

 ىغقثلا هللا دبع

 فوع نب نمحرلا دبع

 فوع نب نمحرلا دبع

 رامح نب ضايع

 نع هيبأ نع تباث نب يدع
 هدج

 ناهيتلا مثيهلا وبأ

 تباث نب ةميزخ
 طيلس ينب نم لجر
 طيلس

 ةمرخم تنب ةليق
 ثراحلا نب لالب

 ورمع نب ةلضن
 شارخ نب بيبح
 شادخ وبأ

 كيتع نب رباج

 نونلا فرح

 يزهبلا لوغم

 ماحنلا نب ميعن
 دوعسم نب هللا دبع

 سايع نبا

 ديبع وبأ

 ةباحصلا ةفرعم
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 ةباحصلا ةفرعم

 ميهاربإ نم كشلاب قحأ نحن

 اوفقن ال ةنانك نب رضنلا ونب نحن

 ةنخللا لهأ تاداس بلطملا دبع ونب ةتس نحن

 فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزن

 شيرق دسأ ىلع تلزن
 ليخلا باحصأ يف تلزن

 رخآ يف يتمأ نم سانأ يف تلزن

 مالس نب هللا دبع يف تلزن

 ةليللا تلزن
 يف 4 عملا نم ضيفت مهنيعأو  ةيآلا هذه تلزن

 هتايبأ ضعب يف وهو يبنلا ىلع ةيآلا هذه تلزن

 مكرودص نم تخسنف ةحرابلا تخسن

 هراج راج عنمي ال نأ رمأ هلع هللا لوسر نأ دهشن

 يتلاقم عمس أرما هللا رضن

 معن
 معن

 معن
 معن 7

 (لبإلا مح نم ءوضولا نع هلأس نمل) معن

 (نيفخلا ىلع حسملا نع هلأس نمل . موي معن

 ةنخسمب هتيتأ معن

 تيرشو تلكأ تأضوت اذإ «معن

 ءاملا تأر اذإ ءمعن

 ةالصلا عدف حبصلا تيلص اذإ معن

 ':هنع رحناو هنع ضقا « معن

 . . . مهتأر اذإ» : هللا لوق ىلإاوعمست ملأ «معن

 كدي يلجبلا سيق نب ةماثع

 45 سيق نب ثعشألا

 1416 سنأ

 فذ ةيراصنألا بويأ مأ

 اال ةئراح نب هللا دبع

 0047 هللا دبع وبأ بيرع

 نك ةرارز

 4 سابع نبا

 ما ةيلظنحلا نب لهس

 654 سابع نبا

 نب لهس نب نمحرلا دبع
 ة31/ فينح

 اللام راصنألا نم طهر

 نم نيلجرو ديزي نب عمجم

 160 راصنألا

 فففي نامثع نب ةعيبر

 اال كلام نب سنأ

 4 يدبعلا دوراجلا

 72060 دعس

 نضل دنمل رباج

 م ينهجلا شيعي

 فل ةرامع نب ىبأ

 غ,ى3آ ةرامع نب يبأ

 "1 ليفن نب ةملس

 عم+ كلام نب هللا دبع

 فدل لهس تنب ةلهس

 انكي لطعملا نب ناوفص

 نسا سيق نب ناورم

 <,« ى ق4 يبنلا باحصأ نم لجر



 سك

 اكيرش يل نكت ملأ «معن
 هتعوج اهب دسي ةرسك ثالث نم الإ «معن
 نآرقلا أرقي نأ هلأس نمل «تعطتسا نإ معن

 تئش نإ «معن

 تئش نإ «معن

 ليعامسإ نيد يلع ناك هنإ ءمعن

 هللا دبع مأو هللا دبع وبأو هللا دبع : تيبلا لهأ معن

 مهب هللا دارأ مجعلا وأ برعلا نم تيب اميأ «معن

 نميلا ىلإ كَ هللا لوسر ينثعب معن
 تنأ نآرقلا نامجرت معن
 تاريخا لعفت معن

 ديلولا نب دلاخ هللا دبع معن

 هللا فويس نم فيسو ةريشعلا وخأو هللا دبع معن

 اهيف دجست مل نإف معن

 كيبأ نع جحف معن
 مكدعي نم نويئجي موق «معن

 مكدعب نم نويئجي موق «معن
 ثلتق نإو تغلب نإ ةئحلا كل ءمعن
 رفصأ قيقر ةأرملا ءام معن

 نايفس يبأ راد لخد نم معن
 هنع جحي . معن

 ماصو ىلص نإو «معن

 ىريل هنإ هديب يسفن يذلاو . معن

 رجؤتو معن

 ةقدص كل وهف كدلو ىلع هتقفنأ امو «معن

 كبخي هللا ليربج نم ريخ وه نمو «معن
 نويرعشألاو دزألا يحلا معن

 نويرعشألاو دزألا يحلا معن

 يدسألا ميرخ لجرلا معن

 ذاعم لجرلا معن

 بئاسلا نب هللا دبع

 بيسع وبأ
 رذنملا نب دعس

 ذقنم نب نابح
 ةمامأ وبأ

 رجبأ نب بلاغ
 صاعلا نب ورمع

 ةمقلع نب ذرك

 ينهجلا دبعم
 سابع نبا

 ليوط وبأ

 ةريره وبأ

 قيدصلا ركب وبأ

 رماع نب ةبقع
 ثوغلا وبأ

 ةعمج وبأ

 زيريحم نبا

 رمع نبا
 سنأ

 سابع نبا
 ثوغلا وبأ

 ثراحلا نب ثراحلا

 رمع نب ءاطع

 ثوغلا وبأ

 يرقنملا ليحارش
 كاحضلا وبأ

 يرعشألا رماع وبأ
 يرعشألا رماع وبأ
 ةيلظنحلا نبا

 ةباحصلا ةفرعم
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 ةباحصلا ةفرعم

 ةدعاس نب رميوع ةنجلا لهأ نم لجرلا معن

 فذقلاو فسنخلا معن

 نوتسف رثك نإف نوعبرألا لاملا معن

 نامع لهأ نوعضرملا معن

 سانلا نم ريثك امهيف نوبغم ناتمعن

 ربقلا باذع نم هللاب ذوعن

 موق هيف يتأيف نميلا حتفن
 ثلثلا هللا لوسر لفن

 ثلثلاو عبرلا يبنلا لفن

 الفن هللا لوسر انلفت

 نوجلا ينب نم ةأرما هللا لوسر حكن

 ةعيبر ينب نم ةأرما هللا لوسر حكت

 تس تدب ذئموي يهو ةشئاع هللا لوسر حكن

 ةمأ نوعبس ةمايقلا موي لمكن

 برغملاو قرشملا نيب ام هلوطو هضرع ةنخلا يف رهن
 نهرابدأ يف ءاسنلا ىتؤي نأ ىهن

 لبقتسن نأ ىهن

 نيتلبقلا نم ءيش لبقتسي نأ ىهن

 ءاملا عيب نع ىهن

 ةأرملا ءوضو لضفب أضوتي نأ هللا لوسر ىهن
 ةيقسألا ثانتخنا نع هللا لوسر ىهن

 تاطولغألا نع هللا لوسر ىهن
 تاطولغألا نع هللا لوسر ىهن

 اًفار انب ناك رمأ نع هللا لوسر اناهن

 لجرتلا نع هللا لوسر ىهن
 بارغلا ةرقن : ثالث نع هللا لوسر ىهن

 مئاصلل ةماجحلا نع هللا لوسر ىهن

 ةأرملا رؤس نع هللا لوسر ىهن

 تبسلا موي مايص نع هللا لوسر ىهن

 رباج

 تماصلا نب ةدابع

 مصاع نب سيق

 دواد نب ةحلط

 ديزي وبأ ةريجح

 تباث نب ديز
 ةءونش نم لجر

 ةملس نب بيبح

 ةملس نب بيبح

 بئاسلا وبأ ديزي

 ديسأ وبأ

 ريثك يبأ نب ىيحي

 ةورع

 كلام نب سنأ

 يبنلا باحصأ نم لجر

 رمع

 دبع نب سايإ

 ورمع نب مكحلا

 يبنلا باحصألا نم لجر

 ةجراخ نب سيق

 عفار نب ريهظ

 لفغم نب هللا دبع

 لبش نب نمحرلا دبع

 يبنلا باحصأ نم نيلجر
 يرافغلا مكحلا

 ءامصلا
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 ةأرملا ءوضو لضف نع هللا لوسر ىهن

 نانحلا لتق نع هللا لوسر ىهن

 نانجلا لتق نع نفع يبنلا ىهن
 ةتيملا نع هللا لوسر ىهن

 نايبصلاو ءاسنلا لتق نع ىهن

 رارضلا ةمسق نع هللا لوسر ىهن

 ضرألا ىرك نع هني هللا لوسر ىهن

 نيملسملا ةكس رسك نع هللا لوسر ىهن
 ةلقاحملا نع هللا لوسر ىهن

 بارغلا ةرقن نع هني هللا لوسر ىهن

 ةبهنلا نع هللا لوسر ىهن

 موحل لكأ نع ربيخ موي هَ هللا لوسر ىهن

 اًنايرع يشمأ نأ تيهن

 انتيقسأو اننوطب لخدن نأ اناهن
 تويبلا تاوذ لتقن نأ اناهن

 بنج وهو اندحأ أرقي نأ هللا لوسر اناهن

 موي لك اندحأ طشمتي نأ هع يبنلا اناهن

 هنإف رجفلاب اورون

 لامعألاف : ةتس لامعألاو ةعبرأ سانلا

 راعش راصنألاو راثد سانلا

 هراد يف بشعملاك هموق يف حكانلا

 ةنجلا يف ديهشلاو ةنجلا يف يبنلا
 ةنجلا يف ديهشلاو ةنجلا يف يبنلا

 ءامسلا لهأل نامأ موجنلا

 ةبوت مدنلا
 ةبوت مدنلا

 ةدابع هنع هللا يضر يلع ىلإ رظنلا

 ةدابع يلع ىلإرظنلا
 هللا ليبس يف ةقفنلاك جحلا يف ةقفنلا

 سج.رس نب هللا دبع

 ةبابل وبأ

 ةبابل وبأ

 سابع نبا

 كيتع نب هللا دبع

 ريصن

 ريهظ نب ديسأ
 ينزملا هللا دبع

 تباث نب ديز

 ةملس

 ديزي نب هللا دبع
 ديلولا نب دلاخ

 بلطملا دبع نب سابعلا

 لهس نب نمحرلا دبع
 رمع نب هللا دبع
 ةحاور نب هللا دبع

 ةباحصلا نم لجر
 جيدخ نب عفار

 كتاف نب ميرخ
 هللا دبع تنب ةلوخ

 هللا دبع نب ةحلط

 ةيؤاعم تنب ءانسح مع

 ةيميرصلا ءانسح مع

 ىسوم وبأ
 دعس يبأ نبا

 رجح نب لئاو

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 ةديرب

 ملل
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 ةباحصلا ةفرعم

 ١0 هللا دبع نب جاجحلا هللا لوسر لفن قح لفنلا

 ١

 ف لقعم نب هللا دبع ثلثلا نم زوجي الو زئاج حاكنلا

 ءاهلا فرح

 05 يثيللا هللا دبع نب بلاغ ش نوصاعلا ءالؤه

 04١ يميمتلا عيرس نب دوسألا تاه

 كلا 544 ىملسلا ةطامح نبا كبر هب تحدتما ام تاه

 0 ١" سوأ نب ةهزخ كاف هللا ضفضنفي ال ءتاه

 لحن ناوفص نب نمحرلا دبع يبنلا ىلإ ناوفص يبأ رجاه

 49١ رمع نبا هللا لوسر ىلص يأ  انهاه

 يح ىناه وبأ ديزي ةمايقلا موي كيتأت كدي يل به

 ١ سنأ يه ةدحاو ةنج وأ تلبه

 ,غ]ن ديسأ وبأ كسفن يل يبه

 قر ةشئاع ىفشتساو ىفشف ناسح مهاجه

 ىفنف يقف يملسألا دردح همد كفسك ةنس هاخأ لجرلا رجه

 ا يدعاسلا ديمح وبأ لولغ ءارمألا اياده

 5 يربنعلا شاخشخلا ؟كنبا اذه

 م١ ةحلط نب دمحم رئظ ةأرما مساقلا وبأ هتينكف «يمسا اذه

 رئظ نع دمحم نب ميهاربإ مساقلا وبأ اذه ىمس اذه

 (كاثهر (574) دمحم هيبأ

 01 ةدابع نب سابعلا ةبقعلا بزأ اذه

 نكي عفار وبأ بيطأو ىكزأ اذه

 نارك ءادردلا وبأ ملعلا سبتحي ناوأ اذه

 101١ ريشب نب ديزي برعلا هيف فصتنا موي لوأ اذه

 1 ريشب نب ديزي برعلا فصتتي موي لوأ اذه
 الا ةيجان نب ةعصعص رجأ كلو ربلا نم باب اذه

 فلل يرصعلا مكتارمت ريخ نم هنإ امأ «ينربلا اذه

 6/1 رجح نب ةعيبر نب دجلا دبع نميلا لهأ هللا هقزر ءايحلا اذه



 هلاخ ؤرما ينريلف يلاخ اذه

 شرعلا هل كرحت يذلا اذه

 مهب مدقي ربنعلا ينب يبس اذه
 مدقي ربنعلا ينب نم يبس اذه
 ريو يذ ديس اذه

 ةريغلا هتزفتسا مكديس اذه

 لطابلا بحي اال لجر اذه ءرمع اذه

 ءيش يف لطابلا نم سيلو باطخلا نب رمع اذه
 ةنتفلا قلغ اذه

 جيدخ نب عفار نع هلاق «ريغص مالغ اذه

 هماعط رثأ اذهو «هلتق اذه

 انماعط هب رّثكن عرقلا اذه

 كلامل هللا لوسر دمحم نم باتك اذه

 عيجفلل هللا لوسر يبنلا دمحم نم باتك اذه

 هللا لوسر دمحم نم باتكلا اذه

 هللا لوسر نم ةذوح نب ءادعلا ىرتشا ام اذه

 ماذر نب ليمج هللا لوسر دمحم ىطعأ ام اذه

 هيرهظ نيب انأ نم اذه
 اًمح رجاهملا اذه

 حافسلا ال حاكتلا اذه

 ءابشألا ديس رجح نب لئثاو اذه

 نيدلا نم هللاو اذه

 قحلا ىلع ذئموي هباحصأو اذه

 هوموصف ءاروشاع موي اذه

 همايص مكيلع بتكي ملو ءاروشاع موي اذه
 رصبلاو عمسلا ناذه

 رصبلاو عمسلا ناذه

 هذه مادإ هذه

 ىل تعفر دق ءاضيبلا ةريحلا هذه

 هللا دبع نب رباج

 يرقنملا مصاع نب سيق

 ةدابع نب دعس

 نوعظم نب ةمادق

 ريهظ نب سنأ

 كيتع نب هللا دبع

 ميكح وأ رباج

 رجلا وبأ
 عيجفلا ةئبا نبا

 رحلا يبأ نب نيصح
 ةذوه نب ءادعلا

 مرح نب ورمع

 ذفنق نب رجاهملا

 دوسألا نب رابه

 رجح نب لئاو

 هللا دبع نب ريرج

 يزهبلا ةرم

 ردب نب هللا دبع
 نايفس يبأ نب ةيواعم

 بلهملا وبأ

 مالس نب هللا دبع نب فسوي

 سوأ نب ميرخ
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 رانلا نم هتحنأ هذه

 ' رصخلا رهظ مث هذه
 ءامسلا باوبأ اهيف حتفت ةعاس هذه

 هللا اهومكاقس ايقس هذه

 سمألاب انتالص هذه

 ديري نميف هللا ةمالع هذه

 مهنع هللا لوسر ىهن يتلا سوجملا نم هذه
 مكتلأسي مكنتج بائذلا دوفو هذه
 اذكه

 «عادولا فاوط» هللا لوسر يناتفأ اذكه

 ميس مئامعلا نإف ءاومتعاف اذكه

 يلصي هللا لوسر تيأر اذكه

 دويصلا يف انؤاضق اذكه

 لعفي هللا لوسر تيأر اذكه

 متعاف فوع نباي اذكه

 مكسراف متسسحأ له

 ادحأ اهب تربخأ له

 ؟ءيش نم متمعطأ له

 ؟ . .تيمد عبصأ الإ تنأ له

 ؟دحأ مكنم يقب له

 ؟دحأ مكنم يقب له

 مكتغلب له
 ؟دبعي ةيغاط وأ نثو اهب له
 ؟كولعصلا ام نوردت له

 ؟اذه كباتك يف يجرخمو.يتفصو يتعن دجت له

 ؟اذه موي يأ نوردت له

 ؟دابعلا ىلع هللا قح ام نوردت له

 ليجنإلاو ةاروتلا يف يندجت له
 ؟عمسأ ام عمست له

 حاير نب ملسم
 يئيللا دقاو وبأ

 بتئاسلا نب هللا دبع

 يملسلا ةردس وبأ يلع

 رمخم وذ

 هللا دبع

 تباث نب عفيور

 ةنيهج نم لجر

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع
 هللا دبع نب ثراحلا

 يدع نب ىلعألا دبع
 نذؤملا ناميلس وبأ

 يزهبلا لوغم

 حرسم تنب ليم

 رمع نب هللا دبع

 ةيلظنحلا نب لهس

 ةربخس نب ليفط

 يدهنلا دوسألا يبأ وبأ

 يدعسلا نبا

 ةيطع

 لجر

 مدرك تنب ةنوميم

 ةفيصخ وبأ

 رخص وبأ

 ناهبن تنب يرس
 لبج نب ذاعم

 مصاع نب ناتلفلا

 يبنلا باحصأ ضعب



 ؟دحأ نم نودقفت له

 ؟كناسل كلمت له
 ؟كدي كلمت له

 ؟ . ءيش ىلع مكنم دحأ هآر له

 ؟يعم ناك يذلا تيأر له

 فوع نب نمحرلا دبع تيأر له
 اذه ىصحأ ام ىصحأ اًمالغ متيأر له

 رصعلا تيلص ينومتيأر له
 ؟ءيش نم ناثوألا هذه نم اهيلع له

 ؟دبعي ةيغاط وأ نثو اهب له

 . ؟رهشلا اذه ررس نم تمص له

 مكنم سيل ام مكيف له
 ؟ءيش ميمت نيبو مكنيب ناك له

 اهعماجي يذلا بوثلا يف يلصي ُهنَِع يبنلا ناك له

 هتدانف اهيداني نأ يف كل له

 ؟بقع كل له
 ؟كلذ نم ريخ يف كل له

 ؟لبإ نم كل له
 ؟مأ نم كل له

 ؟لام نم كل له

 ؟هب مكتئج ام ريخ ىلإ مكل له
 ؟ماعط مكنم دحأ عم له

 ؟يح نم كيوبأ نم له
 ؟ماعط نم له
 ؟بارش نم له

 موتكم مأ نب ورمع
 دعس نب ءالعل

 مازح نب ميكح
 يملسألا ةزرب وبأ

 مرصأ نب دوسأ
 مرصأ نب دوسأ
 ةيطع وبأ

 نامعنلا نب ةثراح

 ةمصلا نب ثراحلا

 سابعلا ىلوم نينح

 عابس نب بيبح

 مدرك تنب ةنوميم

 مدرك تنب ةنوميم

 شرخلا ينب نم لجر

 ناوزغ نب ةبتع
 ناسح نب ثراحلا

 ةبيبح مأ هتخأ لأس ةيواعم

 ليمج مأ
 ةناصرق وبأ

 ةشئاع

 يبضلا ريدك

 يملسلا ةمهاج

 صوحألا يبأ وبأ

 ديبل نب دومحم
 ركب يبأ نب نمحرلا دبع

 يملسألا مهح
 ثراحلا تنب ةيريوج

 ىمهسلا ةعادو
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 ةباحصلا ةفرعم >

 ؟ءاذغ نم له

 ؟وهل نم له
 ؟يح دحأ كيدلاو نم له

 ؟يح دحأ كيدلاو نم له

 ؟لمح كتايتف نم دحأب له

 ؟ركسي له
 ؟كلذ نع كثدحأ مله

 ءادغلا ىلإ مله

 ءادغلا ىلإ مله

 ءادغلا ىلإ مله

 ءادغلا ىلإ مله

 كرابملا ءادغلا ىلإ مله
  ىدفت مله

 ايندلا نم ياتناحير امه

 هللا ىلع لامعألا اهيف ضرعي ناموي امه

 نآرقلا لهأ مه

 نجلا مه
 ةنجلا لهأ مدخ مه

 نوقرتسي الو نوتتكي ال نيذلا مه

 رسجلا نود ةماظلا يف مه

 اذه موق مه
 ميت ينب نم مه
 تاحلاصلا تايقابلا نه

 رهدلا مايص نه
 ةكرب هذه كلام مأ اي كل اًئينه

 موي هدحو ةمأ وه
 أرمأو أئهأ وه

 هتاممو هايحمبي ساتلا ىلوأ وه

 هكيست
-. 

 بهل يبأ تنب جوز

 دئرم نب ضايع

 لجر

 عيطم نب هللا دبع

 يريمحلا عشوهلا نب مليد

 رماع ينب نم لجر
 دابع وبأ

 ةيمأ وبأ

 نابيش

 نابيش

 ةيراس نب ضابرع

 رماع ينب نم لجر

 رمع نبأ
 ةماسأ

 كلام نب ةعافر
 ريشب نب نامعنلا

 هدج نع هيبأ نع يكيلملا نبا
 كلام وبأ

 نيصح نب نارمع

 هلع هللا لوسر ىلوم نابوث

 يرعشألا ضايع
 هللا دبع نب دعس

 ةدانج

 لاهنم نب كلملا دبع
 كلام مأ

 رمع نبأ

 مثكأ نب ةعيبر

 يرادلا ميمت
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 قلطنا نإف وه اذ وه
 هعنمأ مل كعم قلطنا نإف وه اذ وه

 ةرشع دلو برعلا نم لجز وه
 هتملكو هللا حور وه
 (ملعلا نمثو ملعلا عيب) تحس وه

 مكندصي الف مكرودص يف هنودجت ءيش وه

 هتتيم لحلا هؤام روهطلا وه

 هتتيم لالحلا هؤام روهطلا وه

 رانلا يف وه

 كلذ ىوس ام ىلع رشحتو اهبونذ ةرافك وه

 . . قيرابأ هيف ءاعنصو ةليإ نيب ام وه
 ءرملا نإ . . ىعسم وه

 هللا ردق نم وه

 لجو زع هللا ردق نم وه

 هنم وه
 ؟ينوتملعأ اله

 ىتح هتبب يف خيشلا تكرت اله
 هومتكرت اله

 انأو ينم اهذخ :تلق اله

 دشرو ريخ لاله

 يف تبيصأ يتانب ريخ يه
 . . نسحف اهب ذخأ نمف هللا ةصخر يه

 كل يه
 يلع اي كل يه
 ةيه

 همعطتسيل هيه

 هلبق ام بجي مالسإلاو ةرجهلا

 عمسلاب بهذت ةيدهلا

 ةثراح نب لبج

 كيسم نم ةورف

 صاعلا نب ورمع

 يملسلا مكحلا نب ةيواعم

 يكرعلا
 جلدم ينب نم لجر

 يراصنألا رمعم نب ةميزخ

 ناوفص نب نمحرلا دبع

 قلط

 تباث نب ديزي

 يملسألا رهد نب رصن

 ةبقع وبأ نمحرلادبع

 ىسرافلا
 ْ ةعافر

 ةشئاع

 يملسألا ةزمح

 كتاف نب ميزح
 سبنع نب رجح

 ناقربزلا نب نيصحلا وبأ
 ناسح نب ثراحلا
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 واولا فرح

 شيقأ نب ثراحلا ةنجلا لخديل يتمأ نم لجرلا نإو نانثاو

 سالج ناتنثو «يزجت ةدحاو

 نايفس نب مدرك . .رذن يف نيمي ال هنأ مدرك اي ملعاو

 ةريره وبأو دلاحت نب ديز اهمجراف تفرتعا نإف ةأرما ىلع سينأ اي دغاو

 دعس نب هللا دبع اهلكاو

 بابخ قشيف لجرلا ذخؤيل مكلبق نم ناك نإ هللاو
 ءارمحلا نب يدع نب هللا دبع هللا ضرأ ريخل كنإ هللاو

 ةشئاع يرهظ ءارو كرتأ ام مهأل نكنإ هللاو

 يئثيللا دقاو وبأ لاملا انلزنأ انإ هللاو

 صومعد نب ةرق ينتيبح يذلا نم يلإ بحأ تكرت يذلا هللاو

 ةدابع نب دعس نب سيق مهنم نيعبس كب نلتقأل هللاو

 يف ءاضيب ينبا ىلع هللا لوسر ىلص دقل هللاو
 ةشئاع 0 ْ دجسملا

 ينإ هانيضقل ينفلسأ وأ ينعاب ول هللاو

 ةينزملا ةميهس ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو

 ريجع نب عفان ةدحاو الإ اهب تذرأ ام هللاو

 راوسلا يبأ لاخ فالخ الو ةيصعم يف كب رضأ ام هللاو

 بهو تنب ةميمت 2 ىتح نمحرلا دبع ىلإ نيعجرت ال ةميمت ايهللاو
 يلع هلوقي ُهليَع يبنلا تعمس دقل هللا باو

 ءاعدجلا نبا دسجلاو حو رلا نيب مدآ و

 لجر | دسجلاو حورلا نيب مدآو

 قاحسإ نب دمحم ديزمب ةجراخو قيدصلا ةفاحق ىبأ نب ركب وبأو

 22 كرجأو
 هللا ديبع نب ةحلط كرجأو

 ديز نب ديعسل اهلاق كرجأو

 قاحسإ نب دمحم

 ريبزلا نب ةورع

 يعازخلا زرك . .لزتعم لجر ذئموي سانلا لضفأو
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 و

 يقلخو يقلخ هيبشف نوع

 نهسفنأ يف ءاسنلا اورمأو

 نهسفنأ يف ءاسنلا اورمأو

 باجعملا نمزلي ءاسنلا اورمأو

 امأ

 لوقي ام نالوقت متنأو

 اننذؤم نكلو .ىديرأ انأو

 ءوس هرصب يف اذه اننذؤم نكلو ءىديرأ انأو

 كتالص يف ضما «كلذ امبرانأو

 . . نبرضأل هقنع ىلإ هدي ةلولغم يناتأ نإو

 كارأ نم اًبيضق نإو

 ةوسأ يف كلامأ «ءاحلم ةدرب تناك نإو

 اًكاوس ناك نإو

 كارآ نم اًبيضق ناك نإو

 هاعد هِي هللا لوسر نإو

 ارحبس نايبلا نم نإو

 لخبلا نم أودأ ءاد يأو

 لخبلا نم أودأ ءاد يأو

 شحج نب هللا دبع هيَ هللا لوسر ثعبو
 ةذوه ىلإ ورمع هَ هللا لوسر ثعبو
 ؟يمه ءاسنلا يأ ردقبو

 ركنملا مكيدان يف نوتأتو

 لاوش يف ةملس مأ هع يبنلا جوزتو

 , ؟نيشمت نيقطتو

 عيبلا بجو
4. 

 تبتبجو

 تببجو

 يتعافش هل تبجو

  "ةباحصلا ةفرعم

 004 رفعج نب هللا دبع

 0ك يدع

 ه0 ةريمع نب سرع

 هدكا دلخم نب ةملسم

 تركك دوعسم نب ميعن

 قلل يرعشألا ثراحلا نب ثراحلا

 ,ىظ] زك دابع وبأ

 سكحي نابيش

 لدحف يفنحلا يزج

 54٠ ةمقلع دج عفان

 ١1 كيتع نب رباج

 كل دلاخ نب ةديبع

 ايفل كيتع نب رباج
 كلف ةبلعث نب سايإ : ةمامأ وبأ

 لفض ةرمج

 هاله ١ ديزي نب نعم

 ١ هللا دبع نب رباج

 4944/7 رباج

 انكذهأ يرهزلا

 سنسر ةمرخم نب روسملا

 <01 مدرك تنب ةنوميم

 خ1 ئناه مأ

 ةققر يريبزلا هللا دبع نب بعصم

 ل هللا دبع نب نانس ةمع

 نكح ناقريزلا نب نيصحلا وبأ

 44 ناثدحلا نب سوأ

 نان سوأ نب كلام

 قفلثي تباث نب عفيور



 قاطن تاذ لك ىلع جورخلا بجو

 قاطن تاذ لك ىلع جورخلا بجو

 لوقن نأ انرمأف ةيرس يف هّنِكَي هللا لوسر انهجو

 اًباجح زاجحلا لهأ نيبو ينيب نأ تددو
 ىلع يلجر عضأ نأ تردق ام قحلاب ينثعب يذلاو

 ةقارس نب ليعجلا هديب دمحم سفن يذلاو

 ةلأسملا يف ام نوملعت ول هديب دمحم سفن يذلاو

 هللا باتكب مكنيب نيضقأل هديب يسفن يذلاو

 يتمأل مهنإ ءوه انأل هديب يسفن يذلاو

 . . اهردتبا دقل هديب يسفن يذلاو

 هللا مرح ةكم نأ تملع دقل هديب يسفن يذلاو

 هللا ليبس يف لتق ًالجر نأ ول «هديب يسفن يذلاو

 مكيف حبصأ ىسوم نأ ول هديب يسفن يذلاو
 اعرذأ تيطعأل تكس ول هديب يسفن يذلاو
 موي ةمألا هذه ىلع نيتأيل هديب يسفن يذلاو
 يتمأ نم نجرخيل هديب يسفن يذلاو
 اهبايث عضت ةأرما نم ام « هديب يسفن يذلاو
 ةعمجلا ةالص نيح هيَ هللا لوسر حارو
 ليربج كاذ : لاق «معن لاق ؟هتيأرو

 نزوف ركب وبأ نزوف ةليللا انباحصأ نزو
 ةفرع :لاقف جحلا نع لئسو

 هللا كمحر اهتمحر ةاشلاو
 طخلا اذه ىلع بحأ ثيح هرجح لجر عضو

 يتمأ نم ةنجلا لخدي نأ لجو زع يبر يندعو
 نيعألا اهنم تفرذ ةظعوم هللا لوسر انظعو
 كيلعو

 لصت مل كنإف لصف عجرا كيلعو

 تنأ نمم هللا ةمحر كيلعو

 مالسلا كيلعو

 هحاور نب هللا دبع تخأ

 هحاور نب هللا دبع تخأ

 ثراحلا نب هللا دبع

 ىنهجلا دلاخ نب ديز

 نب دمحم ىلوم ريثك وبأ

 يراصنألا تباث نب هللا دبع

 يراصنألا ديز وبأ

 فوع نب نمحرلا دبع

 رمعي نب نمحرلا دبع

 ةيراس نب ضابرعلا
 رباج نب يرج وبأ
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 . .كنإف لصف عجراف «؛كيلعو
 هللا ةمحر كيلعو

 هللا ةمحرو كيلعو
 . . لقيلف مكدحأ سطع اذإ كمأ ىلعو كيلعو
 تاوله نب ةدعاس يبأ عم انأ تدفو

 هلع يبنلا ىلع يبأ عم تدفو
 ينحفاصو هتعيابف هللا لوسر ىلع تدفو
 كمسا ام : يل لاقف ُهِْلَي هللا لوسر ىلع تدفو

 متملسأ دقو

 مستبي مل ليربجب دهع ثيدح ناك اذإ ناكو
 هللا لوسر قير هفوج لخد ءيش لوأ ناكو
 نيكاسملا ابأ هيمسي هيي هللا لوسر ناكو
 ههجو حسم يبنلا ناكو

 ؟نامعنلا تيطعأ يذلا لثم تيطعأ مهلكو
 ؟تقدصأ مكو

 ؟اًنالف ىرت فيكو

 ؟هب عنصت فيكو
 قيدصو يبن كاطعأ دقو كل كرابي ال فيكو
 . .مالغ ةحلط يبأل دلو

 هلَِي هللا لوسر هب تيتأف مالغ يل دلو
 ميهاربإ يبأ مساب هتيمسف مالغ ةليللا يل دلو
 ميهاربإ يبأ مساب هتيمسف مالغ ةليللا يل دلو
 ليفلا ماع هيي هللا لوسرو انأ تدلو
 ةنيدملا ُهْكَع يبنلا مدق نيح تدلو

 يبنلا هامسف اًمالغ نافع نب نامثعل ةيقر تدلو

 هتعيابف هِي هللا لوسر دهع ىلع تدلو
 رجأ كلو
 اً اص هامس هيي هللا لوسر نكلو
 مايأ ةثالث رفاسمللو

 ةعافر

 رذوبأ

 رذوبأ

 يعجشألا ديبع نب ملاس

 ةدعاس نب رمسأ

 ةيركبلا ةيهب
 ءامسأ وبأ

 يرصبلا يثراحلا ريشب

 ماوعلا نب ريبزلا

 ةريره وبأ

 ةبلعث نب هللا دبع

 ريشب نب نامعنلا
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 ةباحصلا ةفرعم

 هلوسرو هللا نرتخاف هءاسن يبنلا ريخ املو

 ؟ملو
 اهربق ىلإ اوقلطنا متلعف ملو

 بوئلاب رتتساف كرهظ ينلو

 هني هللا لوسر اهنفد يلو

 ملسأف ينناعأ هللا نأ الإ يلو

 ميرم ةروس يلع تلزنأ ةليللاو
 ؟اهل تددعأ امو

 دعس ليدانم نم ليدنملا اذ نم نوبجعت امو

 ؟نونامثلا امو

 كلام مأ اي كاذ امو

 ءامسلا نم يحوب الإ هتجوز امو

 ؟مكبارش امو

 ةنجلا سارغامو

 ايندلا نم ياتناحير امهنإو امهبحأ ال يل امو

 ؟وهامو

 ؟ميلس مأ اي يهامو

 ؟يه امو

 ؟يه امو

 داع دفاو امو

 ؟ةراجت يفأ ؟هيلإ كجرخي امو

 ؟ةمركأ هللا نأ كيردي امو

 ذاعم مأ اي كيردي امو

 افنآ مالسلا هيلع ليربج يناتأ دقو ينعنمي امو

 كسفن بذعت نأ كرمأ نمو

 ؟تنأ نمو

 هلهأ رتو امنأكف هتتاف نم ةالص تاولصلا نمو

 هلامو
 م اوم م اسام

 تلزن

 نسحلا

 سيق نب تباث

 ةباحصلا نم لجر

 حامسلا وبأ

 قراط نب كيرش

 ميرم وبأ

 نسحلا

 بجاح نب دراطع

 سابع نبأ
 كلام مأ

 ةريره وبأ
 ثعشألا وبأ ريمع

 يراصنألا بويأ وبأ
 كلام نب دعس

 ةشئاع وبأ

 سنأ

 ىولبلا نامثع نب ديعس ةدج

 عفار نب لهس تنب ةريمع

 مقرألا نب مقرألا

 ءالعلا مأ

 رفنلا يبأ ملاس

 ةحلط وبأ

 سمهك
 ةيلهابلا ةبيجم وبأ

 ةيواعم نب لفون

 سابع نبا
005 



 يدعاسلا دايز نب ثراحلا ؟اذه نمو
 يدعاسلا دايز نب ثراحلا ؟اذه نمو
 ميشأ نب قراط ْ هللا دحو نمو

 نب هللا دبع نب دمحم : هنلَي هللا لوسر بسنو

 راكب نب رييزلا بلطملا دبع
 رباج امالغ ورمع تنب ةمطاف يتلاخل تبهو
 يقرزلا ةعافر نب ذاعم ذاعم ةندندو يتندند لهو

 ينزملا ىشعألا بلغ نمل بلاغ رش نهو
 روعألا نب هللا دبع بلغ نمل بلاغ رش نهو
 قراط نب كيرش هتمحرب يبر يندمغتي نأ الإ انأ الو
 سيق تنب ىملس هانعيابف نكجاوزأ نششغت الو
 ىبرتي نب ورمع . .الإ ءيش هيخأ لام نم ئرمال لحي الو
 مزح نب ورمع يصقاع وهو مكدحأ لصي الو
 مزح نب ورمع هرعش صقاع وهو مكدحأ لصي الو
 زرك مأ اًنانإ وأ نك اًناركذ مكرضي الو
 ةديرب 1 بتو هللا رفغتسا عجرإ !كحيو

 ةديرب يبوتو هللا يرفغتساف يعجرا كحيو
 يملسألا مهج ةنجلا مثف .اهلجر مزلا كحيو

 ةملس . . .دمحم لآ خارف خارفلا حيو

 سابع نبا تأي ملأ نايفس ابأ اي كحيو
 ةريرهوبأ . .راخب هل نوكي نأ فاخت اموأ لالب اي كحيو
 بطاح نب ةبلعث _ هِيَ هللا لوسر لثم نوكت نأ ديرت امأ ةبلعث اي كحيو
 بطاح نب ةبلعت ريثك نم ريخ هركش يدؤت ليلق ةبلعث اي كحيو

 ملاس ؟مارح مدلا نأ تملع امأ ملاس اي كحيو

 مقرأ نب ديز . .اله باش اي كحيو

 عردألا نب نجحم نوكي ام عبنأك اهلهأ اهعدي موي ةيرق اهمأ ليو
 ةيعجشألا ةزع نارفعزلاو بهذلا :نيرمحألا نم نكليو
 نجحم ةيرق نم اهمأل ليو
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 رباج نب نارمح تارم ثالث ةيمأ ينبل ليو

 ثراحلا نب هللا دبع نوطبو باقعألل ليو

 يودعلا دابع ءانمألل ليو ءافرعلل ليو

 ةلظنح نب ىملس نالف نم مهل ليو
 ديزي نب ناميلس رانلا يف ةدوؤملاو ةدئاولا

 ىلع ظفاحف تئش نإف «ةئجلا باب طسوأ دلاولا

 ءادردلا وبأ بابلا

 ريفع يبأ نب ريفع ثراوتي ضغبلاو ثراوتي دولا

 ريبج وبأ ريمأ ديس نينس عبس دلولا
 يسوأألا كلام نب هللا دبع اهودلجاف تنز نإ ةديلولا

 يفقثلا نامثع نب ريهز قح موي لوأ ةميلولا
 ىفوأ يبأ نب هللا دبع ةمحلك ةمحل الولا

 فلأ ماللا فرح

 ةصفح ةيراج ةسيلخ ال

 نامعنلا نب ةداتق هتقدص زمغف هب اعدف) ال

 ةيحأ نب ناوفص تبذك ةمعن الو ةمارك ال : كل نذآ ال

 ليفن ردب ورمع نب ديز هللا مسا ركذ ام الإ لكآ ال
 ةفيحج وبأ اكتم لكآ ال

 ءزج نب ةيزخ همرحأ الو لكآ ال

 لقعم نب نمحرلا دبع هنع ىهنأ الو هلكآ ال

 يملسلا

 ءزج نب ةميزخ نأ تثدح هنع ىهنأ الو هلكآ ال

 عوكألا نب ةملس | تعطتسا ال

 يدعاسلا دايز نب ثراحلا سانلا نإ «كعيابأ ال

 يدعاسلا دايز نب ثراحلا مكيلإ نورجاهي سانلا نإ مكعيابأ ال

 يدعاسلا دايز نب ثراحلا مهيلإ نورجاهي سانلا نإ مكعيابأ ال

 ةجيدخ نب دنه غزولاب الإ تم ال وأ هللا كتامأ ال

 حيرش نب ىناه هللا دبع تنأ ال

 ديعم رفاك وهو نمؤم تنأ ال

 قران

 ففي
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 ةراجتلل اهنم ناك ام الإ ال

 ميركلا ميلحلا هللا الإ هلإ ال

 ميلحلا ميركلا الإ هلإ ال

 ةيرك هللا ىلع ةملك هللا الإ هلإ ال

 برتقا قرش نم برعلل ليو « هللا الإ هلإ ال
 كناحبس تنأ الإ هلإ ال

 هدسج ضعبك وهاغإ ال

 كيطعأ ام دجأ ال

 قوقعلا بحأال

 تاقدصلا نم تيبلا لهأ مكل لحأ ال
 لاتق نوكي ىتح مهلحأ ال

 لاتق نوكي ىتح مهلحأ ال

 كاخأ اهحنماوأ اهعرزاال

 يذ ىلع دهشأ ال

 ضرألا هترقأ ال

 قاسلا فصن ىلإ سأب ال
 ىقتا نمل ىنغلاب سأب ال
 ىقتا نمل ىنغلاب سأب ال
 هب سأب ال

 اهولكف سأب ال
 رانلا يف فيرعلاو فيرعلا نم دبال
 ةقان تبلح ولو ليللا مايق نم دبال

 هتبحص نسحأو كابأ رب ءال
 ميلس تنأ لب ءال

 يمارلا لب ءال

 تيبلا لهأ انم ناملس لب ءال

 عرف دق رمأ يف لب ءال
 اذه الإ تكسمأ اهلك لبال

 هللا فويس نم فيس هنإف ًدلاخ اوذؤتال

 نهاتسا ىف ءاسنلا اوتأت ال

 يراصنألا ضايع
 شحج تنلب بنيز
 ةشئاع

 قلط
 دسأ ينب نم لجر

 ةريمض ينب نم لجر وبأ

 ريهظ نب ديسأ

 دعس نب رشب
 ةيعازخلا ةلئان مأ

 رباج نب يرج وبأ

 بيبح نب هللا دبع مع

 ينهجلا هللا دبع مع

 ءابق نم لجر وبأ

 ةتوعج

 ينزملا ةيواعم نب سايإ

 ميلس نب بيبح نب ةيطع وبأ

 ناميلا نب ةفيذح

 ىبالكلا ةيحللا وذ

 ةكسن
 هم

 ىفوأ يبأ نب هللا دبع

 قلط نب يلع .

 ةباحصلا ةفرعم
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 ناهكلا يأ مهوتأت ال

 هبحاص مثأيالو مئأت ال

 كنيمي هللا قلطأ دقف كلامشب لكأت ال
 كقفاوي ال هنإف اذ نم لكأت ال

 هلكأت ال

 لصفت ىتح عابت ال
 : ًقورعم الإ كناسلب لقتالو ريخ ىلإ الإ كدي طسبتاال

 يب اًقاحل يلهأ لوأ كنإف يكبتال

 نزوب اًنزو الإ بهذلاب بهذلا اوعيبتال

 ادبأ كنطب نيعجتت ال
 ةالص ئرجت ال

 روبقلا ىلع اوسلجت ال

 روبقلا ىلع اوسلجت ال

 يتينكو يمسا نيب اوعمجت ال
 يتينكو يمسا نيب اوعمجت ال
 عاضرلا نم مرحي هنإف هنم نيجتحت ال
 هاش سرف ولو اهتراجل ةراج نرقحت ال

 اًئيش فورعملا نم نرقحت ال
 ةدحاو ةفح سانلا ىلع مسقت ىتح ةمينغ لحت ال

 ًاريخ كاطعأ الإ هللا ءاقتا اًثيش عدت ال

 عكل نب عكل دنع نوكت يتح ايندلا بهذت ال
 ةوادإلا تألم الإ ءام ندرت ال

 لسع ةبرش الو بيطلا اودرت ال

 ليللا ىلإ مهوعضرت الو

 ثاريملا ليبسف بقرأ نمف اوبقرتال
 كهجو ينرتال

 مهيف رهظي ملام ريخب يتمأ لازتال
 مهلذخ نم مهرضي ال نيرهاظ برعلا لهأ لازتال
 ةيطوللا نم ةبعش لازت ال

 يملسلا مكحلا نب ةيواعم
 مدرك تنب ةنوميم
 راصنألا نم ةأرما

 رذنملا مأ

 يراصنألا ةصيحم

 ديبع تنب ةلاضف

 يبراحملا مرصأ نب دوسأ

 سابع نبا
 ةلاضف

 نميأ مأ

 يردبلا دوعسم وبأ

 يونغلا دئرم وبأ
 ينونغلا دئرم وبأ

 بزاع نب ديبع

 ةيزغ وبأ
 ةشئاع

 كاحضلا مأ

 نيجهلا ءزج وبأ

 ديزي نب نعم

 ةيدابلا لهأ نم لجر
 ةررب وبأ

 يسودسلا ريمع نب هللا دبع
 ليبح رش نب دمحم
 ةنيزر

 تباث نب ديز
ُ 

 يشحو
 باطنخلا تنب ةمطاف

 ةبعش نب ةريغمل

 حشان نب هللا دبع
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 ةمألا هذه لازت ال

 اهنيد نم ةكسم يف ةمألا هذه لازت ال

 عفدت هللا الإ هلإ ال لازت ال

 ملام ريخب نولازت ال

 ينآر نم مكيف مادام ريخب نولازت ال

 نيكرشملا نولتاقت نولازتال

 مكسفنأ اوكزتال

 مكسفنأ اوكزتال

 مكنم ربلا لهأب ملعأ هللا مكسفنأ اوكزت ال

 لأسي ىتح ةمايقلا موي دبع مدق لوزتال
 ءاشعلا ةالص دعب ءاسنلا اوقرطت ال

 اعيش ادحأ لأست ال

 ىطنمو لوئسم هللا لامو اًئيش سانلا لأست ال

 ْ ةنجلا كلو سانلا لأست ال

 ينلأسي يتلا مئانغلا هذه نم ينلأست ال

 عوكرلاب ينوقبست ال
 تاومألا اوبستال

 . .ءيف مهنإف ناطلسلا وبست ال

 ارزعاماوبستال

 دبعلا نع اهب طحي ىلاعت هللا نإف ءاهيبستال
 اياطخلا بهذت اهنإف ءاهيبستال

 بونذلا بهذت اهنإف اهيبست ال
 هكلهتف هعمست ال

 كلهيف هعمست ال

 ازيزع همستال

 يف دوعي يذلا لثم نإف مهردب لماك نإو هرتشت ال

 بلكلا لثمك هتقدص
 دجاسم ثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال

 دجاسم ثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال

 مقرأ نب ديز

 حبانصلا
 يحبانصلا

 ىزعلا دبع نب سيق

 يرهبلا ةبلعت نب ةرمض

 عقسألا نب ةلثاو

 ينوكسلا ميرص نب كيهن

 ةملس يبأ تنب بنيز

 ةملس يبأ تنب بنيز
 ةملس يبأ تنب بنيز

 ءادردلا وبأ

 ةرامع مأ

 وم لابوت هني هللا لوسر ىلوم نابوث

 مهد نب نمحرلا دبع
 ةريره وبأ
 ةدعس نبا

 يدماغلا رخص

 ليفلا وبأ
 ةيراصنألا كلام مأ

 رباج

 بيسملا مأ

 رجحم

 نجحم

 ةربس يبأ نب نمحرلا دبع

 يرافغلا ليمج
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 حادقلا يف نوكت يتلا ةميلثلا يف اوبرشت ال

 همع نبا مكنم لجرلا برضيف ريقنلا يف اوبرشت ال
 ريعب وأ ةلحار وأ ةقان ينبحصت ال

 روبقلا ىلإ اولصت ال
 اهرخآ وه مايأ يف الإ ةعمجلا مصتال

 برشو لكأ مايأ اهنإف اوموصتاال

 برشو لكأ مايأ اهنإف مايألا هذه اوموصت ال
 ادرفنم ةعمجلا موي اوموصتال

 مكيلع ضرف اميف الإ تبسلا موي اوموصت ال

 اهبرضت ال

 لح ءاهبرضتال
 هللا ءامإ اوبرضت ال

 اهباسنأب شيرق ملعأ ركب ابأ نإف لجعت ال

 دجاسم ةئالث ىلإ الإ يطملا لمعت ال

 ةمايقلا موي ىلإ اهدعب يرغت ال

 بضغت ال
 بضغتال

 بضغختال

 بضختال

 ةنحلا كلو بضغت ال

 نيللا يعاد عد لعفت ال

 يرتشت نأ تدرأ اذإ نايق اي يلعفت ال

 مظعألا هللا دنج هنإف ءدارجلا اولتاقت ال

 دجاسملا يف دودحلا ماقت ال

 كابأ لتقتإال

 ةأرما الو اًديلو اولتقت ال

 هللا الإ هلإ ال لوقي سيلأ ءهلتقتال

 سرج اهيف ةقفر ةكئالملا برقت ال

 هبرقت ال

 005: نايفس ىبأ نب ورمع

 230 ثعشألا نب ريمع

 لح ةزرب وبأ

 مو يونغلا دئرم وبأ

 ليلا ةيصاصنخلا نب ريشب

 ,,ظ0157 ميلس نب ورمع مأ

 م0 راسي نب ناميلس مأ

 يدنا يدزألا ةدانج

 ففقي ءامصلا

 الكام ىملس

 41 ثراحلا نب مكحلا

 4444 هللا دبع نب سايإ

 فضح ةشئاع

 نفس ةريره وبأ

 "ا ءاهربلا نب لئاو نب ثراحلا

 كل يفقتثلا هللا دبع نب نايفس

 فل نمحرلا دبع نب ديمح
 قت ىفقثلا هللا دبع نب نايفس
 04-05 ْ ةمادق نب ةيراج

 و مهلد نب نمحرلا دبع

 نذر روزألا نب رارض

 17 راغأ ينب مأ ةليق

 52 يرمنلا ريهز وبأ

 لا معطم نب ريبج

 نب يبأ نب هللا دبع نب هللا دبع
 2 و لولس

 اند بعك نب نمحرلا دبع
 036 كلام نب نابتع
 "6 ىرزعلا دبع نب طوخ

 2164 ةبيط وبأ عفان



 وزغلا يف يديألا عطقت ال

 روبقلا ىلع اودعقت ال

 ناطيشلا سعت : لقتال

 يدعب مكب سانلا ىلوأ وهف اذه لقتال

 انمذج نع لتاقن : لقتال

 هللا الإ هلإ ال : لوقي سيلأ «هلتقتال

 ةمتعلا : ءاشعلل اولوقت ال

 نم ةلاثج ىلع الإ ةعاسلا مدقت ال

 نوباذك نوثالث جرخي ىتح ةعاسلا موقتال

 ايندلاب سانلا دعسأ نوكي ىتح ةعاسلا موقت ال

 لجر سانلا ىلع يتأي ىتح ةعاسلا موقت ال

 كنأي قزرت امو نكي ردقي ام كمه رثكت ال
 نهناف تانبلا وهركت ال

 ىلع مكاضرم اوهركت ال

 مويلا دعب اصيمق سبلت ال
 هنأ تملع ام هللا اوف هئعلت ال

 ةالصلا ىلإ وعدي هنإف هبست الو هنعلت ال

 ةرومأم اهنإف اهنعلت ال

 مهنم انأو ينم مهنإف مهنعلت ال
 ةارعاومشتال

 ينآر نم ىأر نم الو ينآر املسم رانلا سمتال

 فيقث ناملغو شيرق ناملغ الإ انفحاصم نيلمتال

 دجاسملا نع نهظوظح ءاسنلا اوعنمت ال
 ةيد ةقانلا ةئاملا كل ريصأ نأ ينعنمت ال

 عطقي هنإف توملا اونمتال

 نوقيطت ام لمعلا نم اوذخ ليللا مانت ال

 اعيمج بيبزلاو رمتلا اوذبتنت ال
 اينبأ نم يفتتن الو ءانم اوفتنت ال

 تيبلا اذه وزغ نع ثوعبلا يهتنت ال

 ةرمس نب رباج

 رمع نبا
 ناجردحلا نب ءزج
 يرافغلا سباع

 ثيوم تنب ءالوحلا
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 وعدأف ءىجأ ىتح دفنت هل

 ةرجهلا عطقنت ال

 ةبوتلا تلبق ام ةرجهلا عطقنت ال

 رافكلا لتوق ام ةرجهلا عطقنت ال

 رافكلا لتوق ام ةرجهلا عطقنت ال

 ةهراك يهو اهحكتت ال

 امكسوؤر تزتها ام قزرلا نم اسئيت ال
 اولاعت نأ هديب مهيلإ حال

 امهب يل ةجاح ال

 تبجأ نإ هيف يل ةجاح ال
 هللا لوسر لأسأ ىتح ءال

 هللا دابع جرحلا عضو ؛جرحال

 نيتنثا يف الإ دسح ال

 نيتنثا يف الإ دسح ال

 هلل الإ ىمح ال

 هلثم رجح ذخ ءال

 ملسم لجرل ةرامإلا يف ريخخ ال

 تيم ىلع الإ ءاسنلا ةعامج يف ريخ ال
 تيردال

 نيفعضتسم وأ نيلدتسم انك ءاوس ءال

 اناشغي نم ىلعو انيلع نوهأ لفسلا ءال
 ةأرملا يف نميلا نوكي دقو مؤش ال

 ةأرملاو رادلا يف نميلا نوكي دقو مؤش ال

 قح نيعلاو ماهلا يف ءيش ال

 الإ لمعلا نم لبقي ال هللا نإ ءهل ءيشال

 دبألا ماص نم ماصاال

 ةعسكلا يف ةقدص ال

 ةنجلا لخدت مبف داهج الو ةقدص ال

 ثيرح نب ورمع

 نباو فوع نباو ةيواعم

 ورمع

 ةيمأ يبأ نب ةدانج

 سابع نبا
 ةاضلا شوجحلا يذ

 ةثراح نب ديز

 سنخألا نب ديزي

 يئادصلا خب نب نايح

 ناميلا تنب ةلوخ

 يواعملا ريشب

 ةفيذح نب سوأ

 بويا وبأ

 ميكح نب ةيواعم نب رمع
 ةيواعم نب ميكح

 يميمتلا سباح

 يلهابلا ةريمض يف قحال

 نايفس نب هللا دبع

 ةرمس نب نمحرلا دبع

 ةيصاصخلا نبا

 كدر

 5836 - غ8

86 

26 

278 

 1١

5000-64 

 فرد

77 

 فرش

5530 

50 

 ةفف#إ

21 

25 

 نانو

 الالا؟

 ىففحلا

 ,2ظظؤ4

 ١5

486 

51 

 ىفلدفي

156 

 فقدوا

 كك

0 

5:04 

 ١



 2ك

 ةماهالو رفصال

 رانلا ةقرح ملسملا ةلاض ءال

 رارض الو ررضال

 هللا ةيصعم يف دحأل ةعاط ال

 هللا ةيصعم يف رشبل ةعاطال

 قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاطال

 ةماه الو ةريط الو ىودع ال

 هوعنمت الأ مكيلع ال

 كلالو كيلعال
 اهنم فيعضل ذدذخؤي ال ةمأ تسدقاال

 بجللاب ضرألا يرك نع هلأس نمل ءال
 ًالهأ الو اًبحرمإل

 ةأرما بلح ينوقست ال براحم رشعم ال
 مكدعب ةمأ الو يدعب يبنال

 ةيصعم يف رذنال

 اهل ةقفنال

 انيبأ نم يفتنن الو ءانمأ اوفقن ال

 انيبأ نم يفتنن الو ءانمأ اوفقن ال
 حتفلا دعب ةرجه ال

 داهجلاو ةينلاو ناميإلا وه امنإ حتفلا دعب ةرجهال

 داهجلاو ةينلاو رشحلا وه امنإ حتفلا دعب ةرجه ال
 ثالث يه امنإ حتفلا دعب ةرجه ال

 مويلا دعب ةرجه ال

 تيده ال تيدهال

 هيبأو ال

 رفاك وهو نمؤم تنأو ال
 نيحلاصلا لأساف دبال ًالئاس تنك نإوال

 عامس وأ حير نم الإ ءوضواال

 هجرف سم نم ىلع ءوضو ال
 رذنملا همسا نكلو ءال

 ريمع يبأ نب نمحرلا دبع
 دوراجلا

 كلام ىبأ نب ةبلعت

 نيصح نب نارمع

 يرافغلا ورمع نب مكحلا

 ةملس ينب نم خايشأ
 هلع ىبنلا تلأس ةأرما

 سباق وبأ قراخم

 ريهظ نب ديسأ

 قراط مأ

 خيشلا وبأ

 ةليتق وبأ

 ردب نب هللا دبع
 ديمحلا دبع نب رباج

 نامعنلا نب شيشفحجلا

 يدنكلا شيشفجلا

 يملسلا دوعسم نب عشاجسم

 ثراحلا نب ةيزغ

 ةيزغ

 عقار وبأ

 نايفس نب ديزي

 هللا دبع نب رباج
 يسارفلا وبأ

 بابخ نب بئاسلا

 قحال نب رمع

 دعس نب لهس
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 لجو زع يبر كلذب ينرمأ نكلو ءال

 نوعظم نباب كيلع نكلو ءال
 رحبلا يف ةازغ نوجرخي يتمأ نم موق نكلو ءال

 ىدهلا يذ نم نكلو ءال

 هموق لجرلا نيعي نأ ةيبصعلا نم نكلو ىل

 ةرم لوأ ىقستسا هنكلو ال

 هاوأ هتكلو الو

 نيسح هدعب نسح هنكلو ىل

 هللا تلأس ةبهرو ةبغر ةالص اهنكلو ال

 هفاعأ ىنكلوال

 نالالحم اهنباو اهجوزت دقلو ال

 تيمب يح ىذؤي ال
 هلل عمساف .ناقريزايال

 امولعم ارت كعيبأ نكلو .يدوهيايال

 اهرهظ ىلعو ةئاملا يتأيال

 قاب دحأ اهرهظ ىلعو ةئاملا يتأيال

 اداج الو اًبعال ال هيحاص عاتم مكدحأ ذخأي ال

 هتيحل لوط نم لجرلا ذخأي ال
 اًبعال هيخأ عاتم مكدحأ نذخأي ال

 دابل رضاح عبيال

 ةدالق ريعب ةبقر يف نيقبي ال

 بلجلا ىقلتيال
 يه اذإ ةيراج ىلع متيالو مالتحا دعب متيال

 تضاح

 اهدوجس الو اهعوكر متيال

 دنع هنإف توملا مكدحأ ىنمتيال

 توملا مكدحأ ىنمتي ال

 هللا ركذ ىلع موق عمتجي ال
 هسفن ىلع الإ ناج ينجي ال

 ءاطع اهنع ىور ةأرما

 ىنهجلا ةيمأ نب دادش

 ةليسف وبأ
 ا

 ةضاف وبأ

 رخص نب ةملس

 حرشم تنب ةدوس

 ديلولا نب دلاخ

 ىعازخلا دلاخ

 سابع نبأ

 بهل ىبأ تنب ةرد

 ردب نب ناقربزلا

 مالس نب هللا دبع

 يبابسلا رمش نب ديعس

 ىنال وخلا نايفس

 بئاسلا

 بئاسلا وبأ ديزي

 فوع نب ورمع

 يراصنألا ريشب وبأ

 ل

 ةداتق وبأ

 بابخ

 ةلظنحلا نب لهس

 يعوبريلا ةبلعث نب دوسأ
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 راعي اهل ةاشب مكدحأ نئيجي ال
 ىطاخ الإ ركتحي ال
 ةاصملا ةعاضرلا نم مرحي ال

 وهو نينثا نيب دحأ مكحي ال

 ثالث ىدحإب الإ ملسم ئرما مد لحي ال

 طاوسأ ةرشع قوف اًدحأ برضي نأ دحأل لحيال

 ضئارفلا لهج دحأل لحيال

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي دحأل لحيال

 مايأ ةثالث قوف دحت نأ ةملسمل لحيال

 الإ ملسم ئرما لام لحيال
 هيف تعراض ءيش كردص يف نجلتخي ال

 هيف تعراض ءيش كردص يف نجلتخيال

 هتايحل الو دحأ تومل فسخي ال

 زاوجب الإ دحأ ةنجلا لخدي ال

 لاق نم الإ ةنجلا لخدي ال

 ثدويد ةنحلا لخدي ال

 قاع ةنجلا لخديال

 يتمأ قباوس لبق ةنجلا لخديال

 ربك نم لدرخ ةبح لاقثم ةنجلا لخدي ال

 نيكسم ةنجلا لخدي ال

 ةنجلا ربكلا نم ءيش لخدي ال
 بلك هيف اًنيب ةكئالملا لخدي ال

 ةيبيدحلا وأ ردب دهش دحأ رانلا لخديال

 ةرجشلا باحصأ نم دحأ هللا ءاش نإ رانلا لخدي ال

 ينآر ملسم رانلا لخدي ال

 دحأ يلع نلخدي ال

 هلوسرلو هللا مكبحي ىتح ناميإلا معط دبع قوذي ال
 سانلا محري ال نم هللا محري ال

 يربنعلا شاخشخلا

 ةصيبق وأ بله

 ةلضن نب هللا دبع نب رمعم
 ريبزلا نب هللا دبع
 ةركب وبأ

 نامثع

 رابن نب ةدرب وبأ

 يراصنألا تباث نب عفيور

 هكتاع

 يشاقرلا ةفينح
 ةصيبق وبأ بله

 بله

 ةيطبقلا نيريس
 ناملس

 بيهص

 رساي نب رامع

 ىلامثلا هللا دبع

 يواهرلا ةرارم نب كلام

 هللا لوسر ىلوم عقان
 ةناحير وبأ

 ةحلط وبأ

 رشبم مأ

 رشبم مأ

 ينهجلا نمحرلا دبع وبأ ةبقع

 ةملس مأ

 ةعيبر نب بلطملا

 ريرت
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 قلغلا ديدش باب ةنتفلا نيبو مكنيب لازيال

 هللا رمأ ىلع ةماوق ةفئاط لازي ال

 ةالصم يف ماد ام ةالص يف دبعلا لازيال

 ىتح ينع هنع وهو لأسي دبعلا لازي ال
 دبعلا ةجاح يف ىلاعت هللا لازي ال

 سرغب نيدلا اذه سرغي هللا لازيال

 نيدلا اذه سرغي ىلاعت هللا لازيال

 ةمرحلا هذه اومظع اهريغب سانلا لازيال

 سشيرق نم لاو لازيال

 الإ هبلق ناميإلا دبع لمكتسي ال

 اهتثدحأ ةنس نع هللا ينلأسي ال

 اهتثدحأ ةنس نع ينلأسي ال

 اربص لتق ًاليتق مكنم دحأ دهشي ال

 توميف هبلق نم اًقداص دبع اهب دهشي ال

 معنلا هذه نم لالج مكتحصيال
 اذه مكل لصيال

 دحأ مايألا هذه مصياال

 ةبيصم نيملسملا نم ادحأ بيصيال

 طاوسأ ةرشع قوف دحأ برضي اال

 اذه لبق ناك ام برضياال

 أرقي نأ بلغي وأ مكدحأ زجعي ال

 هللا ليبس ىف دبع امدق ربغيال

 ادبأ ماعلا دعب ةكم يزغن ال

 ةدلاولا نيب قرفيال

 اهدلوو ةدلاولا نيب قرفيال

 لدع الو فرص هنم لبقيال

 اربص مويلا دعب لجر لتقيال
 مويلا دعب اربص ءيش لتقيال

 دالخت نب بئاسلا هناهس وبأ

 ةفاذح نب هللا دبع

 ةملس وبأ

 رابن نبا

 هللا دبع نب رباج
 يراصنألا دوعسم وبأ

 يموزخلاا هللا دبع وبأ

3 
 ةريمض مأ

 ةقراخ نب ورمع
 ةلاه يبأ نب ريبزلا

 عيطم

 عولكا
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 ةباحصلا ةفرعم نك
 مل

 ناتي ديزي نب بئاسلا اربص هدعب يشرق نلتقي ال
 04-104 ةلضف نب هللا دبع نب رمعم ئىطاخ الإ ركتحيال

 <36 يبنلا باحصأ نم لجر ريمأ الإ صقيال
 0014 كلام نب فوع رومأم وأ ريمأ الإ سانلا ىلع صقيال
 <5126 ةركب وبأ نابضغ وهو نينثا نيب يضاقلا ضقيال
 غ1 ةبيش دلو مأ ءادشألا حطبألا عطقي ال
 00 نميأ مأ ةفحج يفالإ قراسلا عطقي ال

 الإ هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال دحأ لوقيال

 01 نالجر ءامسلا هل تحتف
 نشر فينح نب لهس | ثيبخ نإ مكدحأ نلوقي ال
 قي يئادصلا حن نب نايح ش نذأ نم الإ ميقيال
 11 بلاط يبأ نب يلع ئتح ناميإلا لمكتسي الو اًنمؤم نمؤملا نوكيال

 نيس دبع نب كلام كيتأي قزرت امو نكل ردقيام كمه رثكي ال
 ما ةبيؤر نب ةرامع نب ركب وبأ سمشلا عولط لبق ىلص لجررانلا جليال

 قردح رمع نبا نيترم رحج نم نمؤملا غدلي ال
 8” ينب نم لجر وبأ وهو الإ نامز سانلاب رميال
 0 ناوزغ نب ةبتع ركب ابأ موي نأ مكلاجر نم دحأل يغبني ال
 ,ك2ظ(ؤ ةباحصلا نم لاجر اًملسم عوري نأ ملسمل يغبني ال
 7١”, ةعافر ربقملا يف دحأ نذبتني ال

 اضردح رماع نب ناملس هبقع يف نوكي نكلو «هعفني ال
 نانا ةمادق نب رخص دولوم ةئام ةنس دعب دلويال

 ءايلا فرح

 (51) رمع ينارتأ باطخلا نباي
 سفح سيق نب ديعس تاعكر عبرأ لص مدآ نباي
 ,ظؤ16 ديسأ وبأ اهسكا ديسأ ابأ اي
 مانو مكحلا نب ناورم موقلا ءالؤه انيطعأ دق انإ «ريصب ابأ اي
 رخل ةريره وبأ عرسأ وه ام ىلع كلدأ الأ ركب ابأ اي

 011 ةعرز وبأ ورمع يرجح بنج ىلإ هعضف رجح ذخ ركب ابأ اي



 امهثلاث هللا نينثاب كنظ ام ءركب ابأ اي
 لزنملا اذه ركب ابأ اي

 كيفب أدبت ال ريبج ابأ

 انيلإ كعفر ام ميذج ابأ اي
 انبحأ نم نأ تملع امأ ةناجد ابأ اي

6 

 عجراو اذه متكا رذ ابأ اي

 نيتعكر ىحضلا تيلص اذإ رذابأ اي
 ةرخآلل ناك ام ايندلا نم كرضي ال هنإ رذ ابأ اي

 نولتاقي ماوقأ يدعب نوكيس عفار ابأ اي
 رمقلا ىلإ رظني مكلك سيلأ نيزر ابأ اي
 هللا دبع ابأ اي

 همسا ام ةفاصرق ابأاي

 دمحم ابأ اي

 ىتوملا ةيحت مالسلا كيلع بعكم ابأ اي
 كيرش اال هدحو هللا الإ هلإ ال : لق رذنملا ابأ اي

 ةنحجلا زنك نم ةملك كملعأ الأ . ىسوم ابأ اي
 رفغتسا نأ ترمأ دق ينإ «ةبهيوم ابأ اي

 ماعطلا معطأو مالكلا بطأ ةريره ابأ اي

 ةليللا كريسا لعف ام ةريره ابأ اي
 ةمعنلا مامت ام يردتأ مدآ نبا اي

 لوقي لجو زع هللا نإ مدآ نبا اي
 سينخ يخأ نبا اي

 حجساف تكلم «عوكألا نبااي

 بطخاف مق دبع مأ نبااي

 هللا ىلع مقنت تحبصأ ام ةيصاصخلا نبااي

 ةروس كيلع أرقا نأ ترمأ يبأ اي

 ءادص اخأاي

 عاطم كنإ ءءادص اخأ اي

 نكلو لمعب ةنجلا لخدت ال زرك نب دسأ اي
 اذكو اذك ينرأ مق !علسأ اي

 ع

 ركب وبأ

 ريفن نب ريبج

 ةفينح نب ميذح نب ةلظنح

 سابع نبا

 رذوبأ

 عفار وبأ

 يليقعلا نيزر وبأ

 ملسأ نب ديز
 ةصافرق وبأ

 هللا ديبع نب ةحلط

 بعكم وبأ

 ينهجلا رذنملا وبأ

 ةبهيوم وبأ

 ىلوخ يبأ نب ىلوخ

 ةريره وبأ

 لبج نب ذاعم

 ساحج نب رسب

 سيئخ يبأ نب بئاسلا

 عوكألا نب ةملس

 ءادردلا وبأ

 ةيصاصخلا نب ريشب

 بعك نب يبأ

 يئادصلا حب نب نايح

 ينادمهلا ثراحلا نب دايز

 زرك نب دسأ
 علسألا
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 ةيرطضم كتلحار ىرأ ام ! علسأ اي
0 

1 

1 5 
1 3 

 ا 26
 م

 كموق عم رغأ «نوجلا نب

 ةثراح نإو نانج يف ةنج اهنإ قئراح 4

 ةنجلا يف نانج اهنإ «ةثراح

 اهنكلو ةدحاو ةنجب تسيل اهنإ «ةئراح

 ىفك دق لجو زع هللا نإ «ميلس
0 

1 

1 

 ةدسسولا مسمع دسم | ايس

3 

 ناضمر يف يرمتعا ليقع

 ملسملا ضرم هنإف ءالعلا م
 ؟مكتغلب له مأتم

 ةبقلا تمعن ءملسم م

 كارأ يلام «بيسملا م

 نبل نم كدنع له كبعم م

 رافسإلا هنإف يرفسأ هللا ة

 صاصقلا هلا بانك « سن

 يدعب تيقب نإ كنإ امأ ءن

0 

 يسيل سبي ١ سبا سس سب سس ا سبيلا .١ سس
1 1 

 8 كمل ةسنعلا سلا اديسج

 هس اه كك كك كه أ تت ا 7 ل 53 9 ثم هما هما ةحما ل

 9 < © بي

 راثلا ترعس «تارجتحلا ل

 ناترجه متنأ مكل «ةنيفسلا

 مكيلع ىنثأ دق هللا نإ «ءابق
 نآرقلا اودسوت ال ءنآرقلا

 2كم هم هما م مكبر دعو ام متدجو له «بيلقلا

 و600 66
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 علسألا

 كيرش نب علسألا
 علسألا

 ده رج

 دقرف نب ةبتع
 يلشهنلا رغألا وبأ

 ةملس مأ

 يعازخملا نوجلا نب مثكأ

 نوحلا نب مثكأ

 كلام نب سنأ

 رضنلا تنب عيبرلا
 كلام نب سنأ

 كلام نب سنأ

 ريمع نب ملسم
 كلام نب سنأ

 ةشئاع

 ليقع مأ
 ءالعلا مأ

 ةفاحق تنب ةرمج

 | ملسم مأ
 رباجن

 يراصنألا طيلس

 رضنلا تنب عيبرلا

 يفيص نب نابهأ
 موتكم مأ نبأ

 يرعشألا ىسوم وبأ
 مالس نب هللا دبع نب دمحم

 يكيلملا ةديبع

 ةديبع وبأ نائس
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 هعفر هلل عضاوت نم «سوأ اي

 اكاله برعلا عرسأ كموق نإ «نميأ اي
 مكئابآ نم اوفتنت ال ءاونمآ نيذلا اهيأ اي

 متنأ رهش يأ يف نوردتأ « سانلا اهيأ اي

 هللا اوقتا ءسانلا اهيأ اي

 يحلا اذه ينوظفحا «سانلا اهيأ اي

 يحلا اذه يف ينوظفحا سانلا اهيأ اي

 انهاه فسخب متعمس اذإ «سانلا اهيأ اي

 نع ضار ينأ اودهشا «سانلا اهيأ اي

 ىلوأ ينأ نوملعت متسلأ «سانلا اهيأ اي

 مكلاومأو مكءامد نإ الأ «سانلا اهيأ اي

 نويحتست الأ سانلا اهيأ اي

 نوفاختأ يئادر نم ينونكمأ «سانلا اهيأ اي

 توملا دئار ىمحلا نإ« سانلا اهيأ اي

 رسي يف هللا نيد نإ «سانلا اهيأ اي

 يل لحت ال ةقدصلا نإ« سانلا اهيأ اي

 اودبعت نأ مكرمأ هللا نإ «سانلا اهيأ اي

 مكءامد مرح هللا نإ . ..سانلا اهيأ اي

 لوطت دق لجو زع هللا نإ «سانلا اهيأ اي
 مكيلع بتك لجو زع هللا نإ «سانلا اهيأ اي
 ذخأ نم قالطلا امنإ « سانلا اهيأ اي

 هلهأ لثمو مكدحأ لثم اغإ «سانلا اهيأ اي

 يتوص مكل تأبخ دق ينإ «سانلا اهيأ اي
 مكبر ىلإ اوبوت «سانلا اهيأ اي
 اذه رهش يأو اذه موي يأ «سانلا اهيأ اي

 يردأ ال ينإف مككسانم اوذخ «سانلا اهيأ اي

 دحاو مكنيد «سانلا اهيأ اي

 روزلا ةداهش تلدع « سانلا اهيأ اي

 راقولاو ةنيكسلاب مكيلع « سانلا اهيأ اي
 تيب لهأ لك ىلع «سانلا اهيأ اي

 يلوخ نب سوأ

 جيرخ نب نميأ

 سيق نب ةورف
 يشاقرلا ةرف يبأ مع

 نيصح مأ

 ديز وبأ دعس

 دعس

 ةريقب

 كلام نب لهس

 يلع
 ينهجلا ةيداغ وبأ

 رمع تنب ديلولا مأ

 معطم نب ريبج
 عقرملا نب هللا دبع

 ةرضاغ وبأ ةورع

 ورمع نب ةجراخ

 دابع نب ةعيبر

 باذكلا بالك نب سيق

 ديز

 كلمت

 يمطخلا كلام نب.ةمصع

 ةشئاع

 رماع نب طيقل

 زعألا لاقي لجر

 ورمع نب ثراحلا

 رمع نب هللا دبع

 لجر

 ةميزخ نب نهي
 يدزألا بدنج مأ
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 هللا الإ هلإ ال :اولوق «سانلا اهيأ اي
 هللا الإ هلإ ال :اولوق «سانلا اهيأ اي
 اوحلفت هللا الإ هلإ ال :اولوق : سانلا اهيأ اي
 اوحلفت هللا الإ هلإ ال :اولوق «سانلا اهيأ اي
 يلهأ يف ىذوأ يلام «سانلا اهيأ اي

 ةزمح دنع مكسفنأ اولتقت ال «سانلا اهيأ اي

 مكضعب لتقي ال « سانلا اهيأ اي
 مكاتأ رجح نب لئاو اذه ءسانلا اهيأ اي

 ايلعلا ديلا «سانلا اهيأ اي

 مكيلإ هللا لوسر ينإ «نالف «ينب اي
 هللا مسب :تحبصأ اذإ لق هللا دبع نب ردب اي

 موثلك مأ بطخي نم «ةرسب اي
 اًيلع يصعتأ «ةديرب اي

 مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ تسلا «ةديرب اي
 ةئثالث ذنم يدنع لزت مل كلام «ريشب اي
 كتيصانب ذخأ يذلا هلل دمحت الأ «ريشب اي

 هلسف هعم جرخا :لالباي

 يسرف يل جرسأ «لالب اي
 رجفلاب رفسأ «لالب اي
 مكل ريخ وهف حبصلاب اوحبصأ «لالباي
 انحرأ «ةالصلا مقأ «لالباي

 ينب اي

 مكربكأ ادوسف تم انأ اذإ «ينب اي

 مكديس نم «ةملس ينب اي

 ةقدصلاو مكايإ مشاه ينب اي

 كنبا ؛ ةبيبح ةينب اي

 ديمح شيعت نأ ىضرت امأ «تباث اي

 يمليذلا دابع نب ةعيبر

 بهل يبأ تنب ةرد

 رجح نب لئاو
 دادش نب عماج ةرمض وبأ

 دابع نب ةعيبر

 ينزملا هللا دبع نب ردب
 ناوفص تنلب ةرسب

 ةديرب

 ةديرب

 ةريره وبأ

 ىميحسلا ةبعر

 يرهفلا نمحرلا دبع وبأ

 جيدخ نب عفار
 لالب
 دلاخ نب ناملس
 ةبعش نب ةريغملا

 مصاع نب سيق

 كلام نب سنأ

 ورمع نب ريهز

 ةريغملا نب كلملا دبع

 ةشئاع

 " سيق نب تباث
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 كابأ ايحأ هللا نأ تملعأ «رباج اي

 ؟اًمتهم كارأ يلام «رباج اي

 هللا نم ةلزنملا هذه لان مب «ليربج اي

 اذهام «ليربجاي

 ءاضيب تعلط سمشلا ىرأ يلام «ليربجاي

 ةصلخلا يذ نم ينحرت الأ ءريرج اي

 رفصألا ينب دلاجم يف لوقت ام « سيق نب دج اي

 0 لك .دهرجاي

 اذك تلق ءدمجاي

 ينعمست الو .كبر عمسا ءارهج اي

 مزلاف تفرع «ثراح اي

 هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لوق نم رثكأ «مزاح اي
 علطا هللا نأ تملع امأ «يتيبحح اي

 يقلخو يقلخب سانلا هبشأ تنأ «يتيبح اي

 ضرع يذلا ضراعلا تيأر امأ «ةفيذح اي

 هبجأف «ناسح اي

 اًنالث يرمإب توأ مل ينإ« ليسح اي

 كتيطعأ نإ كل له «ليسح اي

 كلام نب لمح اي

 ةنتف نوكتس اهنإ «دلاخ اي

 ةرضخ ةولح لاملا اذه نإ «ميكح اي

 نونوكت امك مكيلهأ دنع متنك ول «ةلظنح اي

 مكتحفاصل يدنع نونوكت امك متتك ول «ةلظنح اي

 / لالح اي «لالحاي

 ريبك خيش كمع نبا «ةليوخ اي

 هلوسر لامو هللا لام يف ضوختم بر «ةلوخ اي
 هللا لوسر تيب يف ثدح ام «ةلوخاي

 ىئيرتد ءةلوخ اي

 ةفيذح مأ

 هللا دبع نب رباج

 يعجشألا ةجراخ نب ليسح

 يعجشألا ةجراخ نب ليسح

 رميوع نب نارمع
 ةطفرع نب دلاخ

 بتاكلا ةلظنح

 يدسألا بتاكلا ةلظنح

 ةنيهج نم لجر

 ةيراصنألا ةلوخ

 سيق تنب ةلوخ

 هللا لوسر ةمداخ ةلوخ

 هللا لوسر ةمداخ ةلوخ

 وكدا

 ١

00417 

(605959) 

 )6١84(

11 

1 

(585) 

 (كو/01(

4 ) 

56 

5 

7 

 6*0(2ه)

 7و6

6 

 فرم ل

 قر

00004 

(555») 

(1844) 

 قفقفرتلا]

 ةقففرف)

7 



 نينذألا اذاي

 ملست الأ ءشوجلا اذاي

 ىل لحت ال ةقدصلا نإ ءاوكذاي

 مهسلا تعزن تئش نإ «عفاراي

 مهلخن يمرت مل ٠ عفاراي
 كلوسر ةجاحو كتجاح يف نامثع نإ «براي

 مولظملا بيثت نأ ىلع رداق كنإ «براي
 تملع امأ «حابراي

 جوزتت الأ «ةعيبر اي

 كطعأف ينلس «ةعيبر اي

 هللا دبع ينبا هللا لوسر اي

 ةبوتكملا تيلص اذإ هللا لوسر اي
 اهب ىوادتت ةيودأ تيأرأ «هللا لوسراي

 ةبوتكملا تيلص اذإ تيأرأ هللا لوسر اي
 اًفيس يناطعأف يل مهسا «هللا لوسر اي

 ةملس يخأ نإ هللا لوسر اي

 جوزلا مركت تناك انمأ نإ هللا لوسر اي

 ءارمأ انيلع نإ هللا لوسر اي
 يل منغ ىعرت ةيراج يل نإ هللا لوسراي

 اًعيمج انتعضرأ اهنأ تمعز اهنإ هللا لوسر اي
 اهلك :لاقف ةرمتب اهتحبذ ينإ هللا لوسر اي
 كل لوقي يبأ تعمس ينإ «هللا لوسر اي
 ريخ سانلا يأ هللا لوسر اي

 ةنخلا يف : لاق كنم يلافطأ نيأ ؛هللا لوسر اي

 سنأ

 يلبضلا شوحلا وذ

 هللا لوسر ىلوم
 جيدخ نب عفار ةأرما

 ورمع نب عفار

 سادرم نب سابعلا

 ةملس مأ

 بعك نب ةعيبر

 بعك نب ةعيبر

 يدع تنب ةسينأ
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 ملاع هب انأ ام ينتملع هللا لوسر اي
 مالسلا فيك انملع دق « هللا لوسر اي

 ًالوق مالسإلا يف يل لق «هللا لوسر اي
 هللا ليبس يف تلتق نإ يل اذام هللا لوسراي
 هعنم لحي ال يذلا ءيشلا ام هللا لوسراي

 كدعب نم ةفيلخلا نم« هللا لوسر اي

 اًيبن تبتك ىتم هللا لوسر اي
 كابأو كمأ :لاق ؟ربأ نم ءهللا لوسراي

 ةمأ هللا باتك يف دجن هللا لوسراي
 هل اعدو هسأر ىلع حسمف ريغص وه ءهللا لوسر اي

 مكدهج ةنجلا اوبلطا موق اي
 مهتيغاط نب دبعت ال «ةقيقر اي
 يدعب ةايحلا كب لوطي نأ هلعل « عفيور اي
 اذه كب لعفأ مل يردتأ «ديز اي
 كانيع ناك ول تيأرأ «ديزاي

 ةينايرسلا نسحت له «ديز اي
 نذؤت نأ ىلع كلمح ام «دعساي

 عيابتأ «ةملس اي

 هيخأ ىلع لخدي ملشم نم ام « ناملس اي

 كسأر عفرا «ءاضيبلا نب ليهس اي
 كسأر عفرا ءءاضيبلا نب يهب اي

 نيدهشت امب «ةمالساي

 نيتفيفخ نيتعكر عكراف مق «كيلس اي
 ناآرقلا نم كعم ام «ميلس اي

 رفاك الإ اهاري ال هنإ «ةبيش اي

 قلأ «نيتيتبسلا بحاص اي

 اوملسأ اذإ موقلا نإ ءرخص اي

 سانلا يف دان رخص اي

 ضايعلا «ةحلط اي

 هتدهش امك اردب دهش هنإف «ةحلط اي

 ةسبع نب ورمع
 هللا دبع نب ةحلط

 ةمادق نب ةيراج

 هللا دبع نب دمحم

 ةيهب وبأ
 دعس

 ءاعدجلا يبأ نبا

 ةعفنم وبأ

 ملاس نب هللا دبع
 ديمح تنب بنيز

 نزح نب بيلك
 هفيقر

 عقيور

 تباث نب ديز

 تباث نب ديز
 طرفلا دعس

 عوكألا نب ةملس
 ناملس
 ءاضيب نب ليهس

 ةيشباولا ةمالس

 رباج
 يقرزلا ةعافر نب ذاعم

 نامثع نب ةبيش
 ةيصاصخلا نب ريشب

 ةليعلا نب رخص
 لهس نب مثيهلا
 ةحلط نب ىسوم
 فرع نب نمحرلا دبع
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 هللا مسب :تلق ول «ةحلط اي

 ةشبحلا ءالؤه يرظنا .ةشئاع اي

 ائيمعطأ «ةشئاعاي

 ليعامسإ ونب ءالؤه ءةشئاع اي

 ليعامسإ دلو نم ءالؤه «ةشئاع اي

 ليعامسإ دلو ءالؤه .ةشئاعاي

 دابع توص اذه .ةشئاعاي

 لَ هللا لوسر هركف . . .مصاعاي

 اباصأ ناعئاج نابثذ ام ءمصاع اي

 ملسأ «ليفطلا نب رماع اي
 . . ةنجلا هللا كلخدأ نإ ءنمحرلا ديعاي

 مدلا اذهب بهذا «هللا دبع اي

 مكبيصي ال تيب لهأ متنأ «ةديبع اي
 ليربج اذه «نامثع اي

 ينرمأ  ليربج اذه «نامثع اي

 ؟ةجوز كلأ «فاكعاي

 ةجوز نم له .فاكع اي

 رانلا تريغ امم ءوضولا اذه «ساركعاي

 دحاو عضوم نم لك «ساركع اي
 ةجوز كلأ «فاكع اي

 ةنجلا يف ارنك كل نإ ءيلع اي

 حتفلاو هللا رصن ءاج دق «يلع اي

 هنيد رصان لجو زع هللا نإ ,معاي
 كلاوخأ يلع يل ذخ .معاي

 يجح ةمعأي
 الإ كينيع عومدو كتماخت ام ءنامع اي
 مهطعأو مهمعطاف بهذا ءرمعاي

 كرازا عفرا ءرمعاي
 اذه ريغ ىلإ جوحأ اذهو انأ ءرمع اي

 ةشئاع

 ةشئاع

 ينالجعلا رميوع

 يدع نب مصاع
 حورسم نب ةعيبر نب هللا دبع

 ةدعاس نب نمحرلا دبع

 ريبزلا نب هللا دبع

 يفيص نب ةليبع
 ةريره وبأ

 نافع نب نامثع

 ينزاملا رشب نب ةيطع

 رسب نب ةيطع

 بيؤذ نب ساركع

 بيؤذ نب ساركع
 ينزاملا رسب نب ةيطع

 بلاط يبأ نب يلع
 بلاط يبأ نب يلع

 بلاط يبأ نب ليقع

 سيق نب دج
 يدعس

 رساي نب رامع
 ينزملا ديعس نب نيكد
 يلهابلا ةمامأ وبأ

 مالس نب هللا دبع

 ةباحصلا ةفرعم

 هيفا

 فرك

 نانا
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 هللا مسب ينب اي ءرمع اي
 ينايتأف اقلطنا ناملس ايو «رمعاي

 نب ةبلعث لعف ام «ناملس اي ورمع اي

 كموق انل رمتساف قلطنا ءورمع اي

 ةرجهلا نإو هلبق ام بحي مالسإلا نإ ءورمع اي

 شيج ىلع كنعبأ نأ ديرأ ينإ ءورمع اي
 العن تيرتشا اذإ ءناعدج نب ورمع اي
 حلاصلا دبعلل حلاصلا لاملا معن «رمعاي

 ىنتيذا دقل هللاو ءورمع اي

 كطغأ ينلس «ةجسوعاي
 ارقاعالو ازوجع نجوزت ال «ضايعاي
 ظفحي هللا ظفحا «مالغاي

 ةفيذح نب مهج يبأ ىلإ هب بهذا «مالغاي
 ؟انأ نم «مالغاي

 | كل عبس «مالغاي
 . اقرف تاه ,مالغاي

 كبضغل بضغي  ىلاعت هللا نإ «ةمطاف اي

 كنإف نيكبت ال «ةمطاف اي

 كل بهأ الأ «ىتف اي
 يلع تققش دقل «ىتف اي

 ةاكزلا تآو ةالصلا مقأ «كيدف اي

 ةالصلا مقأ «كيدف اي

 كعم اذهب بهذا «نالفاي

 قبط ىف ناك ام رظنا «نالف اي

 نييداع سانلا حبصأ «ةصييق اي
 ينتيأر نيح تلق فيك «ةرقاي

 ةئيطخلا دنع هللا يركذا «ةرشق اي

 كيلاوم لام مأ كيلإ بحأ كلامأ ءسيق اي

 نأ رهدلا كب رم نإ ىسع. سيق اي

 ةمامأ وبأ

 صاعلا نب ورمع

 صاعلا نب ورمع
 |. ةريرهوبأ

 صاعلا نب ورمع

 يملسألا سامش نب ورمع

 ةلمرح نب ةجسوع

 منغ نب ضايع
 سابع نبأ
 بجاح نب دراطع

 بيقيعم نب ض رعم

 ىفوأ يبأ نب هللا دبع

 دبعم يبأ نب دبعم

 بلاط يبأ نب يلع
 دمحم تنب ةمطاف

 رجح نب هللا دبع
 ءاسمحلا يبأ نب هللا دبع

 كيدف نب ريشب نب حلاص

 كيدف نب ريشب نب حلاص

 شيعي وبأ سيق

 ليذهلا مأ
 يلالهلا قراخم نب ةصييق

 ش ةريبه نب ةرق
 يدنكلا سادر تنب ةرق

 يرقنملا ماع نب سيق
 دايز يبأ نب ديزي نب دمحم
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 ىهني هللا لوسر تعمس ينأ الول « سيق اي
 انتالص دعب انكسن امنإ «ريثك اي
 كدعب تمرح دق اهنإ ,ناسيك اي
 اذه نم «نزام اي

 ناكملا اذهام ءشرحمااي

 كرمع لطي كمحر لص .فنخم اي
 ًاليلد ثعبي ميمت يبأل لق دوعسم اي
 موق يف عاطم تنأ «عاطم اي
 دعب يناقلت الأ ىسع كنإ ءذاعم اي

 لهأ موق ىلإ كلسرم ينإ «ذاعم اي
 اًناتف نكت ال «ذاعم اي

 اًناتف نكت ال .ذاعم اي

 حجساف تكلم اذإ «ةيواعم اي

 دق ىلاعت هللا نإ ءراصنألا رشعم اي

 راعشلا متنأ ءراصنألا رشعم اي

 متلتق دقل هديب يسفن يذلاو «ةعازخ رشعم اي

 هللا مكرصن «براحم رشعم اي
 مكعيب طلاخي هنإ «راجتلا رشعم اي

 موقلا تخأ نبا . شيرق رشعم اي

 لاجر نم يل نم .نيملسملا رشعم اي
 يميحسلا ةيعر اذه «نيملسملا رشعم اي
 ئرمال ةالص ال «نيملسملا رشعم اي

 برعلا يف جوزت نم مكرارش «يلاوملا رشعم اي

 شيرق ةيضاقم بنتجا « لقعم اي
 ةروع نيذخفلا نإف كذخف طغ ءرمعم اي

 ميظع رمأ نم هللا كنكما دقل «رمعم اي

 كنيد ىلع يبلق تبث «بولقلا بلقم اي

 نمؤم هنإف يبحاصب قفرا «توملا كلم اي

 بابخ

 ءاربلا

 ناسيك

 ريثك يبأ نب ىبحي
 ىزعلا دبع نب دلاخ

 ميلس نب فنخم
 يملسألا ةورف مالغ دوعسم

 دوعسم
 لبج نب ذاعم

 رباج

 يراصنألا بعك يبأ نب مزح
 يقرزلا ةعافر نب ذاعم
 نايفس يبأ نب ةيواعم

 نب يبأ نب هللا دبع نب دمحم

 لولس
 يراصنألا رشب نب دابع
 ةيزغ نب ثراحملا

 خيش يبأ نبا
 ةزرغ يبأ نب سيق

 ةناكر نب يلع

 ةشئاع

 يميحسلا ةيعر

 نابيش نب يلع

 عيوط نب ةبتع
 ةفيذح تخأ

 يلذهلا ديزي نب هللا دبع
 شحج نب لمحمم

 ةلضف نب رمعم
 نونجم نب باهش
 ثراحلا وبأ جرزخلا
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 ؟ةجاح كلأ «ةكيلم اي
 اهكلق ال كنأ كتربخأ امأ « عفان اي

 اهكلمت كيرأ امو اهكلما «عفان اي

 نيتعكر لص «ءنامعن اي

 بلطملا دبع حكنأ «لفون اي
 هب فسخ دق شيجب متعمس اذإ «ءالؤه اي

 ناميإلا نم ةذاذبلا نإ «ءالؤهاي

 لفون نب ثراحلا نب هللا دبع

 ةريقب

 بئاسلا نب ءاطع ةقدصلا نولكأي ال دمحم لآ نإ ناسيك اي وأ «زمره اي

 كل اريخ ناك كبوثب هترتس ول «لازه اي
 يدعب تيقب نإ كنإ امأ «نابهو اي

 بحت سانلل بحأ ديزي اي
 ةاروتلا لزنأ يذلاب كدشنأ .يدوهي اي

 مكدنع نودجت له «يدوهي اي

 ريخ الإ رماع ينبل هللا ىبأي

 ةوتري ءاملعلا يدي نيب ىتأي
 سانلا نم مائف هيف وزغيف نامز سانلا ىلع يتأي

 نوزغيف نامز سانلا ىلع يتأي

 ةعاس نولوقي نامز سانلا يلع ينأي

 نميلا لهأ دادمأ عم رماع نب سيدأ كيلع يتأي
 هذحو ةمأ ةمايقلا موي يتأي

 دقو ينع مصفيف سرا ةلصلص لثم يف يتأي
 تيعو

 هسيلج ديب مكنم لجر لك ذخأي

 بولقلا فرصم كرابي

 ءاملعلا زيمي مث ةمايقلا موي دابعلا هللا ثعبي

5000-7 

 ةمأ ةمايقلا موي ثعبي

 هيخأ ةمقل هرصب مكدحأ نعبتي

 ادي نكلوطأ ينعبتي

 هحضنيف هناكم ىرحتي

 لازه نب ميعن

 يرافغلا يفيص نب نابهو
 يمزقلا دلاخ

 رخص وبأ

 سمهلد نب لاصلصلا

 سينأ نب رماع نب هللا دبع

 باطخلا نب رمع
 يردخلا ديعس وبأ

 يردخلا ديعس وبأ

 ةمالس

 رباج نب ريسأ

 ديز نب ديعس'

 سيق نب هاجهج

 ةمثيخ وأ

 ركب ىبأ تنب ءامسأ

 رمع وأ

 ةشئاع

 فينح نب لهس
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 هدلو هنع موصيو «لجرلا ىلع قدصتي
 قيطي ال ام ءالبلا نم فلكتي

 اءوس سانلا كيلع ينثي

 ةيحضأ نأضلا نم عذجلا ئزجي

 ثلثلا كنع يزجي

 كلام نم ثلثلا كنع يزجي

 باسحلل سانلا هللا عمجي

 مهروك ىلع نيملسملا ءارقف ءيجي
 هب قلعتم هلتاقب ةمايقلا موي لوتقملا ءيجي

 لمع اذإ لماعلا هللا بحي

 ىلع ةمايقلا موي مايألا رشحي
 ةمأ كاذ رشحي

 سانلا :لاق وأ دابعلا هللا رشحي

 حور اهيف ضبقي «حير ةعاسلا يدي نيب جرخي

 ةيرقلا ةيشاح ىلإ همنغ يف لجرلا جرخي

 هتيشاح يف نوكيف هتمينغ يف لجرلا جرخي
 نيب ةيرورح جرخي

 ردب لجر نينهاكلا يف جرخي

 نيدلا نم نوقرمي سان جرخي
 باسح ريغب اًفلأ نوعبس يتمأ نم ةنجلا لخدي

 اًقلأ نوعبس يتمأ نم ةنجلا لخدي

 ةنحجلا يتمأ نم اًقلأ نوعبس لخدي
 كابأ « كمأ ءايلعلا لجرلا دي

 ةعامجلا ىلع هللا دي

 كابأو كمأ ايلعلا يه يطعملا دي

 لحفلا ضع هضعي هيخأ ىلإ مكدحأ بهذي
 ريخلا بهذي
 لوألاف لوألا نوحلاصلا بهذي
 نيقلحملا هللا محري

 يلجبلا هللا دبع نب بدنج

 يمرجلا بيلك

 يرعشألا ىسوم وبأ

 رباج

 هللا دبع نب رباج

 ةعيبر يبأ نب شايع
 نامعنلا نب ةثراح
 نامعنلا نب ةثراح

 هللا دبع وبأ ةرمض

 يرفظلا ةدرب وبأ

 سيدع نب نمحرلا دبع
 ترألا نب بابخ

 نيصح نب نارمع

 نيصح نب نارمع

 ةبلعث ينب نم لجر

 كيرش نب ةماسأ
 يلظنحلا مدهذ نب ةبلعت

 ةيمأ نب ةملس

 يراصنألا تباث نب عفيور

 يملسألا سادرم

 يفقثلا براق

 ةباحصلا ةفرعم
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  ةباحصلا ةفرعم

 ينونجسي وأ ينولتقي نأ نوديري

 زاجعأ نيكر ءاسن ريخب نإ « هللا كمحري

 كبر كمحري

 ةنجلا يف هعاضر ةيقب عضري

 ينوجرخي وأ ينونجسي وبأ ينولتقي نأ نوديري

 هذخأيف لزنيف سعان وهو هطوس طقسي

 نوعمست امك نوعمسي
 مجعلا همظعت اًنيِب اوتأي ىتح ريسي

 هللا ءايلوأ ىداع نمو كرش ءايرلا نم ريسيلا
 هللا مهيتأيف نيب دجم سانلا حبصي

 نأرقلل اًذخأ مكرثكأ مكب يلصي

 ىستكا اذإ اهوسكيو معط اذإ اهمعطي

 اذه نم وأ بابلا اذه نم مكيلع علطي

 ظرقلاو ءاملا اهرهطي

 برعلا ةريزج ىلع نوملسملا رهظي
 هلودع فلخ لك نم ملعلا اذه لمعي

 دحاولا مويلا يف ةوقلا منهنم لجرلا يطعي

  مالغلا نع قعي

 اًنرق مالغلا اذه شيعي

 دهاجم لجر يلع راغي

 ًاضوتيو هركذ لسغي

 ةالصلل هءوضو أضوتيو هجرف لسغي

 مهيلهأب نولمحتيف «نوسييف نميلا حتفي
 اوموص نكلو دوهيلا كلذ لعفي
 ةنجلا اولخدا ةمايقلا موي نادلاولل لاقي

 دل بابب لاجمدلا ميرم نبا لتقي

 ةعادو ىبأ نب بلطملا

 ةريره وبأ

 ىفوأ يبأ نب هللا دبع

 ةعادو ىبأ نب بلطملا

 مصاع يبأ نب تباث

 ماشلا لهأ نم لجر وبأ
 هللا دبع وبأ نائس

 سارغلا نب ةعيبر

 لبج نب ذاعم

 ةملس

 ةيواعم

 يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 ةلوميم

 نمحرلا دبع نب ميهاريإ

 | يرلعلا
 يرذعلا يرج نب ةجراخ
 يزملا دبع
 رسب نب هللا دبع
 ةدابع نب دعس

 فينج نب لهس

 دادقملا

 ريهز يبأ نب نايفس
 ةيصاصخلا نب رشب ةأرما ىليل

 ةعفش نب ليبحرش
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 رانلا يف امهلثم كل دقي
 ةنجلا هللا هلخدي رشلا عديو ريخلا لوقي
 يل موصلا : لجو زع برلا لوقي
 عضوي نيح تيملل ربقلا لوقي

 نيتعكر لص مدآ نبا : هللا لوقي |
 يدبع لغش اذإ لجو زع هللا لوقي
 , ةمايقلا موي ءاملعلل هركذ لج هللا لوقي
 رهشلا يف ةعقولا نمؤملا يفكي
 هرثأ كرضي الو «هلسغ كيفكي
 ناظقبلا نم ريخ اهيف مئانلا نتف يدعب نوكي
 ةفيلخ رشع انثا يدعب نوكي
 ةفيلخ رشع انثا يدعب نوكي
 ةنيدملا لوح ةمئاسلا مدكدحال نوكي

 نوءرقي موق يتمأ نم يدعب نم نوكي
 نآرقلا نوأرقي موق يدعب نم نوكي
 رجشلاب قلعت اريط مسنلا نوكي
 مايأ ةثالث رفاسملا حسمي

 اًنالث هكسن ءاضقنا دعب رجاهملا ثكمي
 اهرعش يف ليخلا نمي
 اهفارطأ لكأي يذلا ةنجلا روث مهل رحني
 ةراغم دنع ميرم نب ىسيع لزني

 كتثدح نإ كعفني
 كتثدح نإ ءيش كعفني
 ليهس ىلع ىلص هع يبنلا نأ اوملعي ملأ سانلا مهي
 اعبرأ حبصلا يلصي نأ مكدحأ كشوي

 ليس سبح نم ران جرخي نأ كشوي
 ران جرخت نأ كشوي
 رانلا لهأ نم ةنجلا لهأ اوفرعت نأ كشوي
 مهيلع رمؤي نأ كشوي
 عكل ايندلا ىلع بلغي نأ كشوي

 ةريره وبأ
 يدحخافلا ةيواعم نب رمع

 ةرسيم وبأ

 ينامثلا جاجحلا وبأ

 يئافطغلا ميعن
 رمع

 مكحلا نب ةبلعت
 ثراحلا نب ةريغملا

 راسي تنب ةلوخ

 ةشرخ
 رمع نب هللا دبع
 ورمع نب هللا دبع
 نامعنلا نب ةثراح

 رذ وبأ

 بابخ نب هللا دبع
 ئناه مأ

 تباث نب ةميزخ
 يرضحلا ءالعلا

 سابُع نب هللا دبع

 هللا لوسر ىلوم نابوث
 ناسيك

 هللا لوسر ىلوم نابوث
 نابوث
 ةشئاع

 ةنيجب نب كلام

 عفار وبأ رشب

 يملسلا ريشب
 يفقثلا ريهز وبأ

 جازو نب هللا دبع
 لجر

 8 ةرضر
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 ةباحصلا ةفرعم

 ليل مرخألا مجعلا نم برعلا هيف فصتنا مويلا

 51 يراصنألا بويأ وبأ | اهروبق يف بذعت دوهيلا





 راثألا سرهف _

 مقرلا يوارلا رثألا

 فلألا فرح

 1 ركب وبأ ىنوفوخت هللابأ

 نس ةفضح يبنلا باحصأ نم سان 1 رشبأ

 0/1 اريخ الإ كب عنصي ال هللا نإف رشبأ

 < سابع نبا اًعبرأ يلصتأ بشقلا نبا

 ١ باطنخلا نب رمع قتعأو انديس ركب وبأ

 5 صاقو يبأ نب دعس ةرغش يهجو يف امو هللا لوسر تعبت

 ل ءاربلا ' تومأ نأ شختأ

 0 يراصنألا تباث نب هللا دبع هللا لوسز نهو نع نوبغرتأ

 ١1 ةبقع نب هللا دبع اهجوز اهنع يفوت ةأرما يف دوعسم نبا ىتأ

 نفس ةرمج نب ديزي يبنلا ىلإ فوغ نب ةرمج يبأ ىتأ

 لحي ماتس وبأ يبنلا ىلإ يركشيلا رمع نب سرعألا ىتأ

 قذر ريشب نب نامعنلا اًبوث هيلع انيجسف هجراخ ؛: هل لاقي لجر ىتأ

 1 ركب وبأ رمع اي هللا قت

 ١0 قرزألا نب رياج عاتمو ةلخار ىلع هللا لوسر تيتأ

 0/5 ةريره وبأ هرصب تدجوف فاوطلا تيتأ

 ١ ىيحي وبأ نابيش يبنلا دجسم تيتأ

 0 ةبازح ' كوبتب ىبنلا تيتأ

 11/ يفقثلا ريشب ةيلهاجلا يف ترذن ينإ : تلقف يبنلا تيتأ

 ١مل ديزي نب تباث ضرألا سمت ال ءاجرع يلجرو يبنلا تيتأ

 قشر رمعي نب نمحرلا دبع هءاجنف ةفرع يف وهو يبنلا تيتأ

 61 نامثع نب زيرح رسب نب هللا دبع انيتأ

 قضت شيبح الجر نوثالثو انأ تعمتجا

 < كلام نب بعك الجر نوعبس نحنو بعشلاب انعمتجا

 قف ةفينح يصوأ نأ ديرأ ينإف كينب يل عمجا



 هللا مساب اوزيجأ

 مالغ انأو هّلَع هلل |الوسر دهع ىلع تمجحا

 ودعلا متقفاص نإف ينولمحا

 اهآر نم يلهأ نم ينربخأ

 ءانحلاب يلع بضتخا

 متفلتخا امك اهيف انفلتخا

 ةرصبلا دجسم ىلإ انيهتنا ىتح يديب نجحم ذخأ
 انوطبرف هللا لوسر باحصأ انذخأ

 زاجحلا نم نارجن دوهي اوجرخأ

 ىبنلا باحصأ ءانبأ نم ةعبرأ تكردأ

 انملسأف نميلاب هللا لوسر اناتأو ةيلهاجلا تكردأ
 ىف اوءرادت اذإ ىبنلا باحصأ نم نيعبس تكردأ

 سابع نبا اوتأ ءيش

 اهوفص تكردأ دقف «فوع نبا بهذا

 ءايلا ىف متفلتخا اذإ

 هشارفل ينددسف ةيواعم ىلع ينتلخدأ اذإ

 ينفك مث ينلسغاف تم انأ اذإ

 اذكو اذك ضرأب فسخ اذإ

 يربق ىلع متششرو ينومتنفد اذإ
 دمحم باحصأ ىلإ اورظنت نأ مكرس اذإ

 ينوملعت ىتح اوحبصت الف هومتلسغ اذإ

 حالسلا يف ليخلا بكر يلف تضبق اذإ

 سانلا ربخأو ملكتف مقف اذ ناك اذإ

 سادس وأ سامخ انأو ينذخأ هنأ ركذأ

 ًاليحم رضخأ ليقلا قزح ركذأ
 هلجر عضوف بكري نأ تباث نب ديز دارأ

 الجر هنأرما عم دجو الجر تيأرأ
 ع

 ةحنملا كلت حيري ةريهف نب رماع ركب وبأ لسرأ

 ينالوخلا ملسم وبأ

 ةملس نب ورمع
 بويأ وبأ
 ةريغملا نب هللا ديبع

 ةيفنحلا نب يلع نب دمحم

 ةريره وبأ

 نسحلا

 لجر

 سالج نب دايز
 حارجلا نب ةديبع وبأ

 يرهزلا

 ريمن نب ريبج

 سوواط

 دعس نب ميهاربإ دج
 دوعسم نبأ

 نوميم

 سارف وبأ
 ءاربلا نب ةصيبق

 ثراحلا نب مكحلا

 يلع نب نسل

 بويأ وبأ

 ةيواعم

 ةبتع نب هللا دبع

 ميشأ نب ثابق

 يدع نب مصاع

 ةورع

1 

(860:) 

 ١185

000 

:1553 

0/1 

 1١0415

 عمك

 ركل

 يحال

10 

2156 

0094 

 كال

0 

 ١ه



 يتيح لسرأ يخأ نبا اي يتيح لسرأ

 ةبتع نب هللا دبع ناورم لسرأ

 ططش الو سكوال اهئاسن قادص اهل ىرأ

 لوألا عيبر رهش يف ركب وبأ فلختسا

 هللا ل وسر نم هتفالخل ركب وبأ لمكتسا
 هرهظ ىلع كلام نب ءاربلا ىقلتسا

 دعس نباو ةمثيح موي مهتسا
 هناصرق يبأل ابا مورلا رسأ

 ةفاذح نب هللا دبع مورلا ترسأ

 بيشلا ىلإ عرسأ
 نامثع مأ تملسأ

 هللا لوسر عبتا نم ىلع ءالبلا دتشا

 ًالجر بزاع نم ركب وبأ ىرتشا

 اهيف تضبق يتلا اهاوكش ةمطاف تكتشا

 هللا لوسر نم انظخو هللا كدشنا

 هللا لوسر ءاضقب تيضقل دهشأ

 ماشلا لهأ نم لجر حمر جز ةباصأ

 ردب موي اًقراش تبصأ

 ريبزلا نبا عم نمحرلا دبع كوبأ بيصأ

 موي نيملسملا نم نالجر بيصأ

 ربيخب لهس نب هللا دبع بيصأ

 ةعبس هللا يف بذعي نم ركب وبأ قتعأ
 ايابخ الإ اولأس ام مهوطعأ

 توملل ةلسغو ةبانجلل ةلسغ نيتلسغ مهولسغا

 قافأ مث فوع نب نمحرلا دبع ىلع يمغأ
 راصنألا نم نايحلا رختفا

 ةدعج ىنب ةعتام ةنسلأ ةمحفأ

 ْ رمع كأرقأ امك أرقا

 اًيلع نومتشي ءابطخ نالف ماقأ

 ةريحلا لهأ نم دفو يف تلبقأ

 نامثع
 هللا دبع نب هللا ديبع

 دوعسم نب هللا دبع

 رشعم وبأ

 بيسملا نب ديعس
 كلام نب سنأ

 باهش نبا

 ضايع تنب ةزع

 سابع نبا
 رمع

 سابع نبا

 يرهزلا
 بزاع نب ءاربلا

 ىملس مأ
 قاحسا نبا

 نانس نب لفغم
 ةيطع

 يلع

 نمحرلا دبع نب نامثع ومخأ

 هبتعم نب هللا دبع

 ةمتح يبأ نب لهس
 ةورع

 ىبعشلا

 فرع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ

 ريبزلا نب ةورع نب هللا دبع

 دوعسم نبأ

 بش وح نب رهش

 كلام نب بعك
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 صمح نم انبرق نأ املف مورلا نم انلبقأ
 نامصخ ناذهإ :ةيآلا هذه تلزن نأ هللاب مسقأ

 رفتلا ءالؤه يف 4 مهر يف اومصتخا
 ءاملا ةياقس هللا لوسر تنب ةمطاف ىفكا
 هللا لوسر عم انلكأ

 ةعبرأ دنع ملعلا اوسمتلا

 ملسأ نم لوأ تسلأ

 يئابآ ديبع متسلأ
 اهلك رومألا يف يتبقاع نسحأ مهللا

 يتانسح لبقتو يتالز رفغا مهللا
 كعءاقل بحي هنأ معزي ةممح نإ مهللا

 دتري ال اًناِعِإ كلأسأ ينإ مهللا
 نيباذكلا نامز نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 رفظلا هقلو هلوق قدص مهللا

 نيحلاصلا هب تيقو امب ةنتفلا نم ينق مهللا
 هلك دمحلا كل مهللا

 هللا لوسرب مههبشأ ناك هنإ امأ

 عجو ىرت ام ىلع ينإ امأ
 ةرخآلاو ايندلا نيب نهريخي نأ هللا هرمأ

 رمعل ارشعو ركب يبأل نيتنس كسمأ
 ةرشع يتنثا نامثعل كسمأ

 ترسك دقو هللا لوسر ىلإ انيهتنا
 موصأ فوس موقأ فوس مكرذنأ

 صاقو يبأ نب دعس ىلإ انب قلطنا
 يبنلا ديري بهو نب ديز قلطنا
 لزنف ارمتعم ذاعم نب دعس قلطنا
 ىبنلا ىلإ نافع نب نامثعو انأ تقلطنا
 '  لاغب بلجأل ةفوكلا ىلإ تقلطنا
 يبنلا ىلإ يبأ عم تقلطنا

 ريبزلا نبا هب يذلا ناكملا رظنا
 نيسمخو نامث وأ عست نبا انأ

 رايخلا نب يدع نب هللا ديبع

 رذ وبأ

 ىلع
 هللا ديبع نب ةحلط

 لبج نب ذاعم

 ركب وبأ
 ةزمح
 ةأطرأ يبأ نب رسب

 لالب
 ةممح يبأ نب ةممح

 ركب وبأ

 ررحم

 خادش نب ركب
 رماع نب هللا دبع
 ةعافر

 كلام نب سنأ

 ركب وبأ
 نسحلا

 نمحرلا دبع ىبأ ةنيفس

 قيدصلا ركب وبأ

 داجب نب ةمامث

 ةمرخم نب روسملا

 ملسم نب ىبحي
 دوعسم نب هللا دبع

 معطم نب ريبج
 يركشبيلا هللا دبع

 ةملس نب ورمع

 رمع نبا
 رمع
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 هللا ليبس يف مهسب ىمر نم لوأ انأ

 هللا لوسر اوعياب نيذلا ءابقنلا نم انأ

 ةملظلا بوسعي لاملاو نينمؤملا بوسعي انأ

 نيقفانملا بوسعي اذهو نينمؤملا بوسعي انأ
 يحولا بتكت تنك دق لقاع لجر تنأ

 همسا متبصأ هللاو امتنأ

 لزن هللا لوسر ناك يذلا يراصنألا بويأ ابأ نأ

 ةنيدملا ىلإ رجاه نيح هيلع
 هلسغت نأ ءامسأ ىصوأ ركب ابأ نأ

 متكلا ءانحلاب بضخ قيدصلا ركب ابأ نأ

 ًاليل نفد ركب ابأ نأ

 ًاليل نفد ركب ابأ نأ

 ملعي ملو ةقدصلا نم اًنبل برش ركب ابأ نأ
 ءانحلاب بضخي ناك قيدصلا ركب ابأ نأ

 اعبرأ ةمطاف ىلع ربك ركب ابأ نأ

 نيتدقعم يف نفك ركب ابأ نأ
 هاذآو هللا لوسر نم لان ركب ابأ نأ

 يبنلا مدخي ناك رذ ابأ نأ

 نيعبرأ هللا لوسر دعب ماص ةحلط ابأ نأ

 «ًالاقثو اًفافخ اورفنا»ةيآلا هذه أرق ةحلط ابأ نأ

 دحأ موي يمري اًيمار ناك ةحلط» ابأ نأ

 يبنلا مجح يذلا وه راسي دنه ابأ نأ

 سانلا عيابي يبنلا رضح دوسألا هابأ نأ

 هاثعب بلطملا دبع نب سابعلاو ةعيبر هابأ نأ

 هللا لوسر عم جرخ اًدعس هابأ نأ

 هتيح غبصي ناك رمع نبا نأ

 هيفحي ىتح هبراش صقي ناك رمع نبا نأ

 ملسأ نب ديز
 نوميم نب رفعج
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 يبنلا دنع اناك رشب نب دابعو ريضح نب ديسأ نأ

 ةشبحلا ضرأ ىف تناك ةبيبح رمأ نأ

 شارف هل حرطيو سلجي ناك كلام نب سنأ نأ

 ردب لاتق نع بيغت رضنلا نب سنأ نأ

 هرخنم ىلع اوردقي ملف نيع يف ىدرت اريعب نأ
 يبنلا لأس ةحادحد نب تباث نأ

 ةماميلا م وي ءاج سيق نب تباث نأ
 هليبس ىلخف اريسأ يبنلا هب ىتأ يفنحلا لاشأ نب ةمامث نأ
 مالسلا رمع ئرقأ :لاقف يبنلا ىتأ ليربج نأ
 ىلإ ءاج ليربج نأ

 ككحملا اهليزج انأ

 ةكمب ناك ىعدنجلا ةرمخ نب بدنج نأ

 نع عجر تمامصلا نب ديوس نب ثراحلا نأ

 مالسإلا

 مالسإلا

 كومريلا موي اوجرخ ةعيبر يبأ نب شايعو
 هفيس هللا لوسرل ىدهأ طالع نب جاجحلا نأ

 راقفلا اذ

 داوسلاب بضخي ناك ىلع نب نسحلا نأ

 ريغملا نب صفح نأ

 ديلولا نب دلاخ نأ

 ءارب اي مق

 هتأرما قلط ة

 هبجعأ هموق نم ةأرما نع ىبنلا لأس ًالجر نأ

 اهنسح

 هللا لوسر ىلوم ملاس

 كلام نب كارع

 هللا دبع نب ةمامث

 سابع نبا
 سنأ

 سابع نبا

 رذنملا نب بابخ

 سابع نبأ

 سابع نبأ

 تباث يبأ نب بيبح

 سابع نبأ
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 ماعن ضيب هريعب ةريعب ئطو راصنألا نم ًالجر نأ

 مالسإلا نيد ريغ ىلع وهو تام هلهأ نم ًالجر نأ

 ءاعنص ىلع ناك ةمامث هل لاقي شيرق نم الجر نأ

 نب مالس لتق يف يبنلا اونذأتسا نيذلا طهرلا نأ

 قيقحلا يبأ

 ناطيشلا نم ةخفن عمس ماوعلا نب ريبزلا نأ

 لصاوي ناك ريبزلا نأ

 ينيب تيخآ هللا لوسر اي :لاق ةثراح نب ديز نأ

 ةزمح نيبو

 اجرخ لفون نب ةقروو ليفن نب ورمع نب ديز نأ

 ناسمتلي

 ةبقع نب ديلولا دنع بعلي ناك ارحاس نأ

 نيرجاهملا مؤي ناك ةفيذح يبأ ىلوم ااس نأ

 ديعس لسغ صاقو يبأ نب دعس نأ
 بضخي ناك اًدعس نأ

 بضخي ناك صاقو يبأ نب دعس نأ

 توملا رضح امل صاقو يبأ نب دعس نأ

 رمع نبا هيلإ جرخ كله امل ديز نب ديعس نأ
 ةعكر ةفئاط لكل فوخلا ةالص نأ

 نب ورمع نب ديز نب ديعس نأ هل ركذ رمع نبا نأ

 دحأ موي هل لاق شحج نب هللا دبع نأ

 يف كله نيداجبلا يذ نب هللا دبع نأ

 هللا لوسر اعياب ريبزلا نب رفعجو ريبزلا نب هللا دبع نأ

 ةأرما جوزت لجر يف ىتأ دوعسم نب هللا دبع نأ

 ملكي وهو يبنلاب رم بلطملا دبع نب سابعلا نأ

 هنوملكيو ءابقنلا

 ةرق نب ةيواعم

 ةداتق نب ديزي

 ةبالق وبأ

 بعك نب نمحرلا دبع

 ريبزلا نب ةورع

 بزاع نب ءاربلا

 ديز نب ديعس

 يلجبلا بدنج
 رمع نبأ

 ديعس نب نمحرلا دبع نب ديز

 دعس نب رماع

 يرهزلا باهش نبا

 يرهزلا

 عفان

 بعك

 عفان

 صاقو يبأ نب دعس

 فرع نب ورمع

 ةورع

 ةبتع نب هللا دبع

 يرهزلا
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 نيتينثلا طقاس ناك فوع نب نمحرلا دبع نأ

 داوسلاب بضخي ناك نافع نب نامثع نأ

 يفوت امل نوعظم نب نامثع نأ

 نججحيل يبنلا جاوزأل نذأ رمع نأ

 ندرألا ىلع ًالالب لمعتسا رمع نأ

 ةصفح تهأت نيح رمع نأ

 ءانح اب هبضخ رمع نأ

 هتنعط يف اًّنالث ثكمف نعط رمع نأ

 اعبرأ ركب يبأ ىلع ربك رمع نأ
 ةيلهاجلا يف ائر هل ناك سيقأ نب ورمع نأ

 هللا لوسرل ًالماع ناك يمرضحلا نب ءالعلا نأ

 يبنلا ىلإ بتك يمرضحلا نب ءالعلا نأ

 رهشأ ةتس هللا لوسر دعب تشاع ةمطاف نأ

 ملسأ نمحرلا دبع نب ةبلعت هل لاقي راصنألا نم ىتف نأ

 عياش نم هللا لوسر ئربو ئرب هللا نأ
 الجر لتق يئيللا ةماثج نب ملحم نأ

 لهأ ىداف يبنلا نأ

 مهؤابآ مهامس نم نيدمحملا ءالؤه نأ

 اورَذو هللا اوُقَتا اونمآ نيا اهيأ اي 9 ةيآلا هذه نأ

 ما 52 8-5 و فيقث نم رفن يف 4 ابرلا نم يقب ام

 رضح اذإ مكنيب ةداهش  ةيآلا هذه يف رثأ هنأ

 4 مكدحأ
 هللا لوسر عم ناكو ملسأ هنأ

 كلام نب سنأ ىلإ رظنف جح هنأ
 عادولا ةجح هللا لوسر عم رضح هنأ

 هللا ليبس يف سرف ىلع لمح هنأ
 ملسأف يبنلا ىلإ جرخ هنأ
 ةمامأ يبنلا ىلإ بطخ هنأ

 هللا دبع نب نادعس وبأ

 سنوي وبأ

 تباث نب ديز

 ميلس ينب نم لجر
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 اهظفحأ ال ةيلحب هالحف لاجدلا ركذ هنأ

 هيبكنمب هرعش برضي يلع نب نسحلا ىأر هنأ

 قولخلاب رفصي رمع نب هللا دبع ىأر هنأ

 هللا ل وسر تنب موثلك مأ ىلع ىأر هنأ
 ءاملا نوغيبي اسان ىأر هنأ

 اًقيتع ركب وبأ يمس مل ةحلط هابأ لأس هنأ
 هلوق لثم لاقف نذؤملا عمسو هللا لوسر عمس هنأ

 هللا لوسر عم عادولا ةجح دهش هنأ

 هنفدو يبنلا ةافو دهش هنأ

 تاوزغ ثالث هللا لوسر عم ازغ هنأ

 نامالس دفو يف هللا لوسر ىلع مدق هنأ

 صقني ناكف رمت نم نرج هل ناك هنأ

 هدبعي مئص هل ناك هنأ

 جرخ الإ هلام نم ءيش هبجعي ال ناك هنأ

 اًبيضق هشارف نيب لعجي ناك هنأ

 لوقي مث ةالص ليللا ييحي ناك هنأ

 ريبزلا نب هللا ادبعب تلمح اهنأ

 يف هللا لوسر ىلإ ةباحصلا يغتبت تجرخ اهنأ

 مالسإلا لوأ

 نينح موي اومزهنا

 ةظيرق نمز يبنلا ىلع اوضرع مهنأ

 ةطيرق نمز يبنلا ىلع اوضرع مهنأ
 اوزواج نيذلا تولاط باحصأ ةدع اوناك مهنأ

 . رهتلا هعم

 ءاَمّسلا اَذإ 9 أرقف باطنخملا نب رمع عم ايلص امهنأ
 اهيف دجسف 4 تّقشنا

 نيساي امهملعف يبنلا ىلع ادفو امهنأ

 ىلي امب اوقشف تمانأ نإ

 ةليللا يبحي ناك دقف هوكرتت وأ هولتقت نإ

 ةديبع وبأ

 نمحرلا دبع نب عاجش

 رجاهم نب ريبزلا نب دمحم

 دبع نب سايإ

 ةحلط نب ىسوم
 يراصنألا ناهيتلا

 ينامالسلا ورمع نب بيبح

 بعك نب يبأ
 يسودسلا ءاوس نب رمحأ

 دنه وبأ نمحرلا دبع

 عفان

 هليق

 ةظيرق انبا

 اردب دهش نمم دمحم باحصأ
 يقرزلا دوعسم وبأ مكحلا

 ىلامثلا رماع نب جاجحلا

 روث نب رشبو روث نب لاجس

 ىعازخلا هللا دبع نب ناوفص

 نامثع ءاسن نم ةأرفا
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 هتجاح يضقيف ةنيدملا لخديل ناك نإ

 هللا دبع ءاج ذإ رمع عم سولجل انإ

 ءاملعلاب عنصن اذكه انإ

 ادغ ودعلا اوقال انإ

 لاصخ ثالث يفو ينمتشت كنإ

 همتشو لجرلا اذه بس يف مويلا مترثكأ دق مكنإ
 مكناميإ يف قدأ يه ًالامعأ نولمعتل مكنإ
 رقبلاو لبولا نم ندبلا امنإ

 ههجو لامجل اًقيتع ركب وبأ يمس امنإ
 هنأل نيرونلا اذ نامثع يمس امنإ

 باجتسا نم تنكف قحلاب اًدمحم ثعب هللا نإ
 دابعلا بولق يف رظن هللا نإ
 ركب ابأ ىمس يذلا وه هللا نإ

 عجارت نأ كرمأي هللا نإ

 ىلع متبلقنا لق وأ تام نإفَأ » :لوقي هللا نإ
 بلقنن ال هللاو 4 مُكباقعأ
 ةرشع سمخ مالسإلا نإ
 ماوعلا نب ريبزلا فيسلا لس لجر لوأ نإ

 اًبرع موق انك انأ مالسإلا ىلإ يناعد ام لوأ نإ

 ةنسلا انتباصأف

 مالسإلا ىلإ يناعد ام لوأ نإ

 نوعظم نب نامثع عيقبلاب نفد نم لوأ نإ

 ارسك رسكي نأ كشوي اًقلغم اًباب اهنيبو كنيب نإ

 مالسلا كيلع أرقي كبر نإ

 سبع ينب دحأ ناك ناميلا نب هفيذح نإ
 انيلع نورخفي الاجر نإ
 هيف معطي ناسنإلا هيدتعي ناضمر رهش نإ
 ءاتشلا ةلحر يف نميلا نم مدق بلطملا هللا دبع نإ

 داو فلأ نيعبس ةنجلا يف نإ

 يريمنلا دبع نب نمحرلا دبع

 رذ وبأ

 رذوبأ

 رباج

 ةورع

 سيمع تنب ءامسأ

 بئاسلا نب سيق

 سايع نبأ
 يمامثلا هللا دبع نب جاجحلا
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 ةباحصلا ةفرعم

 ةقدصلا تداك دق ماتيأل الام يدي يف نإ

 بابلاب رساي نب رامع لتاق نإ
 الف الإو ريبزلا لآ نم تنك نإ

 هللا لوسر يطعأو هعبس يبن لكل نإ
 رمخلا برشي راج انل نإ

 ش ىمح انل نإ

 شيرق بابش كلمأ نم نإ
 هللا لوسر عم اهتلتاق دق ةيارسلا هذه نإ
 ههجو لامجل اًقيتع ركب وبأ يمس امنإو

 هنع اوقرفتف سجر هنإ
 ةاش ىلع بئذلا دشف هل منغ يف هنإ

 ةيضقأ لضع انيلع تأرط دق اهنإ
 دي لوأل اهنإ

 ديلولا نب دلاخ نم مكيلإ رذتعأ ينإ
 ينرقن اكيد نك تيأر ينإ

 هبرضأل ردب موي نيكرشملا نم ًالجر عبتأل ينإ

 شمأ ملو هاقلأ نأ لجو زع يبر نم يحتسأل ينإ

 هتيب ىلإ
 هيلإ بوتأو هللا رفغتسأل ينإ

 هقدصأل ىنإ

 ةنتفلا هرضت ال الجر فرعأل ينإ

 مهسب ىمر برعلا لوأل ينإ

 مويلا كلذ هللا لوسر دهاشل ىنإ

 دانم دان ذإ ءاشعلا يتالص ىدحإ يفل ينإ

 ةنيدم بأب ىلع افقو نيملسم لوأل كوبأو ينإ

 ماشلاب ءارذعلا

 ينجوز لجرلا اذه نكلو ترفك ام هللاو ينإ

 تانهلا هذه نم كموق ءاسن يف ملعتوأ

 404١م باطخلا نب رمع

 6 ريمح نب موثلك

 ( 0 رمع

 7 بلاط يبأ نب يلع
 0413١ ينوكسلا ةأطرأ نب طيقل

 (9”؟)  هدج نع هيبأ نع دوسألا نب رضنلا

 12 هللا دبع

 0 ةملس نب هللا دبع

 < دعس نب ثيللا

 اا ع ام صاعلا نب ورمع

 14: سوأ نب نابهأ

 4,21 هللا دبع نب هللا ديبع
 27 نامثع

 2/2 باطنخلا نب رمع

 0 باطخلا نب رمع

 05 يراصنألا ةبلعت

 070 ينزاملا دواد وبأ

 نا يلع نب نسحلا

 هن ةريره وبأ

 58 ركب وبأ

 3 ناميلا نب ةفيذح

 0 0ا/ صاقو يبأ نب دعس

 0م هلاوح نب هللا دبع

 0231 سوأ نب ةرامع

 ”/ هحيرس وبأ

 25 نميأ مأ

 لك مزاح يبأ نب سيق
 فكل دنه



 يل نبا نا ميهاربإل هللا ىحوأ

 ركب يبأ نب هللا دبع ءامسأ هلسغت نأ ركب وبأ ىصوأ

 حفصملا تنب ةلبج نيرجاهملل هحالسب ةزمح نب كلام يمع ىصوأ
 شيبح نب رز يف تدقع ةيار لوأ
 ءاربلا بعصم ارجاهم اناتأ نم لوأ

 ةريره وبأ يرادلا ميمت دجسملا يف جرسأ نم لوأ

 نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر ركب وبأ لاجرلا نم ملسأ نم لوأ

 دهاجم ةعبس مالسإلا رهظأ نم لوأ
 دهاجم ةعبس مالسإلا رهظأ نم لوأ

 يبعشلا ناوضرلا ةعيب عياب نم لوأ
 ميزخ نب نميأل ناورم ؟انعم لتاقتف جرخت الأ

 رغألا لضفلاب ءالؤه انؤدبي سانلا ىرتالأ

 لتاقت الأ

 ةراد نبأ هللا ل وسر ءوضو نع كربخأ الأ

 رمع نبا مالسلاب انؤدبي سانلا ىرأ الأ
 سودرك ةتس سداس ملسأ ترألا نب بابخ نإ الأ

 ديبع نب ديعس ادغ ودعلا اوقال انإ الأ

 بيبح نب ريمع ءاهفسلا ةسلاجمو مكايإ ينب يأ
 '  رمع ةنتفلا يف هللا لوسر لوق ظفحي مكيأ

 ريهظ نب ديسأ اهب قحأ وهف ةقرس هنم تقرس لجر اهي
 رمع نبا | هللا لوسر ىلص نيأ
 ناوزغ نب ةبتع مهب تربدأ دق ايندلا نإ سانلا اهيأ

 بيبح نب ريمع ش صقنيو ديزي ناميإلا

 ءابلا فرح

 ةورع ةكمب هل اراد مازح نب ميكح عاب
 تماصلا نب ةدابع برحلا ةعيب هيَ هللا لوسر انعياب
 تباث نب ناسح ةجاح يلاولا ىلإ راصنألا رشعم انل تدب

 قيقش لئاو وبأ ىدانف يلع نب نيسحلا اموي زرب
 قاحسإ نبا ىلع هلي هللا لوسر ةقان تكرب

 نكالما
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 ةحلط رودقم اردق هللا رمأ ناكو هللا مسب

 قاحسإ نب دمحم هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ ثعب

 سابع نبا هني هللا لوسر ىلإ يماذجلا رماع نب ةورف ثعب

 ديز نب ديعس نبأ ةنيدملاب مكحلا نب ناورم ىلإ ةيواعم ثعب

 سابع نيا ةسين هيَ هللا لوسر ىلإ ثراحلا نب لفون ثعب»

 ةعيبر نب رماع . . .انعمو ةلخن ةيرس يف هللا لوسر انثعب

 ةعتلب يبأ نب بطاح سقوقملا ىلإ هيي هللا لوسر ينثعب
 هللا دبع نب رمعم سانلا يف نذؤأ نأ هَ هللا لوسر ينثعب

 ةفيذح يدحو ةيرس بازحألا ةليل هللا لوسر ينثعب
 ةناحير ةنتخ ريكب يبأ نب دمحمو م اوعلا نب ريبزلا ينثعب

 ينهجلا دلاخ نب دبعم . هللا دبع نب ثراحلا ىلإ سيق نب كاحضلا ينثعب

 1 نيسحلا هتباد ردصب قحأ تنأ بكرا لب
 رمع نب هللا دبع هتيحل ةرفص ىلإ رظنأ ينأك لب
 جلدم ينب نم لجر وبأ أكوتت نأ انرمأ دقل قحاب هثعب يذلاو ىلب

 دعس نب ميهاربإ 2دحأ موي حرج فوع نب نمحرلا دبع نأ ينغلب
 مثيم ةيارب ودغي كلملا نأ ينغلب

 ينابيشلا ورمع وبأ انأو هلع هللا لوسر جورخ ينغلب
 ىسوم وبأ انجرخف نميلاب نحنو هع يبنلا جورخ انغلب
 نامور مأ ةأرما انيلع تحلو ذإ ةشئاعو انأ انيب

 ريشب نب نامعنلا 0قرط ضعب يف يشمي يراصنألا ةجراخخ نب ديز انيب
 نيريس نبا 0 ذإ امئاق لوبي دعس انيب

 زمره نب درمدازآ نذإلا رظتنن ىرسك باب ىلع نحن انيب
 ناطح نب ىسيع تيأر ذإ نميلا لهأل ثرح يف انأ امنيب

 رارض نب لظنح برعلا كولم نم كلم عم انأ امنيب

 ءاتلا فرح

 صاعلا نب ورمع ارجر الإ هارأ الف ءاوقرفتو اوددبت

 يفيص يبأ تنب ةقيقر عرضلا تلحقأ نونس شيرق ىلع تعبانت
 ريبزلا نب ةورع يف ريبزلا نب هللا دبع لقاثت

 حايتلا وبأ لابجلا نم نيطايشلا هيلع تردحت
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 تلتق دقو يشارف ىلع تومأ ينارت

 هلي هللا لوسر عم قيدصلا ركب وبأ دوزت

 يشاجنلا دنع بلاط يبأ نب رفعج دهشت
 هلام رطشب فوع نب نمحرلا دبع قدصت
 سانلا رثكأ مورلاو ةعاسلا موقت

 هلع هللا لوسر مع نب اي حنت

 ةتس ءاعدلا اذه ىلع ىلاوت

 ةلوخ يبنلل اهسفن تبهو يتلا

 هوجو شيرق حبصأ شيرق نم ةثالث

 كلام نب ءاربلا

 ةريهف نب رماع

 صاعلا نب ورمع

 يرهزلا
 دروتسملا

 يبعشلا

 دايز

 ةشسئاع

 ورمع نب هللا دبع

 ميجلا فرح
 ريعب مهل رطخي ال موق دنع نم كتئج

 اي :لاقف هلِلَع يبنلا ىلإ مالسلا هيلع ليربج ءاج

 اجاجُن اجاجع نك دمحم
 دبعأب نوذخأيو نوبعلي مهو بدنج ءاج
 بئذ هنأك لجر ءاج

 ةيلهاجلا يف ليس ءاج

 هلع يبنلا ىلإ مهبيطخو مهرعاشب ميمت ونب تءاج

 بلاط ابأ اي :اولاقف بلاط يبأ ىلإ شيرق تءاج
 كيخأ نبا نإ

 ةديبع يبأل ىدصتي ةديبع يبأ وبأ لعج
 يتحت ام ردأ ملف تسلج

 لظ يف سابع نبا عم انسلج
 ةعبرأ ُهََّْع هللا لوسر دهع ىلع نآرقلا عمج

 ةتس هلي هللا لوسر دهع ىلع نآرقلا عمج

 هبقسب قحأ راجلا

 ةرم نب بعك

 فوع نب ةزمح نب ديزي

 ديوس نب دالخ

 يلجبلا بدنج
 باتو

 نزح نب بيسملا
 هللا دبع نب رباج

 بلاط يبأ نب ليقع

 بذوش نبا
 ينانكلا

 ىسوم نب رامع

 كلام نب سنأ

 ىبعشلا

 صاقو يبأ نب دعس
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 2 56 ا ةباحصلا ةفرعم

 ءاحلا فرح

 بويأ وبأ يب عسا مث يب بكراف تماانأ اذإ يتجاح
 ةفيذح ةقاف ىلع ءاج بيبح

 ديزي نب بئاسلا عادولا ةجح يف هيي هللا لوسر عم يب جح
 بعصم نيرشعو اسمخ ىلع يلع نب نيسحلا جح
 تباث نالجر اهيف هقلح ىلإ تعفدف تججح

 ةدبل سبري وبأ تججح مث ةجح ةيلهاجلا يف تججح

 هللا دبع نب سابع اذإف ةيلهاجلا يف تججح
 ديعس نب زيدنك لجرب انأ اذإف ةيلهاجلا يف تججح
 فرطم هنِلَ هللا لوسر نع نيئيدح تثدح

 باطخلا نب رمع هب ينبجعت ثيدحب ينثدح

 عفار نب مكحلا نب رمع مهدنع تناك هنأ يئابآو يتمومع ضعب ينثدح

 ةريره وبأ ةالص طق لصي مل ةنجلا لخد لجر نع ينوثدح

 ةشئاع هسفن ىلع رمخلا هنع هللا يضر ركب وبأ مرح

 هللا دبع نب رباج يبأ يناعدف دحأ لاتق ترضح
 ديعس نب ورمع عاوسب اًمنص يموق لاجر عم ترضح
 برك يدعم نب ورمع انججح اذإ بيرق ذنم انك نأ هلل دمحلا

 ةريره وبأ ةريره ابأ لعجو اًموق نيدلا لعج يذلا هلل دمحلا

 ءاحلا فرح

 ةمرخم اذه كل تأبخ

 سنأ نينس عست ُهَِّي هللا لوسر تمدخ

 سنأ نينس رشع هَليَي هللا لوسر تمدخ

 كلام نب سنأ نينس نامث نبا انأو هلي هللا لوسر تمدخ

 سنأ مالغ انأو نينس رشع هَ يبنلا تمدخ

 رمع يعرد دخ

 ىسوم وبأ خايشأو هلي هللا لوسر عمو بلاط وبأ جرخ
 ةعادو يبأ نب بلطملا ءادب نب يدع : راجت رفن ةثالث جرخ
 . عرازلا لَم هللا لوسر ىلإ اًدفاو عرازلا دج جرخ
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 نيترم هلام نم يلع نب نسحلا جرخ
 ءادب نب يدعو يرادلا ميمت ينب نم لجر جرخ
 فينأو نابحو ديز انبا ةجعبو ةعافر جرخ

 ًارجاهم هتيب نم بيبح نب ةرمض جرخ

 قربأ ايتأ ىتح ريهز انبا ريجبو بعك جرخ
 يشاجنلا ىلإ هَ هللا لوسر باحصأ نم جرخ

 رفن يف نصحم نب ةشاكع يدنع نم جرخ
 ديز مهيف جرخو نوقستسي سانلا جرخ
 ماشلا ىلإ راجت تلصلا نب ةيمأو انأ تجرخ

 مراد نب عشاجم نب نايفسو انأ تجرخ
 يدع نب رايخلا نب يدع نب هللا ديبعو انأ تجرخ

 مهدحأ انأ ميمت ينب نم ةعبرأ عبار تجرخ

 صمحب تررم املف اًيزاغ تجرخ
 اهلف مالغ انأو ةعمجلا ىلإ يبأ عم تجرخ
 ةجاح بلط يف ةنيدملا ىلإ يبأ عم تجرخ

 هللا لوسر ةجح يف يبأ عم تجرخ
 ةليللا كلت ةصقارفلا تنب ةلئان تجرخ
 سانلا راثآ وفقأ قدنخلا موي تجرخ

 موقلاب زجتري يمع ناكف ربيخ ىلإ انجرخ
 نيكرشملا نم انموق جاجح يف انجرخ
 هرافسأ ضعب يف هللا لوسر عم انجرخ

 رح يف ناضمر رهش يف هللا لوسر عم انجرخ
 ديدش

 ةماهت ةوزغ يف هللا لوسر عم انجرخ
 رفكب دهع ءاثدح نحنو هللا لوسر عم انجرخ
 مارحلا رهشلا نولحي اوناكو رافغ انموق نم انجرخ
 مارحلا رهشلا نولحي اوناكو «رافغانموق نم انجرخ
 مارحلا رهشلا نولحي اوناكو «رافغانموق نم انجرخ

 داوسلاب اعيمج نيسحلاو نسحلا تبضخ
 ةفيلخ وهو سانلا باطخلا نب رمع بطخ

 ناعدج نب ديز نب يلع

 سايع نبأ

 ةسيهب

 سابع نب

 ريهز بعك

 قاحسإ نبا

 نصحم تنب سيق مأ
 قاحسإ وبأ

 نايفس وبأ

 ةعيبر نب يدع

 ةيمأ نب رفعج
 ةعيبر نب يدع نب دمحم

 بيبح نب ناميلس
 قاحسإ وبأ

 بئاسلا يبأ نب مدرك

 مدرك تنب ةنوميم

 ديزي نب بئاسلا
 ةشئاع

 عوكألا نب ةملس

 كلام نب بعك
 يفقثلا هللا دبع نب مكحلا

 ءادردلا وبأ

 يرافغلا سينخ
 ىئيللا دقاو وبأ

 1 رذ وبأ

 رذوبأ

 رذوبأ

 ةحلط تنب قاحسإ مأ

 نسحلا
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 ةباحصلا ةفرعم

 باهش نب قراط تعمس ينذأ ريخ

 لادلا فرح

 دالخ نب ميهاربإ دمحم اي : لاقف يبنلا ىلع ليربج لخد

 مزاح يبأ نب سيق هدوعي هللا دبع ىلع نافع نب نامثع لخد
 ةيرملا فوع تنب ىدعس سفنلا رئاخ وهو موي تاذ ةحلط ىلع لخد

 رمع نبا يكبت يهو ةصفح ىلع رمع لخد
 عفان دجاس وهو هتعمسف ةبعكلا رمع نبا لخد

 ةشئاع اًطبأتم نامثع ىلع ركب يبأ نب دمحم لخد

 ديعس وبأ 2هرجح يف فحصملاو نامثع ىلع نويرصملا لخد
 يبعشلا هدنك نم رادلا جراخ نيذلا نم لخد

 مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا شيرق دقع يف ركب ونب تلخد

 كلام نب سنأ عجطضم وهو كلام نب ءاربلا ىلع تلخد

 فوع نب نمحرلا دبع هضرم يف هدوعأ ركب يبأ ىلع تلخد

 بعك نب يبأ يردص يف برضف هللا لوسر ىلع تلخد
 رباج نب ةصيبق هضف بلق هنأك لجر هنيمي ىلعو رمع ىلع تلخد

 ديبع نب تباث دوعسم يبأ يخأ ورمع نب هليج ىلع تلخد

 دابع نب سيق فرشلاو ملعلا سمتلأ ةنيدملا تلخد

 ينالوخلا ملسم وبأ نيثالث نم وحن هيف اذإف صمح دجسم تلخد

 نسحلا يبأ نب نسحلا اًركتم نافع نب نامثعب انأ اذإف دجسملا تلخد

 يزاعلا سيردإ وبأ نيرشع نم وجن هيفو دجسملا تلخد
 ةلمرح نب ىلعي ريبزلا نبا لتق امدعب ةكم تلخد
 ىسيع « ىليل يبأ نبا ينهجلا دبعم يبأ ىلع انلخد
 سيق هدوعن دوعسم نب دعس ىلع انلخد

 باطخلا نب رمع قفانملا اذه قنع برضأ ينعد

 دعس نب سيق همدخأ يبنلا ىلإ يبأ ينعفد

 يرهزلا ًاليل هللا لوسر تنب ةمطاف تنفد

 يلع ىلعألا الملا يف اًعدب ؤرما كاذ

 ةرمس نب رباج قاحسإ ابأ اي كب نظلا كاذ

 ركب وبأ ةحلط موي هلك كاذ
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 قيدصلا ركب يبأ لضف باطخلا نب رمع ركذ

 ةريخلا ريخ متركذ

 هللا لوسر ىلإ يتلاخ يب تبهذ

 دراطأ انأو باطخلا نب ديزو ةبابل وبأ ينآر

 ةيح دراطأ انأو باطخلا نب ديزو ةبابل وبأ ينآر

 لكآ انأو مكحلا يبأ نب رفعج ينآر

 ةيحللا رمحأ ةفيلخ وهو قيدصلا ركب ابأ تيأر

 لسالسلا تاذ ةوزغ يف ركب ابأ تيأر

 ءادوس هل ةلظ يف ةذبرلاب رذ ابأ تيأر
 نيلعنلا ىلع حسمي يبأ تيأر

 ةيحللاو سأرلا ضيبأ بعك نب يبأ تيأر

 ةيحللاو سأرلا ضيبأ بعك نب يبأ تيأر
 ةيحللاو سأرلا ضيبأ كلام نب سنأ تيأر

 سروب هتيحل اًوبصم كلام نب سنأ تيأر

 هرفصلاب بضخي كلام نب سنأ تيأر

 هونب هب فوطي كلام نب سنأ تيأر

 ةمج هلو يلع نب نسحلا تيأر

 متكلاو ءانحلاب نابضخي نيسحل او نسحلا تيأر

 الإ داوسلاب نابضخي نيسحلاو نسحلا تيأر

 هتيحلو هسأر دوسي ىلع نب نيسحلا تيأر

 بضختي نيسحلا تيأر

 اعمتجم يبنلا متاخ تيأر

 مهبراوش نوصقي يبنلا باحصأ نم ةسمخ تيأر

 سيبق ىبأ نم ةرخص ذخأ اًبكار تيأر

 نب دوسألا هل لاقي يبنلا باحصأ نم ًالجر تيأر

 مزاخ

 بيهص نب مكحلا دبع

 همع نع بارغ نب ةرامع

 شارخ نب هللا دبع

 ةزمح نب يتع

 يدعسلا ينع

 سيق نب تباث

 دلاخ يبأ نب ليعامسإ

 ىليألا ريثك

 نادعس

 يدسلا

 ثيرح نب رازيعلا

 جرزب نب نمحرلا دبع
 دمحم نب هللا ديبع

 ىبعشلا
 يراصنألا ديز وبأ

 ملسم نب ليبحرش

 ىماشلا
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 يلع نب نسحلا ناكو معن :لاق ؟هللا لوسر تيأر
 م
 ةهبسي

 ةسمخ الإ هعم امو هللا لوسر تيأر

 ليفن نب ورمع نب ديز تيأر

 مهبراوش نوفحي يبنلا باحصأ نم ةعبس تيأر
 يبنلا تكردأ دق تناكو كيهن تنب ءارمس تيأر

 رفصي دعس نب لهس تيأر

 ناتمج امهل هللا دبع نب رباجو سابع نبا تيأر

 مارح مأ نب هللا دبع تيأر

 ةيحللا ضيبأ نافع نب نامثع تيأر

 ةيحللا رفصأ نافع نب نامثع تيأر

 ربنملا ىلع نافع نب نامثع تيأر

 ىننأ الو اًركذ طق تيأر امف نافع نب نامثع تيأر

 هنم اهجو نسحأ

 ربنملا ىلع ةعمجلا موي نافع نب نامثع تيأر

 قلخلاب هخطل دق اًضايب سنأ ىلع تيأر

 .زخ ةمامعو زخ ةبج كلام نب سنأ ىلع تيأر
 زخ ءاسكو ةمامعو ةبج كلام نب سنأ ىلع تيأر

 ءادر ريبزلا نبا ىلع تيأر

 نامثع نب نابأ هيلع ىلصو ادرب هريرس ىلع تيأر
 ةنيدملا يلاو وهو

 نيبوث رمع نب هللا دبع ىلع تيأر
 ةيحللاو سأرلا ضيبأ بلاط يبأ نب يلع تيأر

 ةيحللا رفصأ بلاط يبأ نب يلع تيأر

 ربنملا ىلع بطخي بلاط يبأ نب يلع تيأر
 ةيحللاو سأرلا ضيبأ اًيلع تيأر

 رمحأ رعشأ اًيلع تيأر

 ردب موي زراب يلع تيأر

 علصأ اًخيش اًيلع تيأر

 ةرفو هل اًيلع تيأر

 دلاخ يبأ نب ليعامسإ

 رساي نب رامع

 ركب ىبأ تنب ءامسأ

 هللا دبع نب نامثع

 ميلس يبأ نب ىيحي
 ليسغلا نب ناميلس نب نمحرلا دبع

 ةورع نب ماشه

 هيلع يبأ نب ميهاربإ

 ينراقلا فوع نب هللا دبع
 دعس نب نمحرلا ديع

 داهسلا نب دادش ىلوم هللا دبع يبأ

 ينزاملا مزح نب هللا دبع
 داهسلا نب دادش نب هللا دبع

 ديعس نب ىيحي مأ

 نوع نبا

 نوع نبا

 نميا نب نمحرلا دبع

 ثراحلا نب ةجراخ

 نسح نب هللا دبع

 ريمع نب كلملا دبع
 1 ةلظنح نب ةداوس

 ىبعشلا

 ىبعشلا
 ءاجر وبأ
 دعس

 يدراطعلا ءاجر وبأ

 كردم
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 الاوط ًالجر رمع نبا تيأر

 ةورع نب ماشه ةقورفم ةمج هل رمع نبا تيأر

 دحاو لكلو هللا دبع نب رباجو رمع نبا تيأر

 ةورع نب ماشه ةمج امهنم

 ةعيبر نب رماع نب هللا دبع قهمأ ضيبأ ًالجر باطخلا نب رمع تيأر
 لاله نب هللا دبع اًمخِض ًالجر باطخلا نب رمع تيأر

 كلام نب سنأ  نينمؤملا ريمأ ذئموي وهو باطخلا نب رمع تيأر
 ثراحلا نب قاحسإ يدنكلا ةرخاغ نب سرشأو رباج نب ريمع تيأر
 ديسأ ابأو رمع نباو ةريره ابأو ةداتق ابأ تيأر

 هللا دبع نب نامثع باتكلا يف انيلع نورمي يدعاسلا

 جلب وبأ يبنلا باحصأ نم ًالجر ابل نب يبل تيأر

 دابع نب ةعيبر يبنلا عبتي ظاكعب بهل ابأ تيأر

 مرحأ نب ةيراج ةيلهاجلا يف اذو تيأر

 سيق يبنلا اهب ىقو يتلا ةحلط دي تيأر
 مزاح يبأ نب سيق يبنلا اهب ىقو يتلا ةحلط دي تيأر
 نامثع وبأ صاصر نم امنص ثوغي تيأر

 يئاطلا ورمع نب عفار  يبنلا باحصأ ينعي  ةجح يف مهتيأر

 ريبزلا نب ةورع 2 مالغانأو رييزلا يبكنم ىلع رعشلاب تذخأ امبر

 نيريس نب دمحم عامجلا ىلع رمع نبا رطفأ امبر
 يلع ارجأ سائلا مظعأ ناك ركب ابأ هللا محر
 يلع نآرقلا عمج نم لوأ وه ركب ابأ هللا محر
 ةشئاع لاق اديبل هللا محر

 بعك نب نمحرلا دبع ةرارز نب دعسأ ىلع هللا ةمحر

 يملسلا ةسبع نب ورمع ةيلهاجلا يف يموق ةهلآ نع تبغر
 ةديبع وبأ يبنلا دهع ىلع اسرف رمع بكر
 هللا دبع هضكرف اسرف رمع بكر

 يازلا فرح

 ش نب ثراحلاو رذنملا دبع نب ةبابلابأ نأ اومعز
 ١ قاحسإ نبا دمحم اجرخ بطاح



 ةباحصلا ةفرعم

 نوميم نب ورمع ةدرقلا اهتمجرف نميلاب ةدرق تنز

 سيق نب فنحألا هللا لوسر يراوح ريبزلا

 نيسلا فرح

 ةأرما وأ ناك لجرأ أبس نع يبنلا لئس

 هللا لوسر ىلوم ديبع دعب ةالصب رمأي هللا لوسر ناكأ لئس

 باحصأ نم عمجم يف قيدصلا ركب وبأ لكس
 ةيلاعلا وبأ هللا لوسر

 ةبعش يبعشلا مأ ربكأ تنأ :تلق قاحسإ ابأ تلأس

 نيريس نبا اًملع هدنع نأ ىرأ انأو كلام نب سنأ تلأس

 هللا دبع نب قاحسإ مدآ ًالجر ناك :لاقف يلع ةفص نع رفعج ابأ تلأس

 مساقلا ركب يبأ مسا نع ةشئاع تلأس

 رانيد نب دلاخ ال :لاق ؟يبنلا تكردأ «ةيلاعلا ابأ تلأس

 ةدلخ وبأ 2 ؟هللا لوسر متاخ شقن ناكام :ةيلاعلا ابأ تلأس

 يبعشلا رماع ملسأ نم لوأ نم : سابع نب هللا دبع تلأس
 ريخ دبع فحصملا يف نآرقلا عمج نم لوأ نع اًيلع تلأس
 ديز نب يلع تام مويرمع نس نع اًعفان تلأس

 داعس وبأ يرتشن الو اًنيش عيبن ال هللا ناحبس
 ةنوميم نيسحلا ىلع حونت نجلا تعمس

 ةملس مأ نيسحلا ىلع حونت نجلا تعمس
 ةديزم مأ نيسحلا ىلع حونت نجلا تعمس
 تباث يبأ نب بيبح لوقت يهو نيسحلا ىلع حونت نجلا تعمس
 ورمع نب لمز منص نم اًنوص تعمس

 ةيواعم ىلوم ريشب يبنلا باحصأ نم ةرشع تعمس
 يعي ىبأ ركب يبأ مسا لزنأ هلل :فلحي اًيلع تعمس
 ةحلط نب دمحم نب ميهاربإ هانكو دمحم يبأ يبنلا يمس
 هللا دبع نب ةحلط نب دمحم ش دمحم هللا لوسر ينامس
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 رمع

 بيبسملا نب ديعس نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلا
 ةريعج نب فوع مامإلا جورخ نيب ام ةعمجلا يف ىجرت يتلا ةعاسلا
 صاعلا نب ورمع اذه ام : رمع لاقف نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا
 رمع نب هللا دبع نيحانجلا يذ نباي كيلع مالسلا

 نيشلا فرح

 قورسم مهملع تدجوف دمحم باحصأ تمءاش
 ةرمس نب رباج  يلصي نأ نسحي ال ادعس نأ ةفوكلا لهأ ىكش
 صاعلا يبأ نب نامثع مأ ْ هللا لوسر تدلو امل ةنمآ تدهش
 يبنلا باحصأ نم لجر يل خأو انأ هللا لوسر نم ادحأ تدهش
 فيفعلا نبا ءاسنلا عيابي وهو قيدصلا ركب ابأ تدهش
 بيسملا نب ديعس تباث نب ديز ةزانج تدهش
 نارهم نب نوميم فئاطلاب سابعلا نب هللا دبع ةزانج تدهش
 كلام نب سنأ نيسحلا سأرب ىتأو دايز نب هللا ديبع تدهش
 جدزم نب هللا ديبع هئامدب هبايث يف نفد نامثع تدهش
 ةنانك نامثع لتق تدهش
 حبلملا يبأ وبأ شيغب انباصأف اًئينح هللا لوسر عم تدهش

 لدب نب ثراحلا نينح موي يبنلا عم تدهش
 دايز يبأ نب ديزي 2 ةنس ةرشع سمخ نبا انأو نيسحلا لتقم تدهش
 ةيفص ىلوم هناتك ةنس ةرشع عبرأ نبا انأو نامثع لتقم تدهش
 راسي نب نمحرلا دبع باطنخملا نب رمع توم تدهش

 دوعسم نب هللا دبع هريغب ظعو نم ديعسلا نإو همأ نطب يف يقش نم يقشلا

 داصلا فرح

 لصوملا نم خيش هرافسأ ضعب يف ماوعلا نب ريبزلا تبحص
 رباج نب ةصيبق . . ىطعأ تيأر امف هللا ديبع نب ةحلط تبحص

 رباج تقدص
 شارح نب يعبر ناسل كنأ دهشأ سابع نباي تقدص
 هبنم نب بهو ديدح نم نرق : ةاروتلا يف باطخلا نب رمع ةفص
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 ةورعل ىلوم دجسملا يف هنع هللا يضر ركب يبأ ىلع ىلص

 نامثع وبأ امف حبصلا ةالص ىسوم وبأ انب ىلص

 ديلولا نب مساقلا يلع ىلع يلع نب نسحلا ىلص

 ةداتق هيلإ ىصوأ ناكو هنفدو نامثع ىلع ريبزلا ىلص

 يرهزلا 2بيهص رمع ىلع ىلصو رمع ركب يبأ ىلع ىلص
 ريكب نب ىيحي هريرس ىلع لعجو نامثع نب نابأ هيلع ىلص

 سيق نب قرزألا 23 يلصي هلع هللا لوسر تيأر امك مكب تيلص
 ديرشلا نبا لجر سطعف ُهَّنْلَع يبنلا فلخ تيلص

 ءاطلا فرح

 قيدصلا ركب وبأ كل ىبوط

 نيعلا فرح

 شايع نب ركب وبأ نيتنس هلي هللا لوسر دعب ركب وبأ شاع
 نوميم نب ورمع ةيلهاجلا يف تاللا تدبع

 ءاربلا هلي هللا لوسر ىلع رمع نباو انأ تضرع

 بزاع نب ءاربلا 9 ردب موي هلع هللا لوسر ىلع رمع نباو انأ تضرع

 ةشامخ نب بيبح نطب الإ فقوم اهلك ةفرع

 بلاط يبأ نب يلع هيلع طبرو ىلوأ مث ملعلا ملع
 باطخلا نب رمع عدنل انإو انأرقأ يبأو اناضقأ يلع

 باطخلا نب رمع خب خب «نينمؤملا ريمأ رمع
 ورمع نب هللا دبع ديدح نم نرق باطخلا نب رمع

 تباث نب ديز ةزئاج ىرمعلا

 نيغلا فرح

 رضنلا نب سنأ لاتق لوأ نع تبغ
 شايع وبأ نوكرشملا هيقلق لوسر عم انوزغ

 دعس تنب ةشئاع ديز نب ديعس دعس لسغ

 بيعش وبأ مستغن نأ اندرأف اًثيم انلسغ
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 ىشمف ةديبع يبأ ديب ركب وبأ ذخأف
 ؟يبنلا ىلإ سانلا بحأ ناك نم «ةمطاف

 ناتلبقلا امهنيب قرف
 ةبعكلا برو تزف

 ورمع دبعل لوقي اًنوص انعمسف
 ؟كعم يذلا اذه نم : ليربجل ميهاربإ لاقف
 هِي هللا لوسر نم اهعمسأ تنك ةيآ تدقف

 هانبلطف ةتؤم موي [رفعج اندقف

 راعشأ كفإلا باحصأ يف ليقف

 هللا لوسر يطبإ يترفع ىلإ رظنأ تنكف
 يدلو دلو ىوس يبلص نم تنفد دقلف

 رامعو بيهصو لالب يف

 يف لقي نمل اولوقت الو 9: لجو زع هلوق يف
 مهلا ليس
 :لاق 4 كوت ام اذإ نيذّلا ىلع الو :هلوق يف

 ريمع نب ملاس وه

 كاحضلا نب ةريبج وبأ 0« باقلألاب اوربت الو إل :ةملس ينب يف تلزن انيف

 فاقلا فرح

 انرهظي ملف هللا لوسر عم انلتاق

 ىلب :(ليربج يأ) لاق

 انيف ةكئالملا

 ؟مسلا رظنا ديلولا نب دلاخل اولاق

 رفن ةسمخ يف نكسلا نب دايز ماق
 رمع ةفالخ يف ىلعملا نب دوراجلا لتق
 باذكلا ةمليسم موي راصنألا نم لجر لتق

 نيثالثو سمخ ةنس نامثع لتق

 ءافلا فرح

 سابع نب هللا دبع
 ةشئاع

 بيسملا نب ديعس
 ناحلم نب مارح

 ةلبج نب ورمع
 يراصنألا بويأ وبأ

 تباث نب ديز

 زمع نبا
 ةشئاع

 يعازخلا مرقأ

 سنأ

 سابع نبا

 سابع نبا

 سابع نبا

 ةذوه نب ءادعلا

 رباج

 يبنلا باحصأ نم لجر

 مزاح يبأ نب سيق
 ورمع نب دومحعم

 دوراحلا دلو نم خيش

 ديبع نب هللا دبع

 ليقع نب هللا دبع
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 اًحورطم ماقأف نامثع لتق

 مايأ نم موي رخآ يف نامثع لتق

 ةعمجلا موي نامثع لتق

 نيسمخو نامث نبا وهو يلع لتق

 دهعلا هانيطعأ دق

 مه اذإ لضفلاو ملعلا لهأ نم ةعامج تيأردق

 مهدحأ

 (بيبطلا ينعي) يلإ رظن دق

 ةكم عفار نب سنأ مسيعلا وبأ مدق

 دوهيلا نيد ىلع وهو نميلا نم كلام وبأ مدق
 هللا لوسر ىلع يعخنلا شيوأ نب شيهج مدق

 ىزعلا دبع نب ثراحلا مدق

 اوغرف نيح ديعسو ليحرلا مدق

 ىلع ةلفغ نب ديوسو ليحرلا مدق
 لمجأ نم ناكو هللا ديبع نب ةحلط انيلع مدق
 ثراحلا نب رابجلا دبع انيلع مدق

 نميلا لبج نب ذاعم انيلع مدق

 هللا لوسر ىلع دوسألا يخأو انأ تمدق
 لجرب نوفيطي سانلا اذإف ماشلا تمدق

 ةعامجو انأ هلي هللا لوسر ىلع تمدق
 ةعبس عباس هللا لوسر ىلع انمدق
 دراطع :برعلا دوفو هللا لوسر ىلع تمدق

 ةئسب لوسرلا ةافو دعب ةنيدملا تمدق

 ديز نأ تئبنأف ةئيدملا تمدق

 نيخسارلا نم اهيف تدجوف ةنيدملا تمدق

 ةشئاع بابب تفقوف ةنيدملا تمدق

 ءاكبلاب جيجض اهلهألو ةئيدملا تمدق

 هلع هللا لوسر ىلع يبأ عم تمدق
 رافغ ىنب نم لجر فلختسا دقو ةئيدملا انمدق
 1 هدنع فقو مث نآرقلا أرق

 ريكب نب ىيحي

 ركب وبأ
 ديبل نب دومحم

 يدقاولا دعس نب دمحم

 ةريره وبأ

 ركب نب دعس ينب نم لاجر

 ةرضن وبأ

 ةسالط وبأ نابهص

 نوميم نب ورمع

 ناجردحلا

 ورمع نب طسوأ

 ةرسم وبأ

 قورسم

 سيق نب هللا دبع

 يلذهلا بيؤذ وبأ

 ةريره وبأ

 بلاط يبأ نب يلع
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 نايفس يبأ نب ةيواعم هترمع يف هي هللا لوسر نع ترصق
 ذاعم يف تلزن لاق 4 ةّلهألا نع كتولأسي » : هلوق

 سابع نبأ ةمنع نب ةبلعثو لبج نبا
 رمع هللا لوسر هامس ءيش ىلإ ليبس ال اوموق

 فاكلا فرح

 بحرم ةعبرأ يبنلا ربق يف مهيلإ رظنأ ينأك
 فوع نب نمحرلا دبع تملسأ نيح تيمسو ورمع دبع يمسا ناك
 باطخلا نب رمع كيبأ نم هلي هللا لوسر ىلإ بحأ هوبأ ناك
 ميعن وبأ فيفخ اًفيحن ضيبأ هنع هللا يضر ناك
 سنأ نب كلام هبيش ريغي ال بعك نب يبأ ناك
 سنأ نسمحلا ُهْيَي هللا لوسرب مههبشأ ناك
 رباج ةئامسمخو فلأ ةرجشلا باحصأ ناك

 هلل هللا لوسر باحصأ نم ءاضقلا باحصأ ناك

 قورسم ةتس
 ةفيذح الدو اًيده هللا لوسرب سائلا برقأ ناك
 هريغو نسحلا بلاط يبأ نب يلع نمآ نم لوأ ناك
 سابعلا نب مثق اًقوزل هب اندشأو اًقوحل انلوأ ناك
 ةيواعم نب ةعصعص نيعباتلا نم رماع نب سيوأ ناك
 كلام نب سنأ ناكو ءادحلا ديج ءاربلا ناك
 كلام نب سنأ زجري ناكو توصلا نسح ءاربلا ناك
 كلام نب دعس نب دمحم ؟اًمالسإ مهلوأ هنع هللا. يضر ركب وبأ ناك
 عفان هلام نم هبجع دتشا اذإ رمع نبا ناك
 عفان # نأي ملأ » ةيآلا هذه أرق اذإ رمع نبا ناك
 فيقث دفو ضعب انملسأ نيح انيتأي لالب ناك

 هللا ديبع نب ةحلط الام فوع نب نمحرلا دبع نيبو ينيب ناك
 ىملس نب رابج دلو نم لجر ليفطلا نب رماع عم ةنيدملا رضح نميف رابج ناك
 ةريرهوبأ مهثدحي مهيلإ سلجي نيكاسملا بحي رفعج ناك
 سابع نبأ ىلص اذإ زيهز نب بدنج ناك
 ةورع ريسي تماصلا نب ديوس نب سالج ناك
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 هراسي يف متختي نسحلا ناك

 هءارو هِيَ يبنلا دنع اًسلاج مكحلا ناك

 هللا لوسر نم نسأ بلطملا دبع نب ةزمح ناك
 هللا لوسر يدي نيب لتاقي بلطملا دبع نب ةزمح ناك

 شيرب املعم ردب موي بلطملا دبع نب ةزمح ناك

 بذعي نمم ناكو نيلوألا نيرجاهملا نم بابخ ناك

 هدرخ ردب ىلإ ُهّلَع يبنلا عم جرخ ناك
 هدرخ ردب ىلإ ُهََِع يبنلا عم جرخ ناك

 رفعج نيكاسملل سانلا ريخ ناك

 لضفلا هّنْيَع هللا لوسر ربق اولزن نيذلا ناك

 ةيحللا ليوط اًميظع ًالجر ناك

 ضيبأ ريبزلا ناك
 ضرألا هالجر طخت ًاليوط ريبزلا ناك.
 ريغي ال ريبزلا ناك

 ةافو نيرجاهملا رخخآ ديعس ناك
 رعشلا دعج صاقو يبأ نب دعس ناك

 بضخي صاقو يبأ نب دعس ناك

 نمحرلا دبع هينباب جرخأ ناوغص ناك
 رعشلا ريثك مدآ الجر ةحلط ناك

 ةرمحلا ىلإ برقي ضيبأ هللا دبع نب ةحلط ناك
 يدي نيب هتنانك لثمي ةحلط وبأ ناك

 ةمألا هذه ربح سابع نبا ناك

 هملع ةرثك نم رحبلا ىمسي سابع نبا ناك
 نيعأ ضيبأ فوع نب نمحرلا دبع ناك

 هجولا نسح ًاليمج فوع نب نمحرلا دبع ناك
 ةيلهاجلا يف رمخلا مرح فوع نب نمحرلا دبع ناك
 ًاليوط ًالجر فوع نب نمحرلا دبع ناك
 اليوط ًالجر فوع نب نمحرلا دبع ناك

 لمحي ريبزلا نب هللا دبع ناك
 يف ءاضيب نب ليهسو بعك نب يبأو ةديبع وبأ ناك

 هيبأ نع رفعج

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع

 قاحسإ نب ريمع

 يميتلا ثراحلا نب دمحم

 باهش نب قراط

 قاحسإ نب دمحم

 كلام نب فوع نب ورمع

 ةريره وبأ

 سابع نبا

 كيعس

 ريبزلا نب ةورع

 بعك نب دمحم

 دعس نب دمحمم

 يرهزلا باهش نبا

 ناوفص نب نمحرلا دبع
 يدقاولا

 ةحلط نب ىسوم

 ةيفنحلا نبا

 دهاجسم
 مصاع تنب هلهس

 نمحرلا دبع نب رمع نب صفح
 يدقاولا

 دعس نب ميهاربإ

 ريبزلا نب ةورع



 مهيقسأ انأو مهباحصأ نم رفن

 امهنيب نايجانتي لبج نب ذاعمو ةديبع وبأ ناك

 سانلا لمجأ نم نامثع ناك

 ةرربلا مامإو ةريخلا ريخ هللاو نامثع ناك
 اًئراق مالسإلا يف اًفيفع ناك

 ةتس يف هللا لوسر باحصأ نم ملعلا ناك
 دعسو ماوعلا نب ريبزلاو بلاط يبأ نب يلع ناك
 ىراذع صاقو يبأ نبا

 هبراش لتف بضغ اذإ رمع ناك
 علصلا ديدش علصأ رمع ناك

 ىلع تبغي مث  هسفن ينعي  هنذأب ذخأي رمع ناك

 سرفلا
 ءانحلاب بضخيرمع ناك

 اميسج الجر رمع ناك
 يف انيلع شانلا دشأ نم باطخلا نب رمع ناك

 انمالسإ

 هبيش ريغي ال باطخلا نب رمع ناك

 ءانحلاب بضخي باطخلا نب رمع ناك

 سابع نبا بتك نم لمح اندنع ناك
 ةتس دمحم باحصأ نم ءاهقفلا ناك

 هللا ركذ نيسحلاو نسحلا متاخ يف ناك
 «كلملا هَللا» يلع متاخ يف ناك

 نميأ نينح موي هللا لوسر عم تبث نميف ناك
 باحصأ ةلزنمب يبنلا عم دعس نب سيق ناك
 ريمألا نم ةطرشلا

 ىلص ليللا نم ظقيتسا املك ناك

 مالغ ةئام ريبزلا نبال ناك
 جارخلا هل جرخي مالغ ركب يبأل ناك
 جارخلا نودؤي كولمم فلأ ريبزلل ناك

 يماذجلا عابنزلل ناك

 سنأ

 ىسوم مأ

 يفقثلا ماشه نب مكحلا

 سابع نبا

 قورسم

 ةحلط نب ىسوم

 ريبزلا نب هللا دبع

 بيسح نب ديعس

 ملسأ

 سنأ

 يدرافعلا ءاجر وبأ

 ةمثح ىبأ تنب ىليل

 ريبج نب دهاجم

 كلام نب سنأ

 بيرك
 رماع

 دمحم

 رفعج وبأ

 سيق نب رمع
 ةشئاع

 رمس نب ثيغم
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 ةنيهج نم راج ةزمح ينب دالب يف انل ناك

 اًرعاش ناكو سينأ هل لاقي خأ يل ناك

 ربح بعك ملعم يليلخلا ملسم وبأ ناك

 هموق مؤي ذاعم ناك

 اتناق ةمأ لبج نب ذاعم ناك

 اًميلح اباش لبج نب ذاعم ناك

 ةنابل وبأ : ةتس هللا لوسر نع فلخت نمت ناك

 هيبأ عم رجاه نم ناك

 هللا يف كشي مل هنأ ركب يبأ لضف نم ناك

 ضبار دسأ سنأ متاخ شقن ناك

 هللا رداقلا معن : ركب يبأ متاخخ ضقن ناك

 ةديبع يبأ متاخ شقن ناك

 هللا دبع : رمع متاخ شقن ناك

 ابوث سبل اذإ حون ناك

 عومدلا ىرجم سابع نبا نم عضوملا اذه ناك
 نجحملا نمث نم قراسلا عطقي ناك

 كيرش مأ :اهل لاقي سود نم ةأرما تناك

 تامف اهجوز عم ةشبحلاب ةبيبح مأ تناك

 هللاب نمآ نم لوأ ةجيدخ تناك

 يبنلا دهع ىلع هكم رود تناك

 ْ دعس عم راصنألا ةيار تناك

 هللا لوسر تائب ىربك بنيز تناك
 ةديبع يبأ ىلع نيريمأ ىلع ماشلا تناك

 نم ةرشع عستل نينثالا موي ردب موي ةحيبص تناك

 ناضمر

 ًالجر رشع ةسمخ مهبولق ةفلؤملا تناك

 ءالش ةحلط دي تناك

 ارامع تثعب دق ينإ ةفوكلا لهأ ىلإ رمع بتك

 نيدومعلا نيب نيتعكر ىلص دقل يبأو اوبذك
 كناحيس ال كنارفك

 ةيمأ نب ركب
 رذوبأ

 ينالوخلا سيردإ وبأ

 كلام نب سنأ

 بعك نب نمحرلا دبع

 رباج

 يراخبلا

 يرهزلا باهش نبا
 دمحم

 غئاصلا نايح

 ةداتق

 نيريس نب دمحم
 دوعسم نب دعس

 ءاجر وبأ

 نميأ مأ نب نميأ

 ةريره وبأ

 نيسحلا نب يلع نب دمحم

 يرهزلا
 هلضن نب ةمقلع

 سابع نبا

 باهش نبا

 يردبلا هللا دبع نب رماع

 سابع نبا
 بيسح نب ديعس
 بوقعي
 نامثع نب هبيش

 ديلولا نب دلاخ
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 مكتيأر دق هلعفي هللا لوسر تيأر ءيش لك

 توزغ مك

 يدسألا دبعم نب ةصباو يتآ تنك

 انعياب يتلا ةرجشلا ءاضعأ ضعبب ذخآ تنك

 أرقأ تنك اذإ ليجنإلا يف دجأ تنك

 هللا لوسر باحصأ نم اسانأ يقسأ تنك
 تدهشف يموقب يلصأ تنك

 كذخأ نم اذه يفيسب برضأ تنك

 رطفلا موي ىلصملا ىلإ اودغأ تنك
 مهضعب موصيف هباحصأو يبنلا عم اوزغأ تنك

 نيكسم ءاجف محل يالومل مدقأ تنك

 هيح ضيب ىلع يلجر تعضوف يلمج ترمأ تنك
 اطخلا يف براقف تباث نب ديز عم يشمأ تنك

 ردبلا موي ءاملا يباحصأ عنمأ تنك

 هوسن عم قدنخلا موي ةملس يبأ نب رمعو انأ تنك

 مومرع شيج انيلع رم ذإ ةالفلاب تنك
 رسي رسعأ مدآ لجرب انأ اذإف ديع موي ةنيدملاب تنك

 لزنم يف بصقلا طساوب تنك

 يل نيتأرما نيب تنك

 دايز انيلع لخدف ءادردلا مأ دنع اسلاج تنك

 عبارلا انأو ةثالث لبق ملسأ مالسإلا عبار تنك

 ناهبصأ لهأ نم اًيسراف ًالجر تنك

 امل مهدفاوو هللا لوسر ىلإ يموق لوسر تنك
 اورقأو مالسإلا يف اولخد

 شارف ىلع تيبأ تنكو ةملس مأل دبع تنك

 هللا لوسر
 رذوبأ نذأتساف :لاق «نامثع دنع تنك

 ًنآرق تظفح اًظفاح اًمالغ تنك

 هللا لوسر باتك انءاجف نميلاب انلهأ يف امالغ تنك

 ضايع نب دايز

 قاحسإ وبأ
 قرزألا دشار وبأ

 لفغم نب هللا دبع
 سودرك

 دبعم مأ

 ةملس نب ورمع
 ريبزلا نب ةورع
 يراصنألا رشبم نب ركب
 بعتم

 محللا يبآ
 كيرف نب بيبح
 سنأ

 هللا دبع نب رباج

 ريبزلا نبأ
 ينانكلا بابخ

 شيبح نب رز

 ربج نب موثلك
 كلام نب لمح

 سيلح نب سنوي

 رذ وبأ

 سابع نيا

 ميهاربإ وبأ
 ةملس نب ورمع

 ديزي نب ريخ دبع

 اك
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 صاعلا نب ديعسل اًمالغ تنك

 تراغأو اهاعرأ ةيلهاجلا يف لبإ يف تنك
 انيلع

 هللا لوسر ليخ

 هللا لوسر يدي نيبو يبنلا عم عئالط يف تنك

لاط يبأ نب رفعج انسمتلاف ةتؤم ةوزغ يف تنك
 ب

 نامثع ةرامإ يف ةنيدملا دجسم يف تنك

نم هللا لوسر اوتأ نيذلا دفولا يف تنك
 سيقلا دبع 

 هللا لوسر طبإ تيأرف دفولا يف تنك

 زعام مجر نميف تنك

 هللا لوسر تنب موثلك مأ ءلسغ نميف تنك

 يلصي خيش اذإو زاوهألاب فرج ىلع اًدعاق تنك

رأف تملسأف ةينارصنب دهع بيرق تنك
 جحلا تد

 هتيمرف اًيبظ تيأرف اًمرحم تنك

 هدجوف يبنلا ىتأ نيح نبا عم تنك

 بكر انب رمف :لاق «عاقلاب مرقأ يبأ عم تنك
 . ربد انل عفرف ماشلا ازغ نيح ديلولا نب دلاخ عم ثنك

ينس رشع يبنلا مدخ دقو دعس نب سيق عم تنك
 ن

 باتكلا تلأسو بطيوحل اًكولمم تنك
 سراف ةرواسأ ءابنأ نم تنك

 ردب موي يباحصأ حينم تنك

 ةنيدملا لهأ نم ةأرمال ةفيصو تنك

امالغ ةظيرق ينب يف ذاعم نب دعس مكح موي تنك
 

 هللا لوسر ةأرما بنيز دنع موي تنك

 دلاخ ليخ يف ذئموي تنك

 ةيلهاجلا يفةبعكلا ءانفب اًسولج انك

 هنم سانلا قفاوف يلع دنع موي تاذ انك

 ةوسن ثالث دقرف نب ةبتع دنع انك

 انيلع رمت نابكرلا تناكف قيرطلاب ءام ىلع انك

 بارتلا عمجين ةيلهاجلا يف انك

 رجح دبعن ةيلهاجلا يف انك

 لوحكم

 رمحأ نب ةرامع

 ءابغزلا يبأ نب يدع

 رمع نبأ

 فنحألا

دبعلا رباج نب هللا دبع
 ي

 ىبراحملا نابأ

 يملسلا رصن

 فناق تنب ىليل

 سيق نب قرزألا

 ديعس نب يبصلا

 رباج نب ةصيبق

 ةرم

 يعازخملا مرقا

 لمرق نب ةيواعم

 بطيوح ىلوم حيبص
 يدنكلا هرق وبأ

 رباج

 ةضور

 لجر

 دسأ ينب نم ةأرما

 دردح وبأ

 ىزعلا دبع نب بطيوح
 يدنكلا ناذاز

 دقرف نب ةبتع ةأرما مصاع مأ
 ةملس نب ورمع

 يدراطعلا ءاجر وبأ

 نامثع وبأ
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 لفغم نب هللا دبع ةرجشلا تحت هللا لوسر عم انك

 ىفوأ يبأ نبا هللا لوسر دهع ىلع ملسن انك
 عوكألا نب ةملس فرصنن مث ةعمجلا هللا لوسر عم يلصن انك

 نسحأ رجح انيأر ذإ ناثوألاو ةراجحلا دبعن انك

 ةبعش نب ةريغملا هانيقلأ رجح نم
 دعس نب سيق ةاكزلا لزنت نأ لبق رطفلا ةقدص يطعن انك

 دعس نب لهس ةعمجلا موي حرفن انك
 مقرأ نب ديز مدآ نبال نأ ول هللا لوسر دهع ىلع أرقن انك
 رمع ةبوتالو ًالدعالو اًفرص نتتفا نمت لباقب هللاام لوقن انك
 ىفوأ يبأ نبا ةئامئالثو املأ ةرجشلا موي انك

 باطخلا نب رمع اهقف ئلم فينك

 ماللا فرح

 ينزاملا دواد وبأ هبرضأل ردب موي نيكرشملا نم ًالجر عبتأل

 سيق نب هللا دبع هللا لوسر ةالص نقمرأل
 ةمتعلا ائيلص املف :لاق مانملا ىلع ةليللا نبلغأل

 يميتلا نمحرلا دبع تصلخت

 اًقالخم نوكأ نأ نم يلإ بحأ اشطع تومأ نأل

 ينابيشلا نامعنلا نب فوع دعول

 سنأ ١ ةليوط ةايحل اهنإ يتارمت لكآ ىتح تييح انأ نئل
 شيبح نب مهس هب اولثم حبصي ىتح مكبحاص متكرت نئل
 نامثع ةأرما اًماوق اًماوص هومتلتق دقل هومتلتق نئل
 ةورع اًقداص لجرلا اذه ناك نعل

 ديلولا نب دلاخ فايسأ ةعست «ةتؤم» موي يدي يف قدنا دقل

 يبنلا باحصأ ضعب انذخأ نإو نامز انيلع ىتأ دقل
 يدنهلا نامثع وبأ ةنس ةئامو نيثالث نم وحن يلع تنأ دقل

 برك يدعم نب ورمع يبلن انججح اذإ نحنو اًيرق انيتأ دقل
 لاوط خيش : مهيلع درأو يلهأ عفنأل ينإو يبنلا تكردأ دقل

 رمع نبأ هيطعأ ادحأ ملعأ ال اًئيش هنم تيطعأ دقل
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 هفرع موي رضح مازح نب ميكح نأ هللاو ينغلب دقل
 ةبقر ةئام هعم

 ةيلهاجلا يف رمخلا تكرت دقل

 ةيلهاجلا يف رمخلا ركب وبأ مرح دقل
 هملع مويلا نفد دقل

 هيف نفكي اًبوث هل اندجو امو ةزمح تيأر دقل

 هديب هترفح يف هيلدي هللا لوسر تيأر دقل

 يبنلا الإ لبق ملسي مل مالسإلا عبر ينتيأر دقل

 ىلع ام ةتس سداس ينتيأر دقل

 مالسإلا عبر انأو ينتيأر دقل

 يل ردقي ملف لتقلا تبلط دقل

 دحأ موي ترقع دقل

 دمحم باحصأ نم ظوفحملا ملع دقل

 هنأ دمحم باحصأ نم نوظوفحملا ملع دقل

 نادوسألا الإ ماعط نم انل امف انيبن عم انرمع دقل

 ىرت ام نيح انثكمف نميلا نم يخأو انأ تمدق دقل

 هللا دبع نأ

 هللا دبع ابأ اي :لاقف يلع نب نيسحلا ريبزلا نبا ىقل

 ةنيدملا قرط ضعب يف يبنلا تيقل
 رفي مل هللا لوسر نكل
 ءامسلا نم ركب يبأ مسا لزنا هلل

 رمع هيكاب رد هلل

 طق اهازغ ةوزغ يف هللا لوسر نع فلختأ مل

 جيدخ نبا ريغ هيطعي اًدحأ رأ مل
 ريعلا هذهل نذأ هنأ مويلاك رأ مل

 لتق ىتح ءامسلا قافآ يف ةرمحك هذهرت مل

 نيسحلا

 ؟نيلوألا نيرجاهملا اومس مل
 شيرق ةاصع نم دحأ مالسإلا كردي مل

 تام ىتح رمع ريغي مل

 رذ وبأ

 ةسبع نب ورمع

 ديلولا نب دلاخ

 ةحلط

 سابع نبا
 ةفيذح

 سايإ نب ةرق

 يرعشألا ىسوم وبأ

 بلاغ نب رشب

 رباج نب ميلس

 ةداتق

 ريبج نب عفان
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 يزاغملا نم قلبلا ليخلا دعقي مل

 زمره نم برعلل ىدعأ دحأ نكي مل

 الإ ذخف شيرق نم نكي مل

 هللا لوسر دجسم يف يتفي نكي مل

 ءالؤه ريغ هللا لوسر دجسم يف يتفي نكي مل

 ركب يبأ الو هللا لوسر دهع ىلع صقي نكي مل

 رمعالو

 هيلع يمغأو تيكب ركب يبأ صرح دتشا امل

 تملع دقلو لوقي لعج لمجلا موي ريبزلا فرصنا امل

 ًالاجر تعمج قدنخلا نع بازحألا عم انفرصنا ام
 نيسحلا سأرب ةيواعم نب ديزي ىتأ امل
 ةنيدملا ىلإ ةرجهلا ةملس وبأ عمجأ امل

 ةعيبر يبأ نب ششايعو انأ تدعتا ةرجهلا اندرأ ال

 اًبيطخ ماق ركب وبأ ملسأ امل

 ديسأو ديعس نب ةبلعثو مالس نب هللا دبع ملسأ امل

 ديبع نبا

 ذلقلا طش ىلع نفد هللا ديبع نب ةحلط بيصأ امل

 نإ ىروشلا لهأ اي: لاقف يموي ذخأ رمع بيصأأ
 1 دعس باصأ

 ةجيدخ هب تنمآ ةوبنلاب هيبن هللا مركأ ام
 يمهسلا ةفاذح نب سينخ نم ةصفح تهميأت ا

 ءاكبلاب ةئيدملا تجتراو اًبوُث هوجس هنع ركب وبأ يفوت ام

 دجسملا هب لخد صاقو يبأ نب دعس يفوت امل
 ريغ ونب تدارأ مالسإلا ءاج ال

 دق ةمايقلا نأ نوري سانلا ناك رمع يعن ءاج امل
 تماق

 نافع نب نامثع رضح امل

 رمع فلختسي هنأ ركذ توملا ركب ابأ رضح امل

 تيكب ةافولا رذ وبأ رضح امل

 ليللا نم يبأ يناعد دحأ لاتق رضح امل

 دمحم

 سوأ نب ميرخ

 تيرخ نب دبع

 ميلس نب ناوفص

 ميلس نب ناوفص

 ديزي نب بئاسلا
 ةشئاع

 يملسلا زيزعلا دبع

 صاعلا نب ورمع

 ىشرقلا دحاولا دبع

 ةملس مأ

 *ئاع

 سابع نبا

 مزاح يبأ نب سيق

 نوميم نب ورمع

 قاحسإ نبا
 رمع

 ناوفص ديسأ

 دابع

 صومعد نب ةرم

 ديمحلا دبع نب ريرج

 دلاخ نب ورمع

 هللا دبع نب نمحرلا دبع
 رذمأ
 ةملسم وبأ

 (ىا/١

 فود

 غ٠

 رطل

0460 

١584 

2) 

 تف

 هالو

57 

 | عدلا

00:١ 

 نادل

 نك

 ةرككف)

)087١ 

 ىفركذر

51 

 هكا

 )*١اه(

 ا

 ”؟2

 ١1

 ١هكال/

 فول



 ناميلا وهو لسح عفر دحأ ىلإ هللا لوسر جرخ امل

 ناميلا نب ةفيذح وبأ

 ةزمح تنب مهتعبت ةكم نم هللا لؤسر جرخ امل

 بنيز ىلإ رمع ثعب ءاطعلا جرخ امل
 هيباسحلا ىلإ داعف باطخملا نب رمع بطخ ام
 هليقب تنب ءاميشلا اناقلت نم لوأ ناك ةريخلا انلخد امل

 ىلإ اهعفد بيصأف ةحاور نبا ىلإ ةيارلا تعفد امل
 يراصنألا مرقأ نب تباث

 هللا لوسر جرخم انعمس امل

 همودق انعقوتو ةكم نم هللا لوسر جرخمب انعمس امل

 بابلا يتداضعب تذخأف تلخد رمع نعط امل

 : لاق هتيصو نم بلاط يبأ نب يلع غرف امل
 مكحلا يف هل ليق ركب وبأ فلختساو يبنلا ضبق امل

 روزج هركسع نم بهتنا نيسحل ا لتق ام

 هفسك سمشلا تفسكنا يلع نب نيسحلا لتق ام

 هيلع ىلصيل ةفيذح نب مهج وبأ ءاج نامثع لتق ام
 ةذبرلا ىلإ ةملس جرخ نامثع لتق امل

 ادفاو دوراجلا دقو نيرحبلا لهأ مدق امل

 قيدصلا ركب يبأ ىلع اريسأ ثعشألاب مدق امل

 ماقم يبأ ىلإ ءاج ةرصبلا ىلع مدق امل

 تآهاتأ ةرحس موي ناك امل

 خايشأ راصنألا نم ةتسلا رفنلا هللا لوسر يقل امل

 رمع نب مصاع موق نم
 نبا ديعسل نيسحلا لاق يلع نب نسحلا تامامل

 ةنيدملا ريمأ وهو صاعلا

 الإ دجوي مل ديلولا نب دلاخ تام امل

 اهب جرخ «مورلا تبلغ 0 جلا 8 :تلزن ام
 نيكرشملا ىلإ ركب وبأ

 هولتاق مهنأ نقيأو نيسحب ديعس نب رمع لزن ام
 اًبيطخ هباحصأ يف ماق

 ديبل نب دومحم
 ءاربلا

 عفار تنب ةرب
 ءادردلا وبأ

 سوأ نب ميرخ

 رسيلا وبأ

 ةدعاس نب رميوع
 يبنلا باحصأ نم لاجر

 ةمرخم نب روسملا

 ةفيذح

 هيبأ نع يفعجلا ديوز

 ليبق وبأ

 ةورع

 ديبع يبأ نب ديزي
 كلام نب سنأ

 مزاح يبأ نب سيق
 نابهأ تنب ةسيدع

 ديز نب هللا دبع

 مزاح وبأ

 ةيريوج

 مركم نب رايس

 نسحلا نب دمحم
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 ةباحصلا ةفرعم 2غ

 اذه ةريمع يبأ نب دمحم موي ىلإ دلو موي نم ههجو ىلع رخا دبع نأ ول
 4 ريضح نب ديسأ لاح ىلع نوكأ امك نوكأ ينأ ول

 قل ردكنملا نبا بلطي وهو ريبزلا نبا تيأرول

 4 زيزعلا دبع نب رمع ايح انم تيأر ام هتيأر ول
 7” سنأ اقيدص اًيبن ناكل يبنلا نبا ميهاربإ شاع ول

 رك دوسألا نب عيطم يلإ بحأ ناكل «هكرت تكرت وأ ادهع تدهعول

 19 رباج ةئام ةرشع سمخ انكلو انافكل فلأ ةئام انك ول

 2123 عفان عبتا اذإ رمع نبا ىلإ ترظن ول

 22 نامثع حلاص لجر انهاه نفديل

 نيرفرم دمحم نب نسحلا هذه الإ كدنع انتلزنم سيل.

 ا باطخلا نب رمع نميلاب اهدهع رخآ نكيل

 ميما فرح

 ١ عا ةريره وبأ اياطملا بكر الو لاعنلا ىذتحا ام

 يا نيسحلا ؟ضرألا هذه مسا ام

 كل ركب وبأ هللا لوسر لامع نم لمعلاب قحأ دحأ ام

 550 بلاط يبأ نب يلع ةيآ هيف تلزن دقو الإ شيرق نم دحأام

 180 رمع ىرون ىقطن ديرأام
 0030 صاقو يبأ نب دعس هيف تملسأ يذلا مويلا يف دحأ ملسأ ام

 001 ديسأ نب باتع هللا لوسر هيلع ينلمعتسا يذلا يلمع يف تبصأ ام

 ١7 رذوبأ ْ اريمأ نوكأ نأب عنصأ ام

 ااا هكتاع ينعنمت نأ الإ هبكر انباثأام

 0م سابع نبا  اهريمأ ىلع ناك الإ نآرقلا يف ةروس هللا لزنأ ام
 2,219 هيلح اهلاح نسحأ «ةدوس ىرتام

 005( ىقرزلا ةعافر نب ذاعم وبأ ؟ردب دهش نم نودعت ام

 11 سابع نبا لافنألا ىلإ متدمع نأ ىلع مكلمح ام

 ةريرضج) ةنابت | 2 طق نامثع بضخام

 ةفركل يلعل نامثع شيرق كبحت مل نإ يبنذ ام

 ةقفن سوواط هللا تامرحل اًميظعت دشأ ناك اًدحأ تيأر ام

 1.25١ هللا دبع نب هللا ديبع اًيأر دلجأو ةنسب ملعأ ناك ادحأ تيأر ام



 ةباحصلا ةفرعم

 21006 رباج هب تلام دقو الإ دحأ تكردأ امو اًدحأ تيأرام

 ةقفن كاحضلا سابع نبا تيب نم املعو اًمحلو ًاريخ رثكأ نيب تيأر ام

 (1945) دوعسم نب هللا دبع هددسي اكلم هينيع نيب ناكو الإ طق رمع تيأرام

 رمأ يف اًيأر أوسأ الو زجعأ اوناك موق تيأر ام

 1 مكحلا تنب هيمأ ينب اي مكنم هللا لوسر

 ىف حابر يبأ نب ءاطع سابع نبا سلجم نم مركأ سلجم تيأرام

 فنفا رفعج وبأ هللا لوسر دعب ةكحاض ةمطاف تيؤرام

 121 باهش نبا مد نع الإ نيسحلا لتق وي رجح ماشلاب عفرام

 31١ ش باطخلا نب رمع نهعومد نم نحفي نأ ةريغملا ينب ءاسن ىلع ام

 : ةداتق امهنيب قرفام

 وأ مكسفنأ يف ام اوُدْبُت نإو 9 رمع نباأرقام
 ري رمع نبا ىلوم عفان ةيآلا 4 .. .هوفخت
 13 بزاع نب ءاربلا هانعمب هللا لوسر نع هومكتدحت ام لك ام

 7و يعازخلا ةعبر وبأ هللا لوسر ىلع بذكأل تنكام

 <20 ةثراح نب ديز دمحم نب ديز الإ وعدن انك ام

 220١ رمع نبأ دمحم نب ديز الإ وعدن انك ام

 فرك ديلولا نب دلاخ حتفلا تيطعأو الإ يسأر ىلع يهو اًموق تيقيلام

 05 ركب وبأ امجاو تحبصأ كارأ يلام

 8 باطخلا نب رمع ترربغاو تثعش دق كارأ يلام

 انكر ةحلطل رمع اًبينك كارأ يلام

 2 ضايع ْ ولفت ال مكارأ يلام

 0 الإ يرعشأللا ضايع عنصي يبنلا ناك امك نوصلقي ال مهارأ يلام

 ضد ةملس مأ ةالصلا رضحي ةملس ىرأ ال يلام

 قركلا عفان فلأ قتعأ ىتح رمع نبا تامام

 1644 ناميلا نب ةفيذح تجرح ينأ الإ ًردب دهشأ نأ ينعنم ام

 ضلش فيطغ نب ثراحلا سنأ مل تيسن ام

 فدفر فيطغ نب ثراحلا ءايشألا نم تيسن ام عم تيسن ام

 ضف فيطغ نب ثراحلا سنأ مل ينإف ءايشألا نم تيسنام

 7 ةبقع نب ىسوم مه اوكردأ مالسإلا يف ةعبرأ ملعن ام

 000 ةبقع نب ىسوم ةعبرألا ءالؤه الإ يبنلا مهؤانبأو مه



 (ةعاسلا مساو حيسملا دبع ةصق) ؟اذه

 روبقلا هذهام

 ؟ةعامجلا هذهام

 اهالعأ نم اهبضخي نأ اهاقشأ سبحي ام

 بارعأ الإ كلي مل تم ولو لزنملا اذهب كميقي ام
 عيقبلاب نفدو يبأ تام

 هانيجسف ديز نب ةجراخ :هل لاقي انم لجر تام

 يلصأ تمقو بوثب
 اهكسم انغبدف انل ةاش تتام

 يخأ نبا اي كب اًبحرم

 ثراحلا هعمو هللا لوسرب تباث نب ناسح رم

 لاقف ىزعلاو تاللا ىلع ديلولا نب دلاخ رم

 كنارفك

 هللا لوسر باحصأ نم سلجعب ماوعلا نب ريبزلا رم

 بئتكم وهو يبنلا ةافو دعب ةحلطب رمع رم

 ًاريعش يقني وهو يرادلا ميمتب تررم

 هيلإ بكرف ةعمجلا موي يف ضرم

 براقي لعجف كلام نب سنأ عم تيشم
 اًنالث احورطم «بكوك شحا يف نامثع ثكم

 رهشأ ةثالث يبنلا دعب ةمطاف تثكم

 لبج نب ذاعم تأيلف هقفلا نع لأسي نأ بحأ نم

 هللا لوسر حاقل ينعي  اهذخنأ نم

 هني هللا لوسر دهع ىلع نآرقلا عمج نم

 اهب عطتقيل ربص نيمي ىلع فلح نم

 ءانغ قلخ هنأ فرع باطنلا نب رمع ىأر نم
 مالسإلل
 ضرألاو ءامسلا نيب عفر لتق امل مهنم لجر نم

 ثراحلا نب ثراحلا

 ليفطلا وبأ

 يراصنألا ةلاضف وبأ

 دعس تنب ةشئاع

 ةعمز تنب ةدوس

 ناسح نب نمحرلا دبع

 ثيرح نب راريقلا
 ركب يبأ تنب ءامسأ

 هيرملا يدعس

 هيبأ نع حور نب رهاط

 هدج نع حورم

 رمع نبأ
 تباث

 ةورع

 رفعج وبأ
 رمع

 لجر نع عوكألا نب ةملس
 ةباحصلا نم

 ةداتق

 دوعسم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 ةشئاع

 ةورع
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 ديبع نب هلاضف كارشإلا ىلع براق دقف ءيش نع ةريط ةفدر نم

 قورسملا ةمقلع ؟هللا دبع يأر نع كدر نم

 نيب ام هللا لوسرب سانلا هبشأ ىلإ رظني نأ هرس نم

 ' يلع ههجو ىلإ هقنع
 ةدلك نب ثراحلا ءاورلا ففعيلف ءاقب الو ءاقبلا هرس نم

 ىسوم وبأ اعيمج نيتلبقلا ىلص نم

 بيسح نب ديعس نيتلبقلا يبنلا عم ىلص نم

 مهر وبأ هرجأ عبر بهذ همامإ ىصع نم

 دمع نم دومع ريبزلا نإف ريبزلا ىلإ مكنم دهع نم
 باطخلا نب رمع مالسإلا

 رمع تام دق دمحم نإف ههلإ دمحم ناك نم

 سوأ نب نابهأ ينم عزنت اهنع لغشت موي اهل نم
 ماشه نب دعس ؟ميكح اي كعم نم

 باطخلا نب رمع هللا لوسر ةفيلخ اي هذه نم
 حارجلا نب ةديبع وبأ باش لاقف ؟يننهاري نم

 .حومجلا نب ورمع هللاو ردبب ةنجلا ينومتعنم

 يبعشلا ناوضرلا ةعيب اوعياب نيذلا نولوألا نورجاهملا

 نونلا فرح

 سابع نبا هللا لوسر شارف ىلع يلع مان

 سنأ رضنلا نب سنأ يف تلزن ةيآلا هذه ىرن

 ميلس نب ركب فاسأ نب بيبخ ىلع ركب وبأ لزن

 سابع نبا يبنلا ربق يف لزن

 مهس نب ةرمس ميعط وهو ةعيبر نب ةبتع نب مشاه يبأ ىلع تلزن
 سابع نبا مالس نب هللا دبع يف ةيآلا هذه تلزن

 سابع نبا مالس نب هللا دبع يف ةيآلا هذه تلزن

 مهدحأ انأو طهر ةرشع يف ةيآلا هذه تلزن

 ةيآلا 4 انلصو دقلو هل
 الإ انمؤم لتقي نأ نمؤُمل َناَك امو ظ ةيآلا هذه تلزن

 دمحم نب مساقلا ةعيبر يبأ نب شايع كالج يف 4 اًنَطَخ

 لفل
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 ةباحصلا ةفرعم ش نك 3

 قل فقل سابع نبا 4 ...نيدلا درطت الو » ةيآلا هذه تلزن
 21'ئ601 ةريره وبأ اًئيكسم ترجاهو اًميتي تأشن
 فلل دوعسم نب هللا دبع . سابع نبا نآرقلا نامجرت معن
 0012( باطخلا نب رمع ةرجهلاب مكانقبس انأ الول متنأ موقلا معن
 هاا ةشئاع ارماع ناك ءرملا منعت

 | هصْحَرِبو هللا لضفبط :لوقيوهو ينعنمي امو ءمعن
 0/01( بعك نب يبأ « اوحرفَيَلَف كلدبف
 181١ ورمع نب ةزمح ةثمد ءاملظ ةليل يف هللا لوسر عم انرفن

 21.6١ عفار نب ريهظ اًقفار انل ناك رمأ نع هللا لوسر اناهن
 ١١ ا/ رباج راصنألا نم مهلك ءابقنلا
 مو 1 رباج راصنألا نم مهلك ءابقنلا
 فليح رباج راصنألا نم مهلك ءابقنلا
 قررا رباج راصنألا نم مهلك ءابقنلا
 م رباج راصنألا نم مهلك ءابقنلا
 61/ رباج راصنألا نم مهلك ءابقنلا
 07مل رباج راصنألا نم مهلك ءابقنلا

 144 رباج راجنلا ينب نم هرارز نب دعسأ راصنألا نم ءابقنلا |
 ملا رباج ريضح نب ديسأ راصنألا نم مهلك ءابقنلا

 ءاهلا فرح

 6 ريبزلا . هيح هتشهنف ةشبحلا ضرأ ىلإ مازح نب دلاخ رجاه
 1 يرهزلا ةشبحلا ضرأ ىلإ ماوعلا نب ريبزلا رجاه
 711 قاحسإ مأ ةنيدملاب يبنلا ىلإ يخأ عم ترجاه
 01 يرهزلا باهش نبا هتفرع ءيشب ينربخأ حلاص لجر اذه
 )0( يدعاسلا دايز نب ثراحلا طوح نب ديزي وأ ديزي نب طوح رمع نبا اذه
 0 هيبأ نع يلذهلا ميلملا وبأ نارجنل هللا لوسر بتك ام اذه
 1١4 ةكم لهأ نم لجر هتيأر دقل يرادلا ميت كيخأ ماقم اذه
 110 ةملسم نب بيبح ايندلا لهأ كب معني ام ميعن نم اذه
 ضن قيدصلا ركب وبأ .ينم ريخ وه نم ةنبأ هذه
 نضلحلا ةجراخ نب دعس رانلا هذهو ةنجلا هذه



 ةباحضلا ةفرعم

 امالسإ موقلا ل وأ ركب وبأ ناك له

 اًيشحو ىتأن نأ كل له

 ناوضرلا ةعبب اوعياب نيذلا له

 نيتلبقلا اولص نيذلا مه

 برخلاو عماوصلا يف نيذلا نابهرلا مه

 ليوطلاب الو ريصقلاب سيل لجر وه
 ليوطلاب الو ريصقلاب سيل لجر وه

 ليوطلاب الو ريصقلاب سيل لجروه

 حتفلا ىلإ ةيبيدحلا نيب ام ةرجهلا

 ةشبحلاب بلاط يبأ نب رفعج انقفاو
 باحصأ نم ناك يبأ نإ «نآرقلا ينملع يدلاو

 دمحم

 هبستحأف دلو يل دلوي نأل هديب يسفن يذلاو

 راهج هللا ىصعت ال هللاو نيلصتل هللاو

 ةيلهاجلا يف رمخلا برش ركب وبأ كرت دقل هللاو
 هارأ نأ نظأ تنك ام رمأ مويلا تيأر دقل هللاو

 ًالماع تعزن دقل رمع اي تلدع ام هللاو

 مالسإلاب حرصأ ىتح عجرأل تنك ام هللاو

 يدع ينب نم لجرو يبنلا ىلع تدرو

 يبنلا ىلإ تاوله نب دعاس يبأ عم انأ تدفو

 رفن يف هللا لوسر ىلع تدفو

 مالسإلا كيرش مأ بلق يف عقو
 ةعبس عباس هللا لوسر عم ينتيأر دقلو

 لضفلا مأ اهرمأ ةنوميم تلو

 ارهش نيرشع ركب وبأ يلو

 نينس رشع رمع يلو

 فئاطلاب هتماقإ ىف هللا لوسر ىلع لزنو
 «نابهأ ول بئذلا ملك يذلا وهو

 ةيمأ نب ورمع نب رفعج
 ىبعشلا

 نيريس نبا
 ناملس

 دانزلا ىبأ نبا

 فلخ نب ةورع

 ىبعشلا

 واولا فرح

 يرعشألا ىسوم وبأ

 ةيلظنحلا نب ىبحي
 ةرم نب مكحلا

 ةشئاع

 ةفيلخ نب ةيحد

 صفح نب ورمع وبأ
 سابع نبا

 شاوق نب طوح
 ةدعاس نب رمسأ

 يدعسلا نب هللا دبع

 سابع نبا

 صاقو يبأ نب دعس

 سابع نبأ
 نسحلا

 ةمرخم نب روسملا
 قاحسإ نبا دمحم

 ةيواعم نب ديزي
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 بزاع نب ءاربلا نمؤم الإ رهنلا هعم زواج ام «هللاو الو
 يدنكلا قيقع نيدلا اذه ام سابع اي كحيو

 ةرمس مأ هتقفنب لفكي الجر الإ جوزتأ ال

 نيريس نبا دعس لوق نانيع هل فيسب ينوتأت ىتح لتاقأ ال
 ركب وبأ عداربلا يلع اولصت ال
 صاعلا نب ورمع ةدع انيبن ةئس انيلع اوسبلت ال
 نابهألا ىلع لوقو «فرصناف كيف انل ةجاح ال

 ةبقع نب ىسوم الإ مهؤانبأو مه يبا وكردأ ةعبرأ ملعنال
 ةرسحلا ءوضو ىلع الإ ناسنإلا هللا ركذي ال

 باطخلا نب رمع كب بسي دمحم ىرأ الأ ءديز نبااي

 دبسعت يذلا كهلإ نأ ملعت تسلأ «ةحلطابأ اي

 كلام نب سنأ ةبشخ

 ريخ دبع مسجلا 'سح كارأ ةرامع ابأ اي

 ءاربلا نينح موي هللا لوسر نع متررفأ ةرامع ابأ اي

 ةشئاع متاح لاق امك اذه هاتبأ اي

 كلام نب سنأ كل ريخ ام هللا كملع دق يخأ اي
 سيق نب فنحألا رتست كيلع هللا حعتف دق هللا نإ :نينمؤملا ريمأ اي

 يدع نب هللا ديبع هلل باجتسا نمم تنك كنإ نينمؤملا ريمأ اي
 كتاف نب ميرخ يمالسإ ءدب ناك فيك كربخأ الأ نينمؤملا ريم أ اي

 ربيوج وأ رباج كبنج ىلإ اذه نم نينمؤملا ريمأ اي
 ةجاجد تنب ةرج تارم ثالث  نيدلا:فرحنا : :يداولا لهأي

 سابع نبا 0فيقث نم رفن يف تلزن 4 ...اونمآ نيذّلا اهيأ ايإ»
 يجافنملا ديزي نب نعم منغلا مسقن نأ ديرن ال انإ سانلا اهيأي

 عفار نب ةبقع منغلا مسقن ةن نأ ديرن ال انإ سانلا اهيأي

 رمع اومهتا سانلا اهيأي

 نابهأ تنب ةسبدم
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 هللا لوسر ثعبم لبق تيلصأ يخأ نب اي
 مالسإلا لبق تيلص يمخأ نب اي
 يبحاصب تسل يخأ نب اي

 دبع نمث تكلم اذإ ينب اي

 ثالث نع مكاهنأ ينإ ينب اي
 هللا لوسر ينإ :دوأ ينب اي

 نومرت ام سئب ينب اي

 قدصأ هللا لوق لب ءال ةينب اي

 ريشيل اندحأ نإو ردب موي انتيأر ول ينب اي

 مائللا نم ؛لئربتسا ينم ندا لظنح اي

 ؟لابجلا هذه نيب باشب ملع كل له ةفافذ اي

 انل نذئا هللا لوسرااي

 يسفن ىلع كعيابأ كدي طسبا هللا لوسر اي

 محرلا لصي ناك ًالجر تيأرأ هللا لوسر اي

 يموق نع ىنغتسا نأ يرجأل مظعأ هللا لوسر اي

 ًاليبس ةوعد لكل نإ هللا لوسر اي
 عبتت اًباكر انل نإ هللا لوسر اي

 ثراحلب نم يموق دفاو ينإ هللا لوسر اي
 ةرجهلا ىلع اذه عياب هللا لوسر اي

 دحأ موي يبأ لتق هللا لوسر اي

ومحم يخأ لتق مويلاك رأ مل هللا لوسراي
 نب د

 ةملسم

 مويلو دفولل ةلحلا هذه تيرتشا ول هللا لوسرااي
 ديعلا
 رانلا بطاح نلخديل «هللا لوسر اي

 توبصأ اهسفن هودع اي

 نيد ىلع دحأ مويلا مكنمام شيرق رشعماي

 ميهاريإ

 رمعم اي

 ةمايقلا موي ءرملا ةالصب ىتؤي

 رذ وبأ

 رذ وبأ

 نامثع

 رخص نب لهس
 ةبقع

 نوميم نب ورمع

 كلام نب سنأ

 ركب وبأ

 لهس

 برعلا كولم نم كلم
 رمع

 ةرارز نب دعسأ

 ةداتق نب ةبطق

 نيصخلا
 يرتخبلا نب دوسألا مزاح وبأ

 ةرارز نب دعسأ

 سبع نب دارجس
 ديز نب ةدانج

 دايز نب ثراحلا

 دراطع

 بطاخل دبع

 يدع ينب نم لجر
 ذئاع نب هللا دبع
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 مالعألا سرههق  ؛
 ةباحصلا ءامسأ بيترت سرههف

 ةمجرتلا مقر يباحصلا مسا ةمجرتلا مقر يباحصلا منا

 فلألا فرح

 557 ١ يعمسلا مهر وبأ ديسأ نب بازحأ 4 محللا ىبآ

 7,4 صفح نب ورمع وبأ :دمحأ 0200 يسرافلا زمره نب درم ازآ

 نحا هلع يبنلا ىلوم رمحأ 202٠67 يبراحملا نابأ

 نا يعبرلا سودسلا يزج نب رمحأ 0504 ينزملا رجبأ

 4 يدع نب ءاوس نب رمحأ 0/0 يلهشألا ليعامسإ وبأ ميهاربإ

 يح ميلس نب ةيواعم نب رمحأ ىلوم « عفاروبأ ميهاربإ
 3 ةملس مأ ىلوم_رمحأ 208 هلي هللا لوسر

 3 ٠ يرمحألا ف يفئاطلا ءاطع وبأ ميهاربإ

 ١ سيق نب فنحألا 0( يرعشألا ىسوم يبأ نب ميهاربإ

 233 يدعسلا سيق نب فنحألا 017“ ثراحلا نب ميهاربإ

 <23 مرخألا 0١ يجرزخلا دالخ نب ميهازبإ

 14١ يملسألاعردألا 004 هنِكَي هللا لوسر نب ميهاربإ

 3  دعجلا وبأ -يرمضلا عردألا 7 يرذعلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ

 <« يبلغتلا ميدأ ,”آ فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ

 ناو  يثيللا نمحرلا دبع وبأ  ةنيذأ < ماحنلا نب ميعن نب ميهاربإ

 55 ريبج نب دبرأ 257 نمحرلا دبع وبأ  يعازالا يزبأ

 50 يئاطلا ةأطرأ 050 ضييبأ

 3 مقرألا يبأ نب مقرألا ١ يئابسلا يبرأملا لامج نب ضيبأ

 ١ يبيجتلا ةنيفج نب مقرألا 020١ مارح نب رذنملا نب تباث نب يبأ

 <95 دادزأ م3 يراصنألا ةرامع نب يبأ

 قف ثراحلا نب فوع دبع نب رهزأ م4 بشتقلا نب يبأ

 قفر رقنم نب رهزأ 4 بعك نب يبأ '

 قران يملسلا رامثأ نب فاسأ 2057 يريشقلا كلام نب يبأ



 يردخأ نب ةماسأ

 ةثراح نب ديز نب ةماسأ

 كيرش نب ةماسأ

 رتشألا نب رماع نب ريمع نب ةماسأ
 يونغلا قاحسإ
 دليوخ نب دسأ

 ةيعس نب دسأ

 ديبع نب كسأ
 يلجبلا يرسقلا زرك نب دسأ
 نازول نب ةثراح نب دعسأ

 ريخلا نب دعسأ

 ةرارز نب دعسأ

 ةثراح نب دعسأ

 فينح نب لهس نب دعسأ
 ةمالس نب دعسأ

 ةلاجب نب ديبع نب ةيطع نب دعسأ
 يراصنألا ديزي نب دعسأ

 يركبلا عقسألا

 فوع نب كيرش نب علسأ
 - هَ يبنلا يداح  ملسأ

 هني هللا لوسر يعار ملسأ
 عفار وبأ ملسأ

 يراصنألا ةرجب نب ملسأ

 ميلس نب ملسأ
 نامعتلا نب نيصحلا نب ملسأ

  باطخلا نب رمع ىلوم  ملسأ
 ةثراح نب ءامسأ

  ةباحصلا نم لجر ليعامسإ
 يندملا ميكح يبأ نب ليعامسإ
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 ينزاملا ةدعاس نب رمسأ

 سرضم نب رمسأ
 لَو يبنلا هامس يذلا  دوسألا

 اضيبأ

 دوسألا يبأ نب دوسأ

 يبراخملا مرصأ نب دوسأ

 دليوخ نب يرتخبلا نب دوسألا
 يعوبريلا ةبلعث نب دوسأ
 ناوفص نب مزاح نب دوسألا

 يشبحلا دوسألا

 يملسألا يعازخ نب دوسألا

 ينانكلا ةماطخ نب دوسألا

 ثوغي دبع نب فلخ نب دوسألا
 يركشيلا دوسأ نب ةعيبر نب دوسأ
 يراصنألا ديز نب دوسأ

 هللا دبع وبأ - عيرس نب دوسألا

 يماميلا هللا ديبع نب دوسأ

 يركبلا نارمع نب دوسألا

 فوع دبع نب فوع نب دوسألا
 سودسلا ميوع نب دوسألا

 يدسألا كلام نب دوسألا

 دليوخ نب لفون نب دوسألا

 فانم دبع نب بهو نب دوسألا
 ينزم هنإ : لاقي ديسأ

 جيدخ نب عفار يخأ نب ديسأ

 ريضح نب ديسأ
 ناوفص نب ديسأ
 ريهظ نب ديسأ
 كلام نب ديسأ

 يراصنألا عوبري نب ديسأ
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 رباج نب ريسأ

 يكمردلا ورمع نب ريسأ

 كلام نب سيق نب ورمع نب ريسأ

 يرصعلا جشألا

 ةرضاغغ نب سرشأ
 يدبعلا نادوج نب ثعشألا

 برك يدعم نب سيق نب ثعشأ

 ثايغ نب غبصأ
 يشاجنلا ةمحصأ

 مريصأ :لاقيو مرصأ

 يرقشلا مرصأ

 ربكألا لعز نب يح نب طبضألا

 يملسلا طبضألا

 يركشيلا ورمع نب سرعأ
 نزام نب ىشعأ

 رغألا

 راسي نب رغألا

 سطفألا

  سيعقلا وبأ  حلفأ

 هللا لوسر ىلوم  حلفأ
 لاقع نب سباح نب عرقألا

 يكعلا يفش نب عرقألا
 يرافغلا عرقألا

 يعازخلا مرقأ

 ةملس نب سعقألا
 نوجلا يبأ نب مثكأ

 يفيص نب مثكأ

 كلملا دبع نب رديكأ

 رذنملا نب سباع نب سيقلا ؤرما
 رخافلا نب سيقلا ؤرما
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 يعدنجلا ركشألا نب ةيمأ

 دلاخ نب هللا دبع نب ةيمأ

 يراصنألا ناذول نب ةيمأ 73776 8

 يعازخلا دبع وبأ - يشخم نب ةيمأ 300
 يراصنألا سوأ نب سنأ

 ثراحلا نب سنأ

 ينارحبلا ةفيذح نب سنأ

 ميسجلا وبأ  عفار نب سنأ

 يراصنألا ريهز نب سنأ
 - يراصنألا ةلاضق نب سنأ
 يراصنألا ةداتق نب سنأ

 يريشقلا ةيمأ وبأ كلام نب سنأ

 رضنلا نب كلام نب سنأ
 يونغلا دئرم يبأ نب سنأ
 سنأ نب ذاعم نب سنأ
 مضمض نب رضنلا نب سنأ
 هن هللا لوسر ىلوم  ةسنأ

 يرمضلا ةمطاف وبأ سيئنأ

 يراصنألا سينأ

 يرافغلا ةدانج نب سينأ

 يملسألا كاحضلا نب سيئأ

 ْ يلهابلا ةداتق نب سينأ

 ةعيبر نب ةداتق نب سيئأ
 يراصنألا سيق نب ذاعم نب سيئأ

 ذوع نب مشج نب فينأ
 يماميلا ةلم فينأ

 يملسألا سوأ نب نابهأ

 يرافغلا يفيص نب نابهأ

 ةشبك وبأ  سوأ

 مكدمم

 لاله ١159١



 مقرألا نب سوأ

 نشوج نب روعألا نب سوأ
 يراصنألا سوأ

 رذنملا نب تباث نب سوأ

 ناثدحلا نب سوأ

 ةفيذح نب سوأ

 يراصنألا ماذخ نب سوأ

 هللا دبع نب يلوخ نب سوأ
 هللا دبع وبأ -ناعمس نب سوأ

 ليبحرش نب سوأ
 سيق نب تماصلا نب سوأ

 رجح نب هللا دبع نب سوأ
 يراصنألا ةبارع نب سوأ

 فوع نب سوأ
 سوأ نب ذاعم نب سوأ

 يراصنألا رذنملا نب سوأ

 مرصألا نب ديزي نب سوأ
 يلجبلا ورمع نب طسوأ

 يزتعلا هلوم نب ىفوأ
 ينرقلا رماع نب سيوأ
 نمحرلا دبع وبأ : سايإ
 ةمطاف وبأ : سايإ

 يراصنألا سوأ نب سايإ

 ليلاي دبع نب ريكبلا نب سايإ
 ةمامأ وبأ : ةبلعث نب سايإ

 لهس نب سايإ

 فقوع وبأ : دبع نب سايإ

 بابذ يبأ نب هللا دبع نب سايإ
 يربنعلا ةداتق نب سايإ
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 يلهشألا ذاعم نب سايإ

 ينزملا ةيواعم نب سايإ

 يراصنألا ةقرو نب سايإ

 يرافغلا ةضحر نب ءاميإ

 نميأ مأ نب نميأ

 مرخألا نب كتاف نب ميرخ نب نميأ
 يفقثلا ىلعي نب نميأ

 ءابلا فرح

 يمورلا موقاب
 يئاطلا ةرجب نب ريحب

 ريجب يبأ نب ريجب
 ىملس يبأ نب ريهز نب ريجب

 ينيعرلا ةّنأ نب عبض نب رحب
 يموزخملا ةعيبر يبأ نب ريحي

 بمهارلا اريحب
 ىمطخلا هللا دبع وبأ :ردب

 ْ ينزملا هللا دبع نب ردب

 بوسنم ريغ : ليدب

 يراصنألا ورمع نب ليدب
 ةيرام نب ليدي

 يعازنملا ءاقرو نب ليدب

 ةميذب نب يلع وبأ ةميدب
 دلاخت نب سوأ نب ءاربلا

 يراصنألا بزاع نب ءاربلا

 رضنلا نب كلام نب ءاربلا

 يراصنألا رورعم نب ءاربلا

 ركسع نب جرب
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 يماذحلا ديز نب عدرب

 ةجفرع نب جيرب
 بيصخلا نب ةديرب

 دنه وبأ حيحصلاو «ةريره وبأ :ريرب

 هللا دبع نب ريرب

 يلاهشلا ليرب
 يراصنألا سبسب

 يملسلا عفار وبأ :رسب

 ينزاملا رسب
 يشرقلا ةأطرأ يبأ نب رسب
 شامح نب رسب
 ريعلا يعار نب رسب

 نايفس نب رسب

 يلؤدلا نجحم نب رسب

 ةفيلخ وبأ رشب
 يملسلا عفار وبأ :رشب

 رورعم نب ءاربلا نب رشب

 يرصنلا نزح نب رشب
 ريعلا يعار نب رشب

 يرافغلا ميححس نب.رشب
 نايفس نب مصاع نب رشب

 شاخشخلا نب ةطفرع نب رشب

 يثيللا ةيطع نب رشب

 نصحم نب ورمع نب رشب
 هللا دبع وبأ : يونغلا رشب

 فيحق نب رشب
 يبابضلا ةمادق نب رشب

 يئاكبلا ةيواعم نب رشب

 يلعملا نب رشب

 يئاكبلا عنجههلا نب رشب
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 عفار وبأ : ريشب

 دوعسم يبأ نب ريشب
 رشب وبأ : يملسألا ريشب

 ميت نب ريشب

 يفقثلا ريشب
 بارغ نب رباج نب ريشب
 رشب وبأ : ثراحلا نب ريشب

 ةيصاصخلا نب ريشب
 نامعنلا وبأ : دعس نب ريشب

 يراصنألا هللا دبع نب ريشب

 ةبابل وبأ : رذنملا دبع نب ريشب

 شاخشخلا نب ةطفرع نب ريشب

 ينهجلا ةبرقع نب ريشب

 يرافغلا ريشب

 كيدف نب ريشب

 يبعكلا ريشب
 يواعملا ريشب

 دبعم نب ريشب

 يحبضلا ديزي نب ريشب

 ةلضن :لاقيو ةرصب

 ةرصب يبأ نب ةرصب .

 يماذجلا ديز نب ةجعب

 يرمضلا ةيمأ نب ركب

 لبج نب ركب
 ينهجلا ةثراح نب ركب

 يفنحلا بيبح نب ركب

 خادش نب ركب

 يراصنألا عيبر نب هللا دبع نب ركب

 ربج نب رشبم نب ركب
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 اج ةباحصلا ةفرعم الكيل

 حلل منغ ينب ىلوم ميت ا زلب

 كي ناخد وبأ مءوتلا 039004 ينهجلا ةئب

 ا مثيهلا يبأ وبأ ناهيتلا 20855 . 0 -بوسنم ريغ -زهب

 0 يراصنألا مثيهلا نب ريهب

 ءاثلا فرح 7 ينزملا ثراحلا نب لالب

 1 حابر نب الب

 1 مصاع يبأ نب تباث بب» ىيحي نب لالب

 52 مرقأ نب تباث موس رماع نب ةرحيب
 و١ يراصنألا ةبلعث نب تباث 25 ىحاطلا دسأ نب حريب

 24 يراصنألا ثراحلا نب تباث 1 ب

 5935 2 يراصنألا ورمع نب ناسح نب تباث ءاتلا ف

 5 نامعنلا نب دلاخ نب تباث رع

 ناك حادحدلا نب تباث

 ا يراصنألا ةعيبر نب تباث 5١١ بلطملا دبع نب سابعلا نب مامت

 نايلي يراصنألا ةعافر نب تباث 517" ةديبع نب مات

 اا يراصنألا عيفر نب تباث 20337* ةبلعث نب بلتلا

 افلا يراصنألا ديز نب تباث 354 "4 ديسأ نن ميمت

 < يراصنألا تماصلا نب تباث 2ها/ يرادلا سوأ نب ميمت

 ١ كاحضلا نب تباث مدع يمهسلا سيق نب ثراحلا نب ميت

 ب ةيمأ نب كاحضلا نب تباث ملم سوأ وبأ : رجح نب ميمت

 6 يوارملا فيرط نب تباث ”20م+ب يراصنألا مامحلا نب ميمت

 11 يراصنالا كيتع نب تبأث بوو ديز نب ميمت
 غ١ يعجشألا ورمع نب تباث 5 ىنزاملا ورمع دبع نب ميم

 14 يراصنألا ورمع نب تباث 1 ١

 0 سامشلا نب سيق نب تباث 5 ةملس نب ناليغ نب مي

 م دلخم نب تباث 51 ديزي نب ميم
 مو دبعم نب تباث ضب يراصنألا راعي نب ميت

 64 مارح نب رذنملا نب تباث 037 بوسنم ريغ مي
 قنا نامعنلا نب تباث ناحل شارخ ىلوم ميمت



 يراصنألا لازه نب تباث

 يراصنألا سشقو نب تباث

 ديزي نب تباث

 يراصنألا ديزي نب تباث
 يراصنألا ةعيدو نب ديزي نب تاث ٠

 نمحرلادبعوبأ :ةبلعث

 يراصنألا

 يراصنألا هللا دبع وبأ : ةبلعت

 يراصنألا عذجلا نب ةبلعت

 يراصنألا بطاح نب ةيلعث
 ثيللا مكحلا نب ةبلعث

 يمخللا ةيقر يبأ نب ةبلعت

 بيبز نب ةبلعت

 يلظنحلا مدهز نب ةبلعت

 يراصنألا ديز نب ةيلعث

 ةدعاس نب ةبلعت

 يدعاسلا دعس نب ةيلعُت

 ةيعس نب ةبلعُت

 يرذعلا ريغص نب ةبلعت

 يراصنألا نمحرلا دبع نب ةبلعت
 نصحم نب ورمع نب ةبلعث

 ةمنع نب ةبلعت
 يراصنألا يظيق نب ةبلعث

 يظرقلا كلام يبأ نب ةبلعت

 يراصنألا ةعيدو نب ةبلعث

 ورمع نب فقث

 يفنحلا لاثأ نب ةمامث

 يدبعلا داجب نب ةمامث

 ةمامث يبأ نب ةمامث

 يريشقلا نزح نب ةمامث
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 يشرقلا يدع نب ةمامث

 يراصنألا نمحرلا دبع وبأ نابوث

 ددجب نب نابوُث

 مكحلا وبأ دعس نب نابوث

 يملسلا روث

 ميجلا فرح

 يرضاغلا قرزألا نب رباج

 يتهجلا ةماسأ نب رباج

 يدبعلا سباح نب رباج

 لهشألا دبع نب دلاخ نب رباج
 يدسألا ةربس نب رباج

 ميلس نب رباج

 يتئاوسلا ةرمس نب رباج

 رخص نب رباج

 قراط نب رباج

 لهشألا دبع نب رباج
 يراصنألا هللا دبع نب رباج

 بائر نب هللا دبع نب رباج

 يدبعلا هللا دبع وبأ رباج

 ورمع نب هللا دبع نب رباج

 يراصنألا كيتع نب رباج

 يراصنألا ريمع نب رباج
 رباخ نب شايع نب رباج
 يقدصلا دجام نب رباج

 ينابتقلا صيوع نب رساي نب رباج
 ملسم وبأ :لحاج

 ىلعملا نيورمع نب دوراجلا
 يلعملا دوراجلا

6 

 60١

7 

 ال

2 

26 

 2 كدوا

 فحل

6 

 ضل

 كا

8 

2 

5 

2:6 

 فاعلم

26 

 65١

 هدرا

 ال

1864 



 يدعسلا ةمادق نب ةيراج

 يملسلا ةيواعم وبأ :ةمهاج

 ثراحلا نب رابج

 رفعج نب كلام نب ىملس نب رابج
 يراصنألا ةيمأ نب رخص نب رابج

 ىولبلا ةرارز نب ةرابج

 سنأ نب ربج

 يطبقلا هللا دبع نب ريبج

 قرزألا نب ةلبج

 يراصنألا ةبلعث نب ةلبج

 ىبلكلا ةثراح نب ةلبج

 يراصنألا ورمع نب ةلبج

 - بوسنم ريغ  ةلبج

 دلاخخ نب سايإ نب ريبج

 رذنملا نب بابحلا نب ريبج

 ةنيحب نب كلام نب ريبج

 يدع نب معطم نب ريبج

 نايفس تنب ةريبك ىلوم ريبج

 ريفن نب ريبج

 لقون نب ريبج

 عيبرلا نب قحاسم نب ةماثج

 ميكح دلاو مدحج
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 ينهج لا شحج
 رادج

 يملسلا سيق نب دج
 يمطخلا هللا دبع نب حيلم دج

 يدارملا ريدن نب عيدج
 يعجشألا حارجلا يبأ نب حارجلا

 سبع نب دارجلا
 يليقعلا دارجلا

 بشان نب موثرج

 يميجهلا زومرج

 يملسألا دهرج

 سودسلا ورج
 يراصنألا رماع نب كلام نب ورج

 يرذعلا ورمع نب يرج

 ريرج وبأ وأ ريرج

 طقرألا نب ريرج

 هللا دبع نب ريرج

 - بوسنم ريغ  ءزج
 كلام نب ناجردحلا نب ءزج

 يقتعلا ةربس نب ةرزج

 يملسلا ئزج

 يفنحلا يزج

 يمشجلا ةدعج

 يمرضحلا ىناه نب ةدعج

 بهو يبأ نب ةريبه نب ةدعج

 مكحلا يبأ نب رفعج
 نايفس يبأ نب رفعج

 بلاط يبأ نب رفعج

 ماوعلا نب ريبزلا نب رفعج
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 ينشلا دايز نب ةنوعج

 بوسنم ريغ يعجشألا ليعج
 يرمضلا ةقارس نب ليعج
 يدنكلا نامعنلا نب شيشفجلا

 يراصنألا بيبيلج

 يئيللا هللا دبع نب ةحيلج

 يدنكلا دمج

 فوع نب ةرمج
 يرذعلا نامعنلا نب ةرمج

 يرافغلا ةرصب نب ليمج

 يرذعلا مادر نب ليمج

 ينانكلا طباض وبأ : بانج

 نوميم نب حدانج

 -بوسنم ريغ  ةدانج
 ةيمأ يبأ نب ةدانج

 يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج

 يدزألا ةيمأ يبأ نب ةدانج

 يناليعلا دارج نب ةدانج

 يثراحلا ديز نب ةدانج

 يدزألا كلام نب ةدانجأ

 بدنج ٠
  يرافغلا رذ وبأ  بدنج

 ةيجان وبأ  بدنج

 يرماعلا ريهز نب بدنج

 يئثيللا ةرمض نب بدنج
 يلجبلا هللا دبع نب بانج

 سودلا ةمه نب ورمع نب بدنج
 يدزألا بعك نب بدنج

 دارج نب ثيكم ني بدنج .
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 ةيجان نب بدنج

 ةرم نب ريقن نب ةنشيخ نب ةردنج
 يراصنألا عدنج

 ينهجلا تباث نب دينج

 سيق نب هاجهج

 هللا دبع وبأ :رهج

 بوسنم ريغ  مهج

 يولبلا مهج
 مثق نب مهج
 سيق نب مهج

 يعخنلا سيوأ نب شيهج
 نادوج

 يميمتلا ةداتق نب نوج

 يرصعلا ةيريوج

 تماصلا نب ديوس نب سالج

 يعوبريلا تيلص نب سالج

 ءاحلا فرح

 يميمتلا ةبح وبأ : سياح

 يئاطلا دعس نب سباح

 بوسنم ريغ  ثراحلا
 ةعيبر يبأ نب ثراحلا

 سيقلا ئرما نب ميشأ نب ثراحلا
 شيقأ نب ثراحلا

 كلام نب سنأ نب ثراحلا

 يراصنألا سوأ نب ثراحلا

 يفقثلا سوأ نب ثراحلا

 يلهشألا سوأ نب ثراحلا
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 يراصنألا سوأ نب ثراحلا

 يرصنلا لدب نب ثراحلا

 ينزملا لالب نب ثراحلا
 يرعشأللا ثراحلا نب ثراحلا

 يدماغلا ثراحلا نب ثراحلا

 يشرقلا ثراحلا نب ثراحلا

 يراصنألا بطاح نب ثراحلا

 يحمتللا بطاح نب ثراحلا

 يلهذلا يركبلا ناسح نب ثراحلا

 يملسلا مكحلا نب ثراخلا

 رخص نب دلاخ نب ثراحلا

 يشرقلا دلاخ نب ثراحلا

 منغ يبأ نبةمزخ نب ثراحلا

 يراصنألا عفار نب ثراحلا

 يراصنألا يعبر نب ثراحلا

 دايز نب ثراحلا

 يراصنألا دايز نب ثراحلا

 صيعم يبأ يخأ ديز نب ثداحلا

 فاطعلا نب ديز نب ثراحلا

 ةقارس نب ثراحلا

 ينالجعلا ةملس نب ثراحلا

 ةعصعص يبأ نب لهس نب ثراحلا

 ةعصعص نب لعس نب ثراحلا
 يراصنألا داوس نب ثراحلا

 يميتلا ديوس نب ثراخلا

 تماصلا نب ديوس نب ثراحلا
 يريمنلا حيرش نب ثراحلا

 ةمصلا نب ثراحلا

 رارض نب ثراحلا

 رخص نب ليفطلا نب ثراحلا
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 سبع نب ملاظ نب ثراحلا

 ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب ثراحلا

 هللا دبع نب ثراحلا

 يلجبلا هللا دبع نب ثراحلا

 سودلا هللا دبع نب ثراحلا

 يمعثخلا سمش دبع نب ثراحلا

 ىزعلا دبع نب ثراحلا
 لالك دبع نب ثراحلا

 كلام نب يدع نب ثراحلا

 يدنكلا فيفع نب ثراحلا

 يراصنألا ورمع نب ثراحلا

 يمهسلا ؤرمع نب ثراحلا

 فرع نب ثراحلا

 ةيزغ نب ثراحلا

 ينوكسلا فيطغ نب ثراحلا
 سيق ْنب ثراحلا

 دوسألا نب سيق نب ثراحلا

 دلخم نب سيق نب ثراحلا

 علسألاب فرعي :بعك نب ثراحلا

 يفقثلا ةدلك نب ثراحلا

 يراصنألا كلام نب ثراحلا
 يثيللا كلام نب ثراحلا

 دنه وبأ ىلوم : كلام نب ثراحلا

 ةدبع نب دوعسم نب ثراحلا

 يميمتلا ملسم نب ثراحلا

 نامعنلا نب ذاعم نب ثراحلا

 ةيواعم نب ثراحلا

 يراصنألا يلعملا نب ثراحلا

 يراصنألا نامعنلا نب ثراحلا

 لفون نب ثراحلا
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 ةريغملا نب ماشه نب ثراحلا

 يدسألا ديزي نب ثراحلا

 يراصنألا ةمضلا نب ثراحلا

 يناوكذلا طبضألا نب ةثراح

 يعجشألا ريمخلا نب ةثراح

 عيبرلا نب ةثراح

 يراصنألا ديز نب ةثراح

 بعك نب ليحارش نب ةثراح
 ةيمأ نب يدع نب ةئراح

 يراصنألا كلام نب ةثراح

 يعازخللا بهو نب ةثراح

 يراصنألا نامعنلا نب ةثراح

 يملسألا ةلمرح نب مزاح

 يماذجلا مازح مزاح

 ةعتلب يبأ نب بطاح

 رمعم نب ثراحلا نب بطاح
 سمش دبع نب ورمع نب بطاح
 يبأ نب هللا دبع نب بابحلا

 يراصنألا ورمع نب بابحلا

 يظيق نب بابحلا
 حومجلا نب رذنملا نب بابحلا
 يراصنألا ليقع وبأ : باحبح

 يلولسلا ةدانج نب شيبح
 دلاخ نب ةبح

 يراصنألا فاسإ نب بيبح

 ثراحلا نب بيبح

 ثراحلا نب بيبح

 : نايح نب بيبح

 يرصعلا شارخ نب بيبح
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 يمطخ ا ةشامخ نب بيبح

 مصاع نب ورمع نب ديز نب بيبح

 عابس نب بيبح

 يملسلا بيبح
 يعازخلا دلاخ نب شيبح

 يشبحلا :حيرش نب شيبح

 يفقثلا ورمع نب بيبح

 ورمع نب كيدف نب بيبح
 يدماغلا فنخيم نب بيبح

 يرهفلا ةملسم نب بيبح

 يلهابلا جاجح
 يدع نب ثراحلا نب جاجحلا

 يشرقلا ثراحلا نب جاجح

 يلامثلا رماع نب جاجح

 يلامثلا هللا دبع نب جاجحلا
 يرصنلا هللا دبع نب جاجحلا

 يملسلا طالع نب جاجحلا

 ينزاملا ةيزغ نب ورمع نْب جاجحلا

 يملسألا كلام نب جاجح

 سبنع نب رجح

 ريجح يبأ نب ريججح
 نايب نب ريجح
 ديزي وبأ : ةريجح

 كلام نب ناج ردحلا

 دردح يبأ نب دردح

 ريذح

 ةزوف وبأ :ريدح

 يرافغلا ديسأ نب ةفيذح

 يقرابلا ةفيذح

 يدارملا ديبع نب ةفيذح
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 ناميلا نب ةفيذح

 ةلظنح وبأ : ةفينح نب ميذح

 يدعسلا ورمع نب مينح
 يراصنألا ناحلم نب مارح

 يبراحملا ثراحلا نب برح

 نصح نب سيق نب رحلا
 يراصنألا ديز نب ةلمرح

 يربنعلا هللا دبع نب ةلمرح

 يملسألا ورمع نب ةلمرح

 ىملس وبأ : ثيرح

 يموزخملا ثيرح يبأ نب ثيرح
 ينابيشلا ناسح نب ثيرح

 يراصنألا ةبلعث نب ديز نب ثيرح

 زيرح وبأ وأ زيرح

 يدنكلا ليحارش نب زيرح
 كلام نب ورمع نب ميعن نب ةبازح

 يزاصنألا بعك يبأ نب مزح
 بهو يبأ نب نزح
 يملسلا رباج يبأ نب ناسح

 رذنملا نب تباث نب ناسح

 ريهز نب دادش نب ناسح

 يرماعلا لسح

 بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا
 ناميلا نبا : رباج نب ليسح

 يعجشألا ةجراخ نب ليسح

 يراصنألا بئاسلا نيسح

 بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا

 ةباحصلا نم لجر :جرشح

 بوسنم ريغ  نيصح
 نارمع وبأ : نيصح
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 نيصحلا مأ نب نيصح
 سوأ نب نيصح
 بدتج نب نيصح
 بلطملا نب ثراحلا نب نيصح

 سمحألا ةعيبر نب نيصح

 يمعثخ لا فوع نب نيصح
 تمشم نب نيصح
 يدسألا ةلضن نب نيصح

 يراصنألا حوحو نب نيصح

 ىرج نب ديزي نب نيصح
 يموزخملا ةريغملا نب صفح

 يملسلا ثراحلا نب مكحلا
 يفلكلا نزح نب مكحلا

 مكحلا يبأ نب مكحلا

 نانس نب عفار نب مكحلا

 صاعلا نب ديعس نب مكحلا
 يفقثلا نايفس نب مكحلا
 مكحلا نب ثيش وبأ :مكحلا

 ةيمأ نب صاعلا يبأ نب مكحلا

 يفقثلا صاعلا يبأ نب مكحلا

 يراصنألا هللا دبع وبأ : مكحلا

 يفقتثلا هللا دبع نب مكحلا

 ديرشلا نب ورمع نب مكحلا
 يرافغلا ورمع نب مكحلا

 يلامثلا ريمع نب مكحلا

 يموزخملا ناسيك نب مكحلا
 ةرم نب مكحلا

 يقرزلا دوعسم وبأ : مكحلا

 مازح نب ميكح
 بهو يبأ نب نزح نب ميكح
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 يرقنملا مصاع نب سيق نب ميكح

 يريمنلا ةيواعم نب ميكح

 سيلح
 يملسألا مامح

 يفنحلا رباج نب نارمح

 مشاه نب بلطملا دبع نب ةزمح

 رمع نب ةزمح

 يملسألا ورمع نب ةزمح

 يلذهلا ةغبانلا نب كلام نب لمح

 سودلا ةممح يبأ نب ةممح

 يلالهلا روث نب ديمح

 ةرصب نب ليمح

 رمتعلا وبأ : شنح
 يموزخملا هللا دبع وبأ :بطتح

 نيصحلا نب رارض نب لظنح
 يراصنألا ةلظنح يبأ نب ةلظنح

 رماع يبأ نب ةلظنح

 يفقثلا ةلظنح

 يكلاملا ةفينح نب ميذح نب ةلظنح

 عقرملا نب عيبرلا نب ةلظنح

 يلع نب ةلظنح
 يملسألا ورمع نب ةلظنح

 00 نامعنلا نب ةلظنح
 مهذح وبأ : ةفينح

 شاقرلا ةفينح

 سابعلا ىلوم : نينح

 يرهفلا ديزي وبأ :بشوح

 هلع يبنلا بخاص :بشوح

 ميلظ يذ بشوح

 نيصح نب شاورق نب طوح
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 يراصنألا ديزي نب طوح
 ثريوحلا نب كلام وبأ :ثريوح

 يراصنألا دوعسم نب ةصيوح
 بطيوح
 ينانكلا رجبأ نب نايح

 يئادصلا جب نب نايح

 ةلسم نب نايح

 يراصنألا ذقنم نب نايح

 نارمع وبأ :ةلم نب ننايح

 يراصنألا

 ةدهح

 يثيللا يبح

 ءانلا فرح

 ةلبج نب ةجراخ

 يزج نب ةجراخ

 ريهز يبأ نب ديز نب ةجراخ

 يجرزخلا ديز نب ةجراخ

 ورمع نب ةجراخ

 يلدجلا دلاخ نب دبعم وبأ : دلاخ

 يناودعلا لبج ىبأ نب دلاخ

 دلاخ يبأ نب دلاخ

 يراصنألا ةناجد يبأ نب دلاخ

 سايإ نب دلاخ

 ليلايدبع نب ريكبلا نب دلاخ
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 مازح نب ميكح نب دلاخ
 يشبحلا يراوحلا نب دلاخ

 دلاخ يبأ نب دلاخ

 عفار نب دلاخ

 حاير نب دلاخ

 ديز نب دلاخ
 بويأ وبأ :ديز نب دلاخ

 يناسغلا عيطس نب دلاخ

 ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نب دلاخ
 يرافغلا ليفطلا نب دلاخ

 ماشه نب صاعلا نب دلاخ
 ةمالس نب ىزعلا دبع نب دلاخ

 ةلمرح نب هللا دبع نب دلاخ

 جاجحلا نب هللا ديبع نب دلاخ

 ىنهجلا يدع نب دلاخ

 يرذعلا ةطقرع نب دلاخ

 طيعم يبأ نب ةبقع نب دلاخ
 يراصنألا ورمع نب دلاخ

 ريمع نب دلاخ
 بالغ نب دلاخ

 يراصنألا كلام نب سيق نب دلاخ

 ثيغم نب دلاخ
 يعازخلا عفان نب دلاخ

 ةذوه نب دلاخ

 يموزخملا ديلولا نب دلاخ
 ْ يندملا ديزي نب دلاخ

 بئاسلا وبأ : باب
 ترألا نب بابخ

 يعازخلا بابخ
 ةبتع ىلوم : بابخ
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 ءاطع دلاو : بابخ

 ىنهجلا هللا دبع وبأ : بيبخ

 ورمع نب ةبتع نب فاسأ نب بيبخ
 يراصنألا يدع نب بيبخ
 يكملا شادخ يبأ نب شادخ

 يملسلا ةمالس نب شادخ

 يراصنألا دلاخ نب ماذخ

 يبعكلا لضفملا نب ةيمأ نب شارخ
 حومجلا نب ةمصلا نب شارخ
 يملسلا قابرخ
 ثراحلا نب ةشرخ

 - بوسنم ريغ  يبراحملا ةشرخ

 مأل نب ةثراح نب سوأ نب ميرخ
 يملسلا دوسألا نب يعازخ

 ثراحلا وبأ : جرزخ

 يدسألا كتاف نب ميزخ

 تباث نب ةهزخ

 يملسلا ءزج نب ةميزخ
 يدهنلا يملسلا ميكح نب ةميزخ
 يراصنألا رمعم نب ةميزخ

 يربنعلا بانج نب شاخشخ
 ةضحر نب ءاميإ نب فافخ

 ورمع نب ةلضن نب فافخ
 ربح وبأ : يدنكلا شيشفخ

 نب رمعم نب ثراحلا ني باطخ

 يراصنألا نمحرلا دبعوبأ :دالخ

 يراصنألا دالخ

 كلام نب عفار نب دالخ
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 دالخ نب بئاسلا نب دالخ

 سيقلا ئرما نب ديوس نب دالخ
 ليهس وبأ : ةفيلخ

 يلعملا نب يدع نب ةقيلخ

 سيق نب ةفاذح نب سينخ

 يرافغلا سينخ
 نامعنلا نب ريبج نب تاوخ

 يراصنألا طوخ

 ىزعلا دبع نب طوخ

 يلوخ يبأ نب يلوخ

 يرمضلا دليوخ

 يراصنألا ورمع نب دليوخ
 يعازخلا ورمع نب دليوخ

 ريخ

 لادلا فرح

 شرمجلا مراد يبأ نب مراد

 ليلب نب لالب نب دواد

 . يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد

 ةبعش وبأ : ناخد

 دايز وبأ :مهرد

 ةيواعم وبأ :مهرد

 ةعيبر نب ورمع نب زيزع نب ةماعد
 ينابيشلا ةلظنح نب لفغد

 ينزملا ديعس نب نيكد

 سيق نب ةحد
 كلام نب مرخأ نب رهد

 هلِلَي هللا لوسر ىلوم : سود
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 م1

 : مليد

 يراصنألا رانيد

 لاذلا فرح

 سودلا ورمع نب ليفط نب لباذ

 فانم نب طرق نب مثعش نب بيؤذ

 يعازخلا ةصيبق نب بيؤذ

 هَنِلَي هللا لوسر ىلوم :ناوكذ

 دلاخخ نب سيق دبع نب ناوكذ

 عباصألا وذ

 ندج وذ

 نشوجلا وذ

 بشوح وذ
 دئاوزلا وذ

 نب ورمع دبع نب نيلامشلا وذ

 ينهجلا ةزعلا وذ

 عالكلا وذ

 يبالكلا ةيحللا وذ

 رمخم وذ

 حانم وذ

 مدهم وذ

 نيدلا وذ

 ءارلا فرح

 شيبح نب دشار
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 يعازخلا ءاقرو نب ليدب نب عفار

 تباث نب عفار

 يراصنألا ةيدعج نب عفار

 ةبلعت نب ديز نب داوس نب عفار
 هللا دبع وبأ : جيدخ نب عفار

 يراصنألا سوألا نانس نب عفار

 يراصنألا ديز نب لهس نب عفار

 ديز نب ميوع نب ورمع نب عفار

 يرافغلا ورمع نب عفار

 ريمع نب عفار
 يراصنألا ةدجنع نب عفار

 نالجع نب كلام نب عفار
 يراصنألا يلعملا نب عفار

 يراصنألا يلعملا نب عفار

 ينهجلا ثيكم نب عفار
 دعس ىلوم : عفار

 ةشئاع ىلوم : عفار

 يفقثلا ديزي نب عفار

 ينزملا بائر

 ةدبع وبأ : حابر

 هلي هللا لوسر ىلوم :دوسألا حابر

 يفيص نب عقرم نب عيبرلا نب حابر
 يمخللا رصيق نب حابر

 ناوجح نب فرتغملا نب حابر
 ةملس مأ ىلوم : حابر
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 ةبجحج ينب ىلوم : حابر
 يراصنألا يعبر نب يعبر

 يراصنألا عفار نب يعبر

 يراصنألا ورمع نب يعبر

 يراصنألا عيبر

 منغ نب سايإ نب عيبر
 ةادوس وبأ : يمرجلا عيبر

 - بوسنم ريغ  ديز نب عيبر

 يراصنألا كلام نب بعك نب عيبر

 ةربخس نب مثكأ نب ةعيبر

 يحمجلا فلخ نب ةيمأ نب ةعيبر
 بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر

 يربنعلا عيفر نب ةعيبر

 سنعلا ءاور نب ةعيبر

 يعزفلا نكسلا نب ةعيبر

 ةنسح نب ليبح رش نب ةعيبر

 داجب نب رماع نب ةعيبد

 دابع نب ةعيبر
 يدنجلا ناديع نب ةعيبر

 يميتلا ةعيبر نب نامثع نب ةعيبر

 فوع نب ريمع نب ورمع نب ةعيبر

 يشرجلا زاغلا نب ةعيبر

 شارخ نب ةعيبر

 يراصنألا لضفلا نب ةعيبر

 يشرقلا ةعيبر

 يملسألا بعك نب ةعيبر

 يمرضحلا ةعيهل نب ةعيبر

 صافقو نب ةعيبر

 ديزي وبأ ءاجر
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 يونغلا ءاجر

 يفعدلا ليحرلا

 ةبلعث نب ةليحر

 يربنعلا بيؤذ نب حيدر

 يملسلا سنأ نب نيزر

 يدبعلا ميسر
 ينهجلا نادشر

 يدعسلا كلام نب ديشر

 يرجهلا ديشر

 ينهجلا ةنيعر

 -بوسنم ريغ  ةعافر

 يراصنألا سوأ نب ةعافر

 ءارفع نب عفار نب ةعافر

 كلام نب عفار نب ةعافر
 يبيبضلا مث يمازجلا ديز نب ةعافر

 يظرقلا لءومس نب ةعافر

 ةعافر نب رذنملا دبع نب ةعافر

 ريبزلا نب رذنملا دبع نب ةعافر

 ينهجلا ةبارع نب ةعافر

 هللا دبع نب لفون نب ورمع نب ةعافر
 يظرقلا ةظرق نب ةعافر

 يلهشألا سيق نب ةعافر

 حومسم نب ةعافر
 ةثمر وبأ : يبرثي نب ةعافر

 ةيلاعلا وبأ : عيفر

 يليقعلا ةعيبر نب داقر
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 مشاه نب ديزي دبع نب ةناكر

 يرصملا بكر

 يمادلجلا عابنز نب حور

 راسي نب حور

 يمورلا نامور
 يراصنألا تباث نب عفيور

 ينزملا باير

 يازلا فرح

 يدبعلا رماع نب عراز
 يعجشألا مارح نب رهاز

 دوسألا نب رهاز

 ملسأ نب ناقريزلا

 يميمتلا ردب نب ناقريز

 ورمع نب ةبلعث نب بيبز

 ةديبع نب رييزلا

 ماوعلا نب ريبزلا
 ةلاه يبأ نب ريبزلا

 ةشئاع ىلوم : يربنعلا يخز
 ورمع وبأ  بوسنم ريغ ةرارز

 يزج نب ةرارز

 ثراحلا نب ميرك نب ةرارز

 ةفيلخ نب ةعرز

 نزي يذ نب فيس نب ةعرز

 يرقشلا ةعرز

 يرماعلا ةرمض نب ةعرز

 ناثدحلا نب سوأ نيرفز

 مشاه نب ديزي نب رفز

47 

444 

/47 
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 يماذجلا ةمالس نب عابنز

 ةيمأ نب ريهز

 يفقثلا ريهز
 ينانكلا ةماطح نب ريهز

 يمشكجلا درص نب ريهز
 ةفهط نب ريهز

 نيصح نب مصاع نب ريهز

 يوفشلا هللا دبع نب ريهز
 يفقثلا نامثع نب ريهز

 ةمقلع نب ريهز
 يعبضلا ةمقلع يبأ نب ريهز

 يلالهلا ورمع نب ريهز

 يرهفلا ضايع نب ريهز
 يمشمجلا ةيواعم نب ريهز

 ىلشهنلا رغألا وبأ : دايز

 ينهلا شرخألا نب دايز
 يلهابلا دايز
 يميمتلا ةيراج نب دايز

 سالاج نب دايز

 يئادصلا ثراحلا نب دايز

 يرمعيلا ةربس نب دايز

 نكسلا نب دايز
 ةيمس نب دايز

 قراط نب دايز

 يراصنألا هللا دبع نب دايز

 يرعشألا ضايع نب دايز
 درغلا نب دايز
 يرافغلا دايز

 ةبلعث نب ديبل نب دايز

 فرطم نب دايز

 يمرضح ا ميعن نب دايز
 يمخللا دوهج نب ةدايز

 صاقو يبأ نب دعس ىلوم «دايز
 يراصنألا نسح وبأ :ديز

 ىفوأ يبأ نب ديز

 ةبيش يبأ نب ديز

 سنحخألا نب ديز

 مقرأ نب ديز

 ةبلعث نب ملسأ نب ديز
 يرهزلا ةجراخ نب ديسأ نب ديز
 هلع للا لوسر ىلوم «ىلوب نب ديز
 كاحضلا نب تباث نب ديز

 ةبلعث نب ديز

 يراصنألا ةيراج نب ديز

 يراصنألا ثراحلا نب ديز

 . ليحارش نب ةئراح نب ديز

 ةجراخ نب ديز

 ينهجلا دلاخ نب ديز

 ميرخ نب ديز

 ليفن نب باطخلا نب ديز
 ليخلا ديز

 يراصنألا ةئثدلا نب ديز

 يمليدلا ديز

 ةعيبر نب ديز

 شيقر نب ديز

 دوسألا نب لهس نب ديز



 ةبيش يبأ نب ديز

 تماصلا نب ديز

 يدبعلا ناحوص نب ديز“
 يفقثلا رماع نب ديز

 هللا دبع وبأ ديز
 يراصنألا هللا دبع نب ديز

 ليفن نب ورمع نب ديز

 ةناعك نب ديز

 يراصنألا ديبل نب ديز

 يراصنألا عبرم نب ديز

 يراصنألا يسرملا نب ديز

 لهلهم نب ديز
 يراصنألا نيزملا نب ديز

 ةملسم نب ديز

 يريمنلا ةيواعم نب ديز

 ةعيدو نب ديز

 ينهجلا بهو نب ديز

 نيسلا فرح

 عرقألا نب بئاسلا

 سيق نب ثراحلا نب بئاسلا

 بابخ نب بئاسلا
 دالخت نب بئاسلا

 ينهجلا دالخ نب بئاسلا

 سينخ يبأ نب بئاسلا
 بئاسلا يبأ نب بئاسلا
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 ديوس نب بئاسلا

 نمحرلا دبع نب بئاسلا
 نوعظم نب نامثع نب بئاسلا

 يدزألا ريمع نب بئاسلا

 دليوخ نب ماوعلا نب بئاسلا

 ةبابل يبأ نب بئاسلا
 ناليغ ىلوم «بئاسلا

 يمهسلا ةعادو يبأ نب بئاسلا

 رم تخأ نب ديزي نب بئاسلا
 ءاطع ىلوم «ديزي نب بئاسلا

 ةصيمح يبأ نب طباس

 قباس

 صيحم نب مارح نب ةدعاس

 ىليذهلا ةدعاس

 ةفيذح يبأ ىلوم ءملاس

 ريهز نب ةلمرح نب ملاس
 ملاس يبأ نب ملاس

 دادش وبأ ءملاس نب ملاس

 يعجشألا ديبع نب ملاس

 تباث نب ريمع نب ملاس

 ةفيذح يبأ ىلوم ملاس
 هني هللا لوسر ىلوم ملاس

 ةصباو نب ملاس

 يرافغلا ةطفرع نب عابس

 يدسأللا كتاف نب ةربس
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 ينهتللا دبعم نب ةربس

 هلع يبنلا بتاك « لجس

 يدزألا ةريخس

 دهاجم وبأ «جارس
 يملسلا ةعاجم نب جارس

 يراصنألا بابحلا نب ةقارس
 ةقارس نب ةقارس

 ةيطع نب ورمع نب ةقارس

 ريمع نب ةقارس

 يجلدملا مشعج نب كلام نب ةقارس

 قرس

 - بوسنم ريغ دعس

 - بوسنم ريغ  ديز وبأ دعس

 يراصنألا دمحم وبأ «ذدعس

 سايإ نب دعس

 ناذول نب ةيراج نب دعس

 ىفوعلا ةدانج نب دعس

 ىلوخ نب دعس
 ثراحلا نب ةمثيخ نب دعس

 نضف
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 نرحل

 ليرد
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 نضفف

18 

 ١5
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 ١١65

 ١١18

 86:١١

 ١15

 ١١6

 / ١١1١

 1١8

 :١11

 1١٠٠

 يسودلا دعس

 يسودلا بايذ يبأ نب دغس

 عفار يبأ نب دعس

 عيبرلا نب دعس

 كلام نب يدع نب عيبرلا نب دعس
 يراصنألا ةرارز نب دعس

 يلهشألا دعس نب ديز نب دعس

 يئاطلا ديز نب دعس

 يدعاسلا دعس نب دعس

 ليهس نب دعس
 يراصنألا ليهس نب دعس

 يراصنألا ديوس نب دعس

 .  شقو نب ةمالس نب دعس
 يملسلا ةريمض نب دعس

 ْ يرفظلا دعس
 يراصنألا ظرقلا ذئاع نب دعس

 ةدابع نب دعس

 هللا دبع نب دعس

 نامعنلا نب ديبع نب دعس

 يقرزلا نامثع نب دعس

 ةرامع نب دعس

 يقرزلا ةرامع نب دعس

 ديز نب هكافلا نب دعس

 ىلهشألا كلام نب دعس



 نانس نب كلام نب دعس

 ةصيحم نب دعس

 ساخدملا نب دعس

 يراصنألا دوعسم نب دعس

 يفقثلا دوعسم نب دعس

 يدنكلا دوعسم نب دعس

 ذاعم نب دعس

 ريمع نب رذنملا نب دعس

 ركب يبأ ىلوم دعس

 ةعتلب يبأ نب بطاح ىلوم دعس

 ناوزغ نب ةبتع ىلوم دعس

 صاعلا نب ورمع ىلوم دعس
 هلع يبنلا ىلوم دعس

 يرفظلا سيق نب نامعنلا نب دعس

 ثراحلا وبأ : ميذه نب دعس

 ورمع نب لئاو نب دعس
 صاقو يبأ نب دعس

 ينانكلا يلؤدلا رعس

 هللا دبع وبأ ديعس

 زيزعلا دبع وبأ ديعس

 يمشكجلا ريجب نب ديعس

 يرتخبلا نب ديعس

 سيق نب ثراحلا نب ديعس

 يحمتلا بطاح نب ديعس

 يموزخملا ثيرح نب ديعس

 يريشقلا ةديح نب ديعس
 دشار يبأ نب ديعس

 ةعيبر نب ديعس

1١11 

١ 

 م١1

 كا

1١1 

11 

١1 / 

 لشن

١1 

 ىف ١٠١946

1 

1 

070 

17 

07 

1 

115 

15 

١ 

١1 

١18 

 شيقر نب ديعس

 يلهشألا دعس نب ديز نب ديعس

 ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس
 ةدابع نب دعس نب ديعس

 صاعلا نب ديعس نب ديعس

 يراصنألا ديوس نب ديعس

 صاعلا نب ديعس

 ميذح نب رماع نب ديعس

 هللا دبع وبأ ديعس

 زيزعلا دبع وبأ ديعس

 يفقثلا ديبع نب ديعس

 ئراقلا ديبع نب ديعس

 رخص نب سيق نب ديعس

 نايفس تنب ةريبك ىلوم «ديعس

 لفون نب ديعس

 يموزخملا مرصلا عوبري نب ديعس

 يدزألا ديزي نب ديعس

 يرماعلا ةداوس نب ريعس
 ءادعلا نب ريعس

 يمرضحلا دسأ نب نايفس

 يفقثلا مكحلا نب نايفس

 ريهز يبأ نب نايفس
 ديز نب نايفس

 لهس نب نايفس

 يرهملا ةباهص نب نايفس

 ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب نايفس

 ءاجوعلا يبأ نب نايفس

 ةيطع نب نايفس



 بيبح نب رمعم نب نايفس

 ئناه نب نايفس
 يبراحملا مامه نب نايفس

 ينالوخلا بهو نب نايفس

 نمحرلا دبع وبأ : ةنيفس
 يملسألا ةبكس

 سمش دبع نب ورمع نب ناركس
 يرمضلا نيكس
 شقو نب ةمالس نب ناكلس

 ليحارش نب ةمامث نب ناملس

 يعازخلا دلاخ نب ناملس

 يلهابلا ةعيبر نب ناملس

 ضايبلا رخص نب ناملس
 يبضلا رماع نب ناملس

 يسرافلا ناملس

 يلهشألا ملسأ نب ةملس

 عوكألا نب ةملس

 ةديبع يبأ نب ةيمأ نب ةملس

 ةيراج نب ةملس

 ناوكذ نب ةملس

 ريهز نب ةملس

 يزنعلا ميرص نب دعس نب ةملس
 يمرجلا ةملس يبأ نب ةملس

 ينادمهلا ةملس يبأ نب ةملس

 ةملس نب ناتس وبأ : ةملس

 حالس نب ةملس

 شقو نب ةمالس نب ةملس

 يضايبلا رخص نب ةملس
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 يموزخملا هللا دبع نب ةملس
 يعجشأللا سيق نب ةملس

 يملسلا كلام نب ةملس
 قبحملا نب ةملس

 ميعن نب ةملس
 يمغارتلا ليفن نب ةملس

 ماشه نب ةملس

 ديزي وبأ ديزي نب ةملس
 يفعجلا ديزي نب ةملس
 يميحسلا ةلظنح نب ىملس

 بوسنم ريغ طيلس
 ثراحلا نب طيلس

 شقو نب تباث نب طيلس

 طيلس نب طيلس
 يراصنألا ناميلس وبأ : طيلس

 لسح نب كلام نب ورمع نب طيلس
 سمش دبع نب ورمع نب طيلس
 يراصنألا سيق نب طيلس

 رخآ كيلس
 ورمع نب كيلس
 يعجشألا ليلسلا

 يئيللا ةميكأ نب ميلس
 يميجهلا رباج نب ميلس
 ةبلعث نب ثراحلا نب ميلس
 يرذعلا ثيرح وبأ ميلس

 يمشجلا نب ديعس نب ميلس

 يراصنألا ورمع نب ميلس
 يثيللا ةميكأ نب ناميلس
 ةمثح يبأ نب ناميلس
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 يعازخلا درص نب ناميلس

 رهسم نب ناميلس

 ةبتع نب مشاه نب ناميلس
 ةشرخ نب كامس

 ةبلعث نب دعس نب كامس

 ةروذحم وبأ ةرمس

 بدنج نب ةدانج نب ةرمس

 لاله نب بدنج نب ةرمس
 يناودعلا ةعيبر نب ةرمس

 يربنعلا ورمع نب ةرمس
 يدسألا كتاف نب ةرمس

 ريعم نب ةرمس

 يبالكلا دلاخخ نب ناعمس

 ورمع نب ناعمس

 ريهز نب ريمس

 ناميلس وبأ ريمس

 يلجبلا طيمس
 بوسنم ريغ نانس
 يلذهلا قبحملا نب ةملس نب نائس
 نصحم نب نائس يبأ نب نانس

 يملسألا ةنس نب نانس

 يدسألا ريهظ نب نانس

 هللا دبع وبأ نانس

 ينهجلا هللا دبع وبأ نانس

 ةفرغ نب نانس

 كرقم نب نائس

 دنه وبأ نائس

 ينهجلا ةربو نب نانس

 هللا دبغ وبأ ردنس

 ةليمج وبأ نينس
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 لهس

 يدعاسلا سايإ وبأ لهس
 يراصنألا يولبلا لهس

 بهو نب ءاضيب نب لهس
 يراصنألا ةيراج نب لهس

 يراصنألا ةمثح يبأ نب لهس

 يراصنألا ةلظنح نب لهس

 يمشيبعلا ةيلظنحلا نب لهس

 فينح نب لهس

 دعس نب لهس

 كلام نب دعس نب لهس

 يثيللا رخص نب لهس

 يراصنألا دعس نب رماع نب لهس

 كيتع نب لهس

 يراصنألا كيتع نب لهس
 نامعنلا نب كيتع نب لهس

 يراصنألا يدع نب لهس
 يراصنألا يراجنلا رمع نب لهس

 بعك يبأ نب سيق نب لهس
 ينزملا سيق نب لهس
 كلام نب لهس

 نزام نب مهس

 ةيلظنحلا نب ليهس

 عقار نب لهس

 دعس نب ليهس
 ديبع نب ليهس 05 ١0١



 ورمع نب ليهس

 يراجنلا ثراحلا نب ءاوس

 يعازخملا دلاخ نب ءاوس

 يراصنألا ةيزغ نب داوس
 يراصنألا ورمع نب داوس

 يسودسلا براق نب داوس

 يمرجلا عيبرلا نب ةداوس

 كلام نب ةلمرح نب طبيوس

 يردبعلا

 بوسنم ريغ ديوس

 يرازفلا ةلبج نب ديوس

 ةلظنح نب ديوس

 يماذجلا ديز نب ديوس

 يفعتلا قراط نب ديوس

 ديز نب رماع نب ديوس

 يراصنألا شايع نب ديوس
 يلهآلا دبع وبأ ديوس

 يراصنألا ةبقع وبأ ديوس

 ةجسوع نب ةلفغ نب ديوس

 سيق نب ديوس
 ةمقلع نب ذاعم نب ديوس

 رقم نب ديوس

 يسرافلا ناملس ىلوم ديوس

 نامعنلا نب ديوس

 .٠ ةريبه نب ديوس

 مالس نب هللا دبع تخأ نبا مالس
 ورمع وبأ ةمالس

 ورمع نب ةمالس
 ريمع نب ةمالس
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 ةصيبق وبأ ةمالس

 رصيق نب ةمالس

 يملسلا مصاع نب ةبايس

 نزي يذ نب فيس

 برك يدعم نب فيس

 يواقلبلا هيوميس

 قزلب نب رايس

 حور نب رايس

 نيشلا فرح

 ةعرز نب ليحارش

 يدنكلا ليحارش

 ينادمهلا ةرم نب ليحارش

 رقنملا نب ليحارش
 يولبلا دعس نب تبش

 ةمربش

 ينرملا دبعم نب لبش

 يدنكلا بلاغ نب بيبش

 ميعن نب تيبش

 فوع نب ليبش
 يدسألا بهو نب عاجش

 يرهفلا دروتسملا وبأ دادش

 ىملسلا ديسأ نب دادش

 ىنهجلا ةيمأ نب دادش

 تباث نب سوأ نب دادش

 ليبحرش نب دادش
 ىئيللا داهلا نب دادش

 بوسنم ريغ ليبح رش

 بعصم وبأ ليبح رش
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 يدنكلا سوأ نب ليبحرش

 يفعجلا ليبح رش

 بيبح نب ليبحرش

 ةنسح نب ليبح رش

 يبابضلا نشوجلا وذ ليبحرش

 طمسلا نب ليبحرش
 لالك دبع نب ليبحرش

 برك يدعم نب ليبح رش

 ةهربأ نب حيرش

 حيرش يبأ نب حيرش
 يدنكلا ثراحلا نب حيرش

 يمرضحلا حيرش
 ىناه نب حيرش

 يفقثلا ديوس نب ديرشلا
 يعجشألا سنأ نب طيرش

 ْ كيرش
 يسبعلا لبنح نب كيرش
 ءامحسلا نب كيرش

 نايفس نب قراط نب كيرش

 ليوط وبأ ددمملا بطش

 ورمع نب بيعش

 نامثع وبأ عنام نب يفش

 هلي هللا لوسر ىلوم نارقش

 يسبعلا ديمح نب لكش
 ديرشلا نب نامثع نب سامش
 يراصنألا ةناحير وبأ نوعمش

 باهش

 ةقرخ نب باهش

 روعذم نب ريهز نب باهش
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 يمرلا نونجم نب باهش

 شيرق ىلوم باهش
 ماشه نب دعس دلاو باهش

 بوسنم ريغ عفيوش

 ىيحي وبأ نابيش

 يعجشألا ريثك ىبأ نب ةبيش

 يملسلا نمحرلا دبع نب ةبيش

 ةعيبر نب ةبتع نب ةبيش

 يمهسلا مصاع وبأ مييش

 داصلا فرح

 حلاص

 يسمحألا رسعألا نب حلاص

 يملاسلا يراصنألا حلاص

 ريثك وبأ لكوتملا نب حلاص
 هلْلَع يبنلا ىلوم حلاص

 ماحنلا نب حلاص
 باؤص
 صاعلا يبأ ىلوم حيبص

 بطيوح ىلوم حيبص

 سابع نب راحص

 يسمحألا رخص
 برح نب رخص

 ناملس نب رخص

 يديبزلا ةصعص نب رخص

 هللا دبع نب ةليعلا نب رخص
 ىليقعلا ةمادق نب رخص

 يلهابلا يعاقعقلا رخص
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 ناذول نب رخص
 يدماغلا ةعادو نب رخص

 ثراحلا نب نالجع نب ىدص

 يدزألا هللا دبع نب درص

 عوبري نب مرصلا
 كلام نب سنأ يبأ نب ةمرص

 سنأ نب ةمرص
 يرذعلا ةمرص

 يثيللا ةماّثتج نب بعصلا

 نيصح نب ةيواعم نب ةعصعص

 ةيجان نب ةعصعص

 ناوفص نبا وأ ناوفص

 فلخ نب ةيمأ نب ناوفص
 بهو نبا ءاضيب نب ناوفص
 يعازخلا هللا دبع نب ناوفص

 يدارملا لاسع نب ناوفص

 ورمع نب ناوفص
 يئارملا ةمادق نب ناوفص

 دمحم نب ناوقفص

 يرهزلا ةمرخم نب ناوفص
 يمهسلا لطعملا نب ناوفص

 ديبز وبأ تلصلا
 بيلك وبأ تلصلا

 لمج نبا سمهلدلا نب لاصلصلا

 يرافغلا ثراحلا نب ةلص

 حانص

 نامثع نب نابهص

 نإنس نب بيهص
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 عقرملا وبأ يفيص

 ةدابع نب داوس نب ىفيص

 داضلا فرح

 رحب وبأ كاحضلا

 ةريبج يبأ نب كاحضلا

 يراصنألا كاحض

 يبالكلا نايفس نب كاحضلا

 ةجفرع نب كاحضلا

 يرهفلا سيق نب كاحضلا

 روزألا نب رارض

 عاقعقلا نب رارض

 يدزألا ةبلعث نب دامض

 بوسنم ريغ ةرمض

 هللا دبع وبأ ةرمض

 صيعلا يبأ نب ةرمض

 يملسلا ةبلعث نب ةرمض

 ينهجلا ةرمض

 يملسلا دعس نب ةرمض
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 ورمع نب بعك نب ةرمض

 يعازخلا ورمع نب مضمض

 ةريمخ يبأ نب ةريمض

 ءاطلا فرح

 يعجشألا ميشأ نب قراط

 قراس نب قراط

 يمرضحلا ديوس نب قراط

 ىسمحألا باهش نب قراط

 يبراحلا هللا دبع نب قراط

 دوعسم نب ديبع نب قراط
 عفار يبأ نب ةمقلع نب قراط

 عقرملا نب قراط
 يفقثلا ةبقع نب ديعس نب حيرط

 ةيريوج يبأ نب ليفطلا
 ثراحلا نب ليفطلا

 ةربخس نب ليفطلا
 يراصنألا دعس نب ليفطل

 يسودلا ورمع نب ليفطلا
 ءاسنخ نب كلام نب ليفطلا

 ىملسلا ليقع وبأ ةحلط

 يملسألا دردح يبأ نب ةحلط

 يراصنألا ةحلط

 ءاربلا نب ةحلط
 دواد نب ةحلط

 يقرزلا ةحلط

 يميتلا هللا ديبع نب ةحلط
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 يعازخلا كلام نب ةحلط

 يرضنلا ورمع نب ةحلط
 ةمهاج نب ةيواعم نب ةحلط

 رذنملا نب يلع نب قلط

 ريمع نب بيلط

 يدهنلا ريهز يبأ نب ةفهط
 يرافغلا سيق نب ةفهط
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 هِي يبنلا ىلوم نامهط

 يرادلا هللا دبع نب بيطلا

 ءاظلا فرح

 يدع نب عفار نب نايبظ
 يدسألا نانس ني نايبظ

 ةرامع نب نايبظ

 نيعلا فرح

 يولبلا ربو نب ةبلعث نب ذئاع

 يرسجلا ديعس نب ذئاع
 يفعجلا ذئاع يبأ نب ذئاع

 يدزألا ورمع نب ذئاع

 ينزملا ورمع نب ذئاع
 طرق نب ذئاع

 ةعيبر نب سباع
 يرافغلا سباع

 بطيوح ىلوم سباع

 بزاع نب ءاربلا وبأ بزاع
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 فرقا

 فردرما

 فرخفي

 فردرم

 فرق

 فرق

 فردرخا

 افرخرل

 فرخ
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 ماشه نب صاعل

 حلقألا نب تباث نب مصاع

 ةرذح ليقو دردح نب مصاع

 يفنقنلا نايفس نب مصاع
 يراصنألا يدع نب مصاع

 باطخلا نب رمع نب مصاع
 يردبلا سيق نب مصاع
 ينرملا مصاع

 يئيللا رصن وبأ مصاع

 يملسألا مشاه وبأ مصاع

 ليلاي دبع نب ريكبلا نب لقاع
 عوكألا نب رماع

 ةيمأ يبأ نب رماع

 شاخشخلا نب ةيمأ نب رماع
 ليلاي دبع نب ريكبلا نب رماع

 نابوث نب ثراحلا نب رماع
 يرهفلا ثراحلا نب رماع

 موثلك نب ثراحلا نب رماع

 ةفيذح نب رماع

 مارلا رماع

 يودعلا ةعيبر نب رماع
 يراصنألا ةملس نب رماع
 ينادمهلا رهش نب رماع

 يردبلا هللا دبع نب رماع
 حارجلا هللا دبع نب رماع
 ينالوخلا هللا دبع نب رماع

 يشاقرلا ةدبع نب رماع

 يبيجتلا ةفاذح نب ورمع نب رماع

 يريمنلا ريمع نب رماع

 ةثراح نب فوع نب رماع

 فردا

 فيفا

 ضف

 اما

 فقفي

 ىفض

 فقررت

 اففران

 ىفرفت
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 ةريهف نب رماع

 يرعشألا سيق نب رماع

 يرعشألا نيدل نب رماع
 يرماعلا طيقل نب رماع

 كلام نب رماع

 ثراحلا دبع نب دلخم نب رماع

 لاله وبأ ينزملا رماع

 يحمجلا دوعسم نب رماع

 ينابيشلا رطم نب رماع
 يراصنألا ماشه وبأ رماع

 يركبلا ةلثاو نب رماع

 رضخأ نب دابع
 يظيق نب رشب نب دابع
 شقو نب رشب نب دابع

 يموزخملا رفعج نب دابع

 ليبحرش نب دابع
 يليدلا ورمع نب دابع

 رماع نب سيق نب دابع

 ميحس نب دابع
 يراصنألا لهس نب دابع

 نانس نب دابع

 نابيش نب دابع

 ورمع نب دابع

 ةرم نب دابع

 بلطملا نب دابع

 ةبلعث وبأ دابع

 يودعلا دابع

 بيشألا نب ةدابع

 يريمنلا ىفوأ نب ةدابع

 سشاخشتلا نب ةدابع
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 تماصلا نب ةدابع

 طرق نب ةدابع

 سيق نب ةدابع
 يفرزلا ةدابع

 ةلضن نب ةدابع نب سابع

 مشاه نب بلطملا دبع نب سابعلا

 يملسلا سادرم نب سابع

 مشاه ينب ىلوم سابع

 سيق وبأ ةيابع

 ةعمز نب دبع

 دبع نب دبع

 دردح وبأ دبع

 ينزملا دبع
 نزح نب ةدبع

 رهسم نب ةدبع

 يكيلملا ةدبع

 يدع نب ىلعألا دبع
 ثراحلاا نب رابجلا دبع

 ةعيبر نب دحلا دبع

 صفح نب ديمحلا دبع

 ديزي نب ريخ دبع

 رامحب بقلي هللا دبع

 دمحأ يبأ نب هللا دبع

 مقرأ نب هللا دبع

 جرعألا قاحسإ نب هللا دبع

 ةرارز نب دعسأ نب هللا دبع

 يئثيللا عقسألا نب هللا دبع

 يسودسلا دوسألا نب هللا دبع

 ينزاملا روعألا نب هللا دبع
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 يعازخلا مرقأ نب هللا دبع

 يموزخملا ةيمأ يبأ نب هللا دبع

 سينأ نب هللا دبع
 مارح نب سينأ نب هللا دبع
 شقو نب سوأ نب هللا دبع
 يملسلا ىفوأ يبأ نب هللا دبع

 ردب نب هللا دبع

 ينهجلا ردب نب هللا دبع
 ءاقرو نب ليدب نب هللا دبع

 . يرهزلا فوع نب نمحرلا دبع

 يعازخلا يزبأ نب نمحرلا دبع
 يدبعلا ةنيذأ نب نمحرلا دبع
 فوع دبع نب رهزأ نب نمحرلا دبع
 ثوغي دبع نب دوسألا نب نمحرلا دبع

 يراصنألا ميشأ نب نمحرلا دبع

 يراصنألا ديجب نب نفحرلا دبع
 ريشب نب نمحرلا دبع

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع
 ناجيب نب نمحرلا دبع

 تباث نب نمحرلا دبع

 نابوث نب نمحرلا دبع

 رباج نب نمحرلا دبع

 ةيراج نب نمحرلا دبع

 بطاح نب نمحرلا دبع

 ناسح نب نمحرلا دبع

 ةنسح نب نمحرلا دبع

 ربج نب نمحرلا دبع

 ديلولا نب دلاخ نب نمحرلا دبع

 يملسلا بابحخخ نب نمحرلا دبع



 ريهز نب نمحرلا دبع
 باطخلا نب ديز نب نمحرلا دبع

 ةراس يبأ نب نمحرلا دبع

 ةدعاس نب نمحرلا دبع

 ةربس يبأ نب نمحرلا دبع

 يفوكلا ةربس نب نمحرلا دبع
 دعس نب نمحزلا دبع

 ةرارز نب دعس نب نمحرلا دبع

 ةرمس نب نمحرلا دبع

 ريمس نب نمحرلا دبع

 ةنس نب نمحرلا دبع

 يراصنألا لهس نب نمحرلا دبع
 فينح نب لهس نب نمحرلا دبع

 لبش نب:نمحرلا دبع

 ةبيش نب نمحرلا دبع

 رخص نب نمحرلا دبع
 ةعصعص يبأ نب نمحرلا دبع

 ةداتق نب ناوفص نب نمحرلا دبع

 ةمادق نب ناوفص نب نمحرلا دبع

 ذئاع نب نمحرلا دبع

 شئاع نب نمحرلا دبع

 ديبع نب نمحرلا دبع

 يريمنلا ديبع نب نمحرلا دبع
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 يميمتلا نامثع نب نمحرلا دبع

 سيدع نب نمحرلا دبع

 ةبارع نب نمحرلا دبع

 ةليسبع نب نمحرلا دبع

 ليقع يبأ نب نمحرلا دبع
 يفقثلا ةمقلع نب نمحرلا دبع

 يماميلا يلع نب نمحرلا دبع

 باطخلا نب رمع نب نمحرلا دبع

 ةريمع يبأ نب نمحرلا دبع

 ينزملا ةريمع يبأ نب نمحرلا دبع
 فوع يبأ نب نمحرلا دبع
 فوع نب نمحرلا دبع

 ميوع نب نمحرلا دبع

 ىسيع نب نمحرلا دبع

 مانغ نب نمحرلا دبع

 منغ نب نمحرلا دبع
 نالف نب نمحرلا دبع
 ةداتق نب نمحرلا دبع

 دارق نب نمحرلا دبع

 طرق نب نمحرلا دبع

 بعك نب نمحرلا دبع

 عقرملا نب نمحرلا دبع

 دوعسم نب نمحرلا دبع

 عيطم نب نمحرلا دبع

 ذاعم نب نمحرلا دبع

 ةيواعم نب نمحرلا دبع

 رمعم نب نمحرلا دبع

 لم نب نمحرلا دبع

 ماجنلا نب نمحرلا دبع

 راين نب نمحرلا دبع
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 ةيراج نب ديزي نب نمحرلا دبع

 دشار نب ديزي نب نمجرلا دبع

 رمعي نب نمحرلا دبع

 (بوسنم ريغ) نمحرلا دبع

 دالخ وبأ نمحرلا دبع

 دشار وبأ نمحرلا دبع

 هللا دبع وبأ نمحرلا دبع
 ةبقع وبأ نمحرلا دبع

 ىسوم وبأ نمحرلا دبع

 دنه وبأ نمحرلا دبع

 يعجشألا نمحرلا دبع
 يريمحلا نمحرلا دبع

 ينزملا نمحرلا دبع

 يراصنألا نمحرلا دبع

 ينالوخلا اضر دبع

 مصألا نب زيزعلا دبع
 ديعس نب زيزعلا دبع

 . ناميلا نب زيزعلا دبع

 فيس نب زيزعلا دبع
 يثراح لا فوع دبع

 يسودلا منغ دبع
 يدزألا مويقلا دبع

 ربلا نب هّللا دبع

 ةعيبر نب ريرب نب هللا دبع

 ناوفص وبأ رسب نب هللا دبع
 ينانكلا ليغب نب هللا دبع

 قيدصلا ركب يبأ نب هللا دبع

 يراصنألا تباث نب هللا دبع

 يرفظلا تباث نب هللا دبع
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 ١هما/ نملك

 4١ه

 ةمزخ نب ةبلعت نب هللا دبع

 ريعص نب ةبلعث نب هللا دبع

 بوث نب هللا دبع
 يضايبلا رباج نب هللا دبع

 يدبعلا رباج نب هللا دبع
 يراصنألا ريبج نب هللا دبع

 يعازخلا ريبج نب هللا دبع
 شحج نب هللإ دبع
 سيق نب دجلا نب هللا دبع

 ءاعدجلا يبأ نب هللا دبع

 يجافخلا دارج نب هللا دبع

 سنأ نب ءزج نب هللا دبع
 بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع
 يراصنألا ميهج نب هللا دبع

 ثدراحلا نب هللا دبع

 ءزج نب ثراحلا نب هللا دبع

 رارض يبأ نب ثراحلا نب هللا دبع

 رميوع نب ثراحلا نب هللا دبع
 سيق نب ثراحلا نب هللا دبع

 لفون نب ثراح ا نب هللا دبع
 نامعنلا نب ةثراح نب هللا دبع

 يمعثخلا يشبح نب هللا دبع

 بيبح نب هللا دبع
 يلهشألا ةبيبح يبأ نب هللا دبع

 يملسألا دردح يبأ نب هللا دبع

 يمهسلا ةفاذح نب هللا دبع
 مارح مأ نب هللا دبع

 ةلمرح نب هللا دبع
 ةبازح نب هللا دبع
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 روحت

 ءاسمخلا ىبأ نب هللا دبع

 يدزألا ةلاوح نب هللا دبع

 مزاخ نب هللا دبع

 ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع

 ترألا نب بابخ نب هللا دبع

 ينهجلا بيبخ نب هللا دبع
 يركبلا تيرخ نب هللا دبع
 ريمخ نب هللا دبع
 نامثع ىلوم ةراد نب هللا دبع

 ينزملا نيداجبلا وذ نب هللا دبع

 سيق نب عيبرلا نب هللا دبع
 يفقثلا ةعيبر يبأ نب هللا دبع

 ثراحلا ةعيبر نب هللا دبع

 يملسلا ةعيبر نب هللا دبع

 يموزخملا ةعيبر يبأ نب هللا دبع

 جورسم نب ةعيبر نب هللا دبع

 يريمنلا ةعيبر نب هّللا دبع

 يموزخملا قزر نب هللا دبع
 يقرزلا عفار نب ةعافر نب هللا دبع

 سيقلا ئرما نب ةحاور نب هللا دبع

 ةدئاز نب هللا دبع

 يرعبزلا نب هللا دبع
 ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع
 يدايإلا بغز نب هللا دبع
 دوسألا نب ةعمز نب هللا دبع

 ينهجلا لمز نب هللا دبع
 1 ريهز وبأ هللا دبع

 ديز نب هللا دبع
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 153ه

 ا/ 1١

١15١ 

 ةبلعث نب ديز نب هللا دبع

 ينهجلا ديز نب هللا دبع
 نزام نب ورمع نب ديز نب هللا دبع

 بئاسلا نب هللا دبع

 يراصنألا ةدعاس نب هللا دبع
 ملاس نب هللا دبع

 ينهجلا ةربس نب هللا دبع

 ينادمهلا ةربس نب هللا دبع

 رمتعملا نب ةقارس نب هللا دبع

 ينزملا سجرس نب هللا دبع
 يراصنألا دعس نب هللا دبع

 ةمثيخ نب دعس نب هللا دبع

 حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع
 يشرقلا يدعسلا نب هللا دبع

 يومألا ديعس نب هللا دبع
 نايفس يبأ نب هللا دبع

 يدزألا نايفس نب هللا دبع

 يفقثلا نايفس نب هللا دبع

 دسأللا دبع نب نايفس نب هللا دبع

 كلام نب ةملس نب هللا دبع

 يثيللا ةميكأ نب ميلس نب هللا دبع
 يماذجلا ردنس نب هللا دبع

 فينح نب لهس نب هللا دبع

 عقار نب لهس نب هللا دبع

 ديز نب لهس نب هللا دبع
 نب ورمع نب ليهس نب هللا دبع

 سمش دبع

 يثراحلا ديوس نب هللا دبع
 ْ مالس نب هللا دبع
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4 
 نا

 اع

 ناليس نب هللا دبع
 يراصنألا لبش نب هللا دبع
 يرماعلا ريخشلا نب هللا دبع

 ةديدش يبأ نب هللا دبع

 ةمقلع وبأ ليبحرش نب هللا دبع

 ينالوخلا رمش نب هللا دبع
 بايشلا نب هللا دبع
 يراصنألا ناوفص نب هللا دبع

 يعازخلا ناوفص نب هللا دبع

 ةمادق نب ناوفص نب هللا دبع

 يحيانصلا هللا دبع

 كلام نب ةرمض نب هللا دبع

 يرفظلا قراط نب هللا دبع

 يرافغلا ةفهط نب هللا دبع
 طرق نب ذئاع نب هللا دبع

 يراصنألا ينزاملا مصاع نب هللا دبع

 ميؤل نب رماع نب هللا دبع
 سنأ نب رماع نب هللا دبع

 ةعيبر نب رماع نب هللا دبع

 زيرك نب رماع نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع
 يلامتلا دبع نب هللا دبع

 لاله نيب دسألا دبع نب هللا دبع

 يبأ نب هللا دبع نب هللا دبع

 فانم دبع نب هللا دبع

 لاله دبع نب هللا دبع

 يراصنألا سبع نب هللا دبع

 دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع

 ينالوخلا ةبتع نب هللا دبع
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 يراصنألا كيتع نب هللا دبع

 ._ فكذلل
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 ١031١8١ قيدصلا ركب وبأ نامثع ني هللا دبع

 رماع نب نامثع نب هللا دبع

 نافع نب نامثع نب هللا دبع

 ءارمحلا نب يدع نب هللا دبع

 رايخلا نب يدع نب هللا دبع

 يولبلا سيدع نب هللا دبع
 ينهجلا ةبارع نب هللا دبع

 يراصنألا ةجفرع نب هللا دبع

 يراصنألا ةطفرع نب هللا دبع

 ةربكع نب هللا دبع
 ميكع نب هللا دبع
 ةلحلح نب ورمع نب هللا دبع
 باطخلا نب رمع نب هللا دبع
 مارح مأ نب ورمع نب هللا دبع
 مارح نب ورمع نب هللا دبع

 مزح نب ورمع نب هللا دبع

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 لاله نب ورمع نب هللا دبع

 بهو نب ورمع نب هللا دبع
 يعجشألا ريمع نب هللا دبع

 يراصنألا ريمع نب هللا دبع

 يمطنخلا ريمع نب هللا دبع
 يسودسلا ريمع نب هللا دبع

 ةريمع نب هللا دبع

 فوع نب هللا دبع

 ةبنع نب هللا دبع

 ميوع نب هللا دبع

 شايع نب هللا دبع
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 مانغ نب هللا دبع

 ليسغلا نب هللا دبع
 يرافغلا هللا دبع

 ةلاضف نب هللا دبع

 يفقثلا براق نب هللا دبع
 يدزألا طرق نب هللا دبع
 ةماحق نب هللا دبع

 يملسألا سيق نب هللا دبع

 يرعشألا سيق نب هللا دبع
 يراصنألا سيق نب هللا دبع

 يعازخلا سيق نب هللا دبع

 دلاخخ نب سيق نب هللا ديع
 يفيتعلا سيق نب هللا دبع
 ةمركع نب سيق نب هللا دبع
 يثيللا زرك نب هللا دبع
 ديز نب بعك نب هللا دبع

 ورمع نب بعك نب هللا دبع

 ةيبتللا نب هللا دبع
 يميمتلا زعام نب هللا دبع

 (رمتعملا ينب نم) كلام نب هللا دبع

 يسمحألا كلام نب هللا دبع

 يسوألا كلام نب هللا دبع

 يقفاغلا كلام نب هللا دبع

 ةئيحب نب كلام نب هللا دبع
 نيقلا ىبأ نب كلام نب هللا دبع

 ىزعلا دبع نب ةمرخم نب هللا دبع

 رمخم نب هللا دبع
 يراصنألا عبرم نب هللا دبع

 عقرملا نب هللا دبع
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 دروتسملا نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 ةناحير وبأ رطم نب هللا دبع

 يلهابلا ةملسم نب هللا دبع

 فرطم يبأ نب هللا دبع

 عيطم نب هللا دبع
 نوعظم نب هللا دبع

 مدعم نب هللا دبع
 يرضاغلا ةيواعم نب هللا دبع

 يلهابلا ضرعم نب هللا دبع

 ةيعم نب هللا دبع

 لفغم نب هللا دبع
 نرقم نب هللا دبع

 قفتنملا نب هللا دبع

 بينم نب هللا دبع
 خسان نب هللا دبع

 ةلضن نب هللا دبع

 ينانكلا ةلضن نب هللا دبع

 نامعنلا نب هللا دبع

 يعجشألا ميعن نب هللا دبع

 ماحنلا نب هللا دبع

 يسودسلا بهو نب هللا دبع
 ماذخ نب ةعيدو نب هللا دبع

 جازو نب هللادبع

 يموزخملا ديلولا نب هللا دبع
 داهلا نب هللا دبع

 ىناه نب هللا دبع

 بيبه نب هللا دبع
 ماده نب هللا دبع
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 ةباحصلا ةفرعم

 يميمتلا ماشه نب هللا دبع

 يراصنألا دنه نب هللا دبع

 يفقثلا لاله نب هللا دبع

 ينزملا لاله ني هللا دبع

 يمطخلا ديزي نب هللا دبع
 يراقلا ديزي نب هللا دبع
 بوسنم ريغ هللا دبع
 دلاخ وبأ هللا دبع

 كلام وبأ هللا دبع

 دمحم وبأ هللا دبع

 سوباق وبأ هللا دبع

 ديزي وبأ هللا دبع
 يركبلا هللا دبع

 ىلامشلا هللا دبع

 ىنالوخلا هللا دبع

 يرادلا هللا دبع
 ينزملا هللا دبع

 يعوبريلا هللا دبع

 ةعيبر نب بلطملا دبع

 رديكأ نب كلملا دبع

 كيبع

 نمحرلا دبع وبأ ديبع

 هني لوسرلا ىلوم ديبع

 سوأ نب ديبع

 يراصنألا ديبع

 ينهجلا ديبع

 يلدحلا دلاخ نب ديبع
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 يملسلا دلاخ نب ديبع

 شاخشخلا نب ديبع

 يحر نب ديبع

 ةعافر نب ديبع

 رماع نب ديز نب ديبع

 رخص نب ديبع

 بزاع نب ديبع

 رافغلا دبع نب ديبع

 ديبع يبأ نب ديبع

 يكرعلا ديبع

 حيبص نب ورمع نب ديبع

 ينالكلا ورمع نب ديبع

 رمخم نب ديبع

 ملسم نب ديبع
 ذاعم نب ديبع

 ةيواعم نب ديبع

 ىلعملا نب ديبع

 ةيعم نب ديبع

 بهو نب ديبع

 يفثراحلا دلاخ نب ديبع

 ثراحلا نب ةديبع

 يغيص نب ةديبع

 يناملسلا ورمع نب ةديبع

 (بوسنم ريغ) هللا ديبع

 ملسأ نب هللا ديبع

 يفقتثلا هللا ديبع

 يملسلا هللا ديبع

 دوه نب ةرمض نب هللا ديبع
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 سابعلا نب هللا ديبع

 قلاخلا دبع نب هللا ديبع
 يدع نب هللا دبع

 باطنلا نب رمع نب هللا ديبع
 نصحم نب هللا ديبع
 رمعم نب هللا ديبع
 يناوسلا ةيعم نبدا ديبع
 ةيواعم نب ديز نب ديبع

 صيعلا يبأ نب ديسأ نب باتع
 يبضلا ريمش نب باتع
 يراصنألا كلام نب نابتع

 | يجرزخلا
 يفقثلا ةيراج نب ديسأ نب ةبتع
 يراصنألا ةبتع

 يراصنألا عفار نب عيبر ٍةبتع

 عيرط نب ةبتع
 يملسلا دبع نب ةبتع

 يراصنألا ميوع نب ةبتع
 ناوزغ نب ةبتع

 يملسلا دقرف نب ةبتع
 يلذهلا دوعسم نب ةبتع
 يملسلا رذنلا نب ةبتع

 راين نب ةبتع

 صاقو يبأ نب ةبتع

 بوقرع نب سيرتع

 ريتع
 يرذعلا ريتع

 يلهشألا ناهيتلا نب كيتع

 سيق نب ةماثع
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 قرزألا نب نامثع

 هللا ديبع نب نامثع

 فينح نب نامثع
 سامش نب نامثع

 ةحلط نب نامثع

 صاعلا يبأ نب نامثع

 ورمع نب رماع نب نامثع
 يفقثلا نامثع نب نامثع

 نافع نب نامثع

 ورمع نب نامثع

 يراصنألا ورمع نب نامثع

 سيق نب نامثع
 نوعظم نب نامثع

 يكسكسلا عتام نب يرجع
 ريمن نب زوجع

 ىزعلا دبع نب ديزي نب ريجع
 ةذوه نب دلاخ نب ءادعل

 يونينلا سادع

 ءادب نب يدع

 يئاطلا متاح نب يدع

 ' ةءاوس نب ةعيبر نب يدع
 ءابغزلا يبأ نب يدع

 يماذجلا ديز نب يدع

 ةورف نب ةريمع نب يدع
 يدنكلا ةريمع نب يدع

 يملسلا ةيراس نب ضابرعلا
 يدنكلا بزرع
 يدنكلا ةريمع نب سرع
 يميمتلا ٍدعسأ نب ةجفرع

 يعجشألا حيرض نب ةجفرع
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 يشرقلا بابخ نب ةطفرع
 تلصلا نب ءامسأ نب ةورع

 دعجلا يبأ نب ةورع

 يميقفلا ةرضاغ وبأ ةورع

 يفقثلا دوعسم نب ةورع

 سوأ نب سرضم نب ةورع
 يراصنألا ثيغم نب ةورع

 يكبلملا هللا دبع وبأ بيرع

 ةرقش وبأ ةمالس نب سعسع

 ةميصع ليقو ةمصع

 يملسلا سنيق نب ةمصع
 يمطخلا كلام نب ةمصع
 ش كردم نب ةمصع

 ميهاربإ نب ءاطع
 يبيشلا ءاطع

 هللا دبع وبأ ءاطع

 ينزملا ءاطع
 يميمتلا بجاح نب ءاطع

 ينزاملا رسب نب ةيطع
 يدعسلا ةيطع

 يفقثلا نايفنس نب ةيطع

 رماع نب ةيطع

 يظرقلا ةيطع
 يناميلا ثراحلا نب فيفع

 ريفع يبأ نب ريفع

 يدنكلا فيفع

 رماع نب ثراحلا نب ةبقع

 عفار نب ةبقع

 يقرزلا دعس وبأ ةبقع
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 يملسلا رماع نب ةبقع

 ورمع نب سبع نب رماع نب ةبقع

 ينهجلا نمحرلا دبع وبأ ةبقع

 ربج ىلوم نمحرلا دبع وبأ ةبقع

 يردبلا دوعسم وبأ ورمع نب ةبقع

 ميدك نب ةبقع
 يثيللا كلام نب ةبقع

 ةعيبر نب بهو نب ةبقع

 ينهجلا ةبرقع

 بلاط يبأ نب ليقع

 ةبيقر نب ةبيقع

 نصحم ني ةشاكع
 يلالهلا ةعادو نب فاكع

 يميمتلا بيؤذ نب شاركع

 لهج يبأ نب ةمركع

 ينالوخلا ديبع نب ةمركع

 سيقلا عمصأ نب ءابلع
 يركشيلا ءابلع

 يئراح لا يراصنألا ديز نب ةبلع

 يولبلا يدع نب ةسلع

 يملسألا ةمقلع

 يملسلا روعألا نب ةمقلع

 هللا دبع نب ةدانج نب ةمقلع

 يرافغلا ثريوحلا نب ةمقلع

 يولبلا ةثمر نب ةمقلع
 هللا دبع نب نايفس نب ةمقلع

 ينالوخلا يمس نب ةمقلع

 يرماعلا ةثالع نب ةمقلع

 يعازخلا ءاوغف نب ةمقلع

 يجلدملا رزجم نب ةمقلع



 ثدراحلا نب ةيجان نب ةمقلع

 ينانكلا ةلضن نب ةمقلع

 يثيللا صاقو نب ةمقلع

 ورمع نب ديزي نب ةمقلع

 يملسلا مكحلا نب يلع
 ةناكر نب يلع

 يملسلا ةردس وبأ يلع

 نابيش نب يلع

 بلاط يبأ نب يلع

 قلط نب يلع

 يلالهلا يلع وبأ يلع
 رابه نب يلع

 ينزاملا رمحأ نب ةرامع

 دلاخخ نب سوأ نب ةرامع

 يراصنألا تباث نب ةرامع

 يراصنألا مزح نب ةرامع

 ينزاملا نسح يبأ نب ةرامع

 يفقثلا ةبيؤر نب ةرامع

 يئايسلا بيبش نب ةرامع

 ةركز نب ةرامع

 نكسلا نب دايز نب ةرامع

 يمعثخلا ديبع نب ةرامع

 ةثراح نب ةبقع نب ةرامع

 ثدراحلا نب دلخم نب ةرامع

 ةبقع نب ديلولا نب ةرامع

 جاجح نب نارمع

 ديجن وبأ نيصح نب نارمع
 هّللا ديبع نب ةحلط نب نارمع

 رميوع نب نارمع
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 ناحلم نب نارمع

 يعبضلا رصن وبأ نارمع

 يملسألا رمع

 يعمجلا نب رمع

 يملسلا مكحلا نب رمع
 باطخلا نب رمع
 يعازخلا ملاس نب رمع

 يملسملا دعس نب رمع

 ةشبك وبأ دعس نب رمع
 ةملس يبأ نب رمع

 يملسلا رماع نب رمع
 دايز يبأ نب هللا ديبع نب رمع

 يثيللا ورمع نب رمع

 يعخنلا فوع نب رمع

 يعازخلا ةيزغ نب رمع
 يراصنألا كلام نب رمع

 قحال نب رمع

 يرضاغلا ةيواعم نب رمع

 يبعكلا ديزي نب رمع

 صوحألا نب ورمع
 بطخأ نب ورمع
 يرمضلا ةيمأ نب ورمع
 ةكارأ يبأ نب ورمع

 دسألا يبأ نب ورمع

 يميمتلا مثهألا نب ورمع

 يفقثلا سوأ نب ورمع

 سايإ نب ورمع

 يسيقلا حادب نب ورمع
 ليلب نب لالب نب ورمع
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 ةباحصلا ةفرعم

 ناح يرمنلا بلغت نب ورمع
 نس شقو نب تباث نب ورمع

 14 ينهجلا ةبلعث نب ورمع

 نيب بهو نب ةبلعث نب ورمع
 ا يلامثلا ورمع
 4 ناعدج نب ورمع

 5 حومج ا نب ورمع
 106 قلطصملا نب ثراحلا نب ورمع

 511 بيبح نب ورمع
 511 يراصنألا ةنح نب ورمع

 نيل ثيرح نب ورمع

 56 ميعن نب ةبازح نب ورمع

 نسر مزح نب ورمع
 قل يثيللا سامح نب ورمع

 5 قمح لا نب ورمع
 يحل يرعشألا ةجراخ نب ورمع

 اال سيف نب ةجراخ نب ورمع
 ل ةعازخ يبأ نب ورمع

 14 رونلاوذ ورمع

 يدل ةدئاز نب ورمع

 18 ةرارز نب ورمع

 ملكا علاع ةعرز وبأ ورمع

 30 يعازخلا ملاس نب ورمع

 نيب ةقارس نب ورمع
 يح يرهفلا حرس يبأ نب ورمع

 انامل ذاعم نب دعس نب ورمع

 3 يراصنألا ديعس وبأ ورمع

 نرخ صاعلا نب ديعس نب ورمع

 060 ديعس وبأ يلذهلا ديعس نب وزمع

 نايفس يبأ نب ورمع

 روعألا وبأ نايفس نب ورمع

 يلاكبلا نايفس نب ورمع
 يفقثلا نايفس نب ورمع

 يردخلا نايفس نب ورمع

 يفرعلا نايفس نب ورمع

 يبراحملا نايفس نب ورمع

 عيقن نب ةملس نب ورمع

 بيبح نب ةرمس نب ورمع

 يراصنألا لهس نب ورمع

 ليحارش نب ورمع

 ساش نب ورمع

 يعفايلا يوفش نب ورمع
 عيلص نب ورمع

 ليفطلا نب ورمع
 صاعلا نب ورمع

 . كلام نب رماع نب ورمع
 يراقلا هللا دبع نب ورمع

 يملسلا ةسبع نب ورمع

 يمرضحلا هللا ديبع نب ورمع

 لفون نب ةبتع نب ورمع

 يراصنألا ينالجعلا ورمع

 ةيطع نب ورمع

 يدعسلا ةيطع وبأ ورمع

 ينالجعلا ورمع يبأ نب ورمع

 ينزملا ورمع يبأ نب ورمع

 يراصنألا ريمع نب ورمع

 فوع نب ورمع

 ديز نب فوع نب ورمع



 ورمع نب ةيزغ نب ورمع
 يفقثلا ناليغ نب ورمع

 يثيللا سارف وبأ ورمع
 ءاوغفلا يبأ نب ورمع

 ةرق نب ورمع

 يراجنلا داوس نب سيق نب ورمع

 يمايلا بعك نب ورمع

 نزام نب ورمع

 يعجشألا كلام نب ورمع

 ساورلا كلام نب ورمع
 ةنسألا كلام نب ورمع

 يدسألا نصحم نب ورمع

 يرضاغلا موزخم نب ورمع

 يملسلا سادرم نب ورمع

 ورمع نب فرطم نب ورمع
 يراصنألا ذاعم نب ورمع

 نامعنلا نب ذاعم نب ورمع

 برك يدعم نب ورمع

 ينهجلا ةرم نب ورمع
 يدوألا نوميم نب ورمع

 ةلضن نب ورمع

 نرقم نب نامعنلا نب ورمع

 يبرثي نب ورمع

 يفقثلا ىلعي نب ورمع
 نذؤملا ظرقلا دعس نب رامع

 يمعثخلا ديبع نب رامع
 ةرارز نب ذاعم نب رامع

 رساي نب رامع

 ةباحصلا نم لجر ريمع
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 ةيمأ نب ريمع

 يراصنألا ريمع.

 ةرضاغ نب رباج نب ريمع

 لصاو نب فرعم دج ريمع

 ةبلعث نب ثراحلا نب ريمع

 يمطنخلا بيبح نب ريمع

 حومجلا نب مامحلا نب ريمع
 يناذمهلا نارم يذ ريمع

 يراصنألا دعس نب ريمع

 يدبعلا دهف نب دعس نب ريمع

 يرمضلا ةملس نب ريمع
 ءاسنخ نب كلام نب رماع نب ريفع

 يراصنألا ديبع نب ريمع

 يثيللا ورمع نب ريمع

 ريمع نب ركب وبأ ريمع
 ئراقلا ريمع

 ةداتق نب ريمع

 ينزم ا ريمع

 يمحللا يبآ ىلوم ريمع

 يرهزلا صاقو يبأ نب ريمع
 يحمجلا بهو نب ريمع

 يولبلا ةبلعث نب سبنع

 نايفس يبأ نب ةسبنع
 نوراه وبأ ينابيشلا ةرتنع

 ينهجلا ميهاربإ وبأ ةمنع

 ينهج ا ةلمرح نب ةجسوع
 ةثاثأ نب فوع

 يلجبلا ثراحلا نب فوع

 داوس نب ثراحلا نب فوع
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 ةريصح نب فوع
 يمعثخلا فوع

 مهلد نب فوع

 ةيراج نب عيبر نب فرع

 يرمضلا ةقارس نب فوع
 يراصنألا ةملس وبأ فوع

 ليبش وبأ فوع

 دبعم نب عاقعقلا نب فوع
 يعجشألا كلام نب فوع

 ةوجن نب فوع
 ينابيشلا نامعنلا نب فوع

 بلاط يبأ نب رفعج نب نوع
 يراصنألا ةدعاس نب ميوع

 يلذهلا ةدعاس نب ميوع

 يراصنألا رقشأ نب ميوع

 ميمت وبأ ريوع
 ءادردلا وبأ رماع نب ريوع

 ينالجعلا روع

 لضفلا مأ ىلوم ريوع
 يفقثلا ةيراج نب ءالعلا

 يمرضحلا ءالعلا

 ةجراخ نب ءالعلا

 بابحخ نب ءالعلا
 يدعاسلا دعس نب ءالعلا

 حورسم نب ءالعلا

 بهو نب ءالعلا

 يرهفلا سينأ نب ديزي نب ءالعلا
 يطيلسلا راحص نب ةقالع

 يدزألا ورمع دبع نب ذايع
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 يراصنألا ضايع:

 يميتلا ثراحلا نب ضايع

 يدبعلا ديز نب ضايع

 ربج نب دعس نب ضايع

 يفقتثلا هللا دبع نب ضايع

 بابذ يبأ نب هللا دبع نب ضايع
 يرعشألا ورمع نب ضايع

 يرهفلا منغ نب ضايع

 يرماعلا دئرم نب ضايع

 ليقع نب ىسيع

 ةعيبر يبأ نب شايع

 ردب نب ةفيذح نب نصح نب ةنييع

 نيغلا فرح

 ينزملا رجبأ نب بلاغ

 يثيللا هللا دبع نب بلاغ

 بيبش وبأ ةدقرغ

 يراصنألا ثراحلا نب ةيزغ

 يراصنألا ورمع نب ةيزغ

 ىيحي وبأ ناسغ

 فيضغ وبأ وأ فيضغ

 يدنكلا ثراحلا نب فيضغ

 ضايع وبأ فيطغ

 نايفس يبأ نب فيطغ

 نمحرلا دبع وبأ مانغ

 ينزاملا سيق نب مينغ
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 يمطخلا ورمع نب كتاف
 دعس نب هكاف

 يرماعلا هللا دبع نب عيجف

 ريشب وبأ كيدف
 يلجعلا نايح نب تارف

 ينارجنلا تارف

 سارفلا

 يثيللا ورمع نب سارف

 دقرف

 ةبحص هل دقرف
 ةورف

 ةبحص هل ةورف

 يمازجلا رماع نب ةورف

 يراصنألا ورمع نب ةورف

 سيق نب ةورف

 يدارملا كيسم نب ةورف

 يراصنألا ديبع نب ةلاضف

 يثيللا ةلاضف
 يملسألا دنه نب ةلاضف

 بلطملا دبع نب سابعلا نب لضفلا

 يدزألا مويق نب ىبحي نب لضفلا
 يمرحلا مصاع نب ناتلفلا

 يمليدلا زوريف
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 فاقلا فرح

 يفقثلا براق

 عيبرلا نب اعلا وبأ مساقلا

 قيدصلا ركب يبأ ىلوم مساقلا

 يراصنألا مساقلا

 هلي هللا لوسر نب مساقلا
 ةرفص وبأ قراس نب عطاق

 رماع نب ميشأ نب ثابق

 بوسنم ريغ ةصيبق

 يلجبلا ةصيبق
 ءاربلا نب ةصيبق
 يدسألا ةمرب نب ةصيبق

 قراخم نب ةصيبق

 يملسلا صاقو نب ةصيبق
 روعألا نب ةداتق

 ىفوأ نب ةداتق

 شايع نب ةداتق

 يشبح نب سيق نب ةداتق
 يسيقلا ناحلم نب ةداتق

 رماع نب ديز نب نامعنلا نب ةداتق

 بلطملا دبع نب سابعلا نب مثق
 يفقثلا ةلظنح نب ةمادق

 رامع نب هللا دبع نب ةمادق

 كلام نب ةمادق

 يحمجلا نوعظم نب ةمادق

 بعك نب ةظرق

 لاله نب سايإ نب ةرق
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 صومعد نب ةرق

 يريشقلا ةريبه نب ةرق

 يئاطلا ةلظنح نب ةماسق

 ريشق ليئارسإ وبأ
 ةديدح- نب رماع نب ةبطق

 يسودسلا ةداتق نب ةبطق

 ْ يبلعثلا كلام نب ةبطق

 يملسألا دردح يبأ نب عاقعقلا

 ةرارز نب دبعم نب غاقعقلا

 هلع يبنلا مالغ زيفق

 يرافغلا فرطم نب ديهق

 ةشابح نب موثلك نب ةبثيق
 يراصنألا تباث وبأ سيق

 مزاح يبأ نب سيق
 يراصنألا ةعصعص يبأ نب سيق

 سيق نب صاعلا يبأ نب سيق
 يراصنألا ةزرغ يبأ نب سيق

 مينغ وبأ سيق

 دمحم وبأ سيق
 يرافخلا شيعي وبأ سيق

 يميمتلا سيق
 يماذجلا سيق

 رادج نب ثراحلا نب سيق

 سيق نب ةفاذح نب سيق

 ةجراخ نب سيق
 يسيقلا ةشرخ نب سيق

 يربنعلا شاخشخلا نب سيق

 ديز نب سيق
 ينهجلا ديز نب سيق

 بئاسلا نب سيق
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 ميلد نب ةدابع نب دعس نب سيق

 روعز نب سيق نب نكسلا نب سيق

 يراصنألا علس نب سيق
 ذئاع نب سيق

 يرقنم لا مصاع نب سيق

 ش دابع نب سيق

 هللا دبع نب سيق

 يدعجلا ىليل وبأ هللا دبع نب سيق

 ىزعلا دبع نب سيق
 يراصنألا رذنملا دبع نب سيع

 يراصنألا دهف نب سيق
 يبالكلا بالك نب سيق
 يبحرألا كلام نب سيق

 ةمرخم نب سيق

 يراصنألا ةبلعث نب دلخم نب سيق

 يفنحلا دبعم نب سيق
 ينوكسلا نامعنلا نب سيق

 يملسلا مئيهلا نب سيق

 يعجنشألا نيق

 يدزألا ىيحي وبأ مويق

 فاكلا فرح

 ةذوه نب شيبك

 بوسنم ريغ ريثك
 ءاربلا لاخ ريثك

 بئاسلا نب ريثك
 باهش نب ريثك

 تلصلا نب ريثك
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 بلطملا دبع نب سابعلا نب ريثك

 يمايلا ورمع نب بعك

 رسيلا وبأ ورمع نب بعك

 يرعشألا ضايع نب بعك

 يزهبلا ةرم نب بعك

 ةبض نب راسي نب بعك

 ينشخلا سيق نب مدرك

 ورمع نب سودرك

 يرهفلا رباج نب زرك

 يناسغلا لبنح نب موثلك يعازخملا ةمقلع نب زرك

 ينهجلا ريثك وبأ بيلك

 بوسنم ريغ بعك

 ةديح نب ديعس نب ريدنك يدزألا روث نب بعك

 ةبلعت نب زامج نب بعك

 يراصنألا جرزخلا نب بعك

 ىملس يبأ نب ريهز نب بعك

 سيق نب ديز نب بعك

 يظرقلا ميلس نب بعك

 نمحرلا دبع وبأ ناسيك
 راصنألا ىلوم ناسيك

 هَ هللا لوسر ىلوم ناسيك
 ديسأ يبأ نب باتع ىلوم ناسيك
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 ماللا فرح

 سيرت وبأ بعك نب ةدبل

 يراصنألا ديبل

 رماع نب ةعيبر نب ديبل

 يراصنألا لهس نب ديبل

 يدسألا ابل نب يبل

 يملسلا ميكح نب جالجللا
 ءالعلا وبأ جالجللا

 ةلمرح نب ميثخ نب تيصل
 ناملس نب سقل

 ينوكسلا ةأطرأ نب طيقل

 عيبرلا نب طيقل

 ةربص نب طيقل

 قفتنملا نب رماع نب طيقل
 يمخللا يدع نب طيقل

 ىملس نب سيم
 يبهللا كلام نب بيهل

 يمرضحلا ةعيهل

 يحل نب حرشيل

 ميملا فرح

 ةمثيخ نب نزام

 يئاطلا ةبوضغلا نب نزام
 ١ يميمتلا زعام

 زعام نب هللا دبع وبأ زعام
 يملسألا كلام نب زعام
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 يماذجلا رميحأ نب كلام

 رهزأ نب كلام

 يراصنألا كلام

 سوأ نب كلام

 ناثدحلا نب سوأ نب كلام

 ةنيحب نب كلام
 ناهيتلا نب كلام

 ثراحلا نب كلام

 يلهذلا ثراحلا نب كلام

 ثريوحلا نب كلام

 يريشقلا ةديح نب كلام

 شاخشنلا نب كلام

 يلوخ يبأ نب كلام

 مشخدلا نب كلام

 يقرزلا عفار نب كلام

 ةعيبر نب كلام

 يلولسلا ةعيبر نب كلام

 يساؤرلا كلام

 يفقثلا بئاسلا وبأ كلام

 دعس نب كلام

 يرذحلا نانس نب كلام

 يراصنألا ةعصعص نب كلام

 يرمضلا ةرمض نب كلام
 ةدابع نب كلام

 دبع نب كلام

 يمعثنلا هللا دبع نب كلام

 يعازخلا هللا دبع نب كلام

 يلالهلا هللا دبع وبأ كلام

 ةيهاتع نب كلام

 قدم

 ا لا
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 ورمع نب كلام

 يريشقلا ورمع نب كلام
 . يفنحلا ريمع نب كلام

 يملسلا ريمع نب كلام

 يرصنلا فوع نب كلام
 رازيعلا نب كلام

 يراصنألا ةمادق نب كلام

 يمرادلا مطهق نب كلام

 سيق نب كلام
 يراصنألا بعك نب كلام

 يواهرلا ةرارم نب كلام

 يرملا كلام

 يراصنألا دوعسم نب كلام

 صوحألا يبأ وبأ ةلضن نب كلام

 ينزملا ةليم نب كلام
 ينوكسلا ةريبه نب كلام

 يعازخلا بهو نب كلام

 رماخي نب كلام
 ينوكسلا راسي نب كلام

 يراصنألا رذنملا دبع نب رشبم

 يعفايلا باهش نب جربم
3 
 ذلكم

 ينابيشلا ةثراح نب ىنثملا

 يملسلا دوعسم نب عشاجم
 يملسلا ميلس نب ةرارم نب ةعاجم

 ةيواعم نب روث نب دلاجم
 يملسلا دوعسم نب دلاجم

 يرمضلا يدجم
 يولبلا ورمع نب دايز نب رذجم

 ريهز نب ريفع نب روث نب ةأزجم

 ديزي نبأ : ليقو ةيراج نب عمجم ا”
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 ةيراج نبا

 , ديزي نب عمجم
 يملسألا عردألا نب نجحم

 يليدلا نجحم يبأ نب نجحم
 يلذهلا ديز نب جودحم

 بوسنم ريغ زرحم

 يملسألا رهد نب زرحم

 كلام نب رماع نب زرحم

 هللا دبع نب ةلضن نب زرحم
 يعازخلا يبعكلا شرحم

 يثيالا ةمامثج نب ملحم
 بعك نب يبأ نب دمحم
 ةحيحأ نب دمحم

 ةرجب نب ملسأ نب دمحم
 يراصنألا ليعامسإ نب دمحم

 يضايبلا دوسألا نب دمحم

 فلخ نب دوسألا نب دمحم

 ثعشألا نب دمحم

 بوسنم ريغ يراصنألا نب دمحم

 يسودلا يراصنألا دمحم

 ريكبلا نب سايإ نب دمحم
 ةروتع ينب وخأ ءاربلا نب دمحم

 قيدصلا ركب يبأ نب دمحم

 سيق نب تباث نب دمحم

 بارغ نب رباج نب دمحم
 بلاط يبأ نب رفعج نب دمحم

 يمشاهلا
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 ةباحصلا ةفرعم

 نب ثراحلا نب بطاح نب دمحم

 رمعم

 يراصنألا دردح ىبأ نب دمحم

 ىفعتا نارمح نب دمحم

 يبراحملا ديزي نب ميثخ نب دمحم

 ةمقلع نب يعازخ نب دمحم

 ثراحلا نب ةعيبر ني دمحم

 يشرقلا
 لبج يبأ نب ريهز نب دمحم
 يراصنألا ديز نب دمحم

 دعس نب دمحم

 يفقثلا ديوس نب ديرشلا نب دمحم
 يراصنألا ناوفص نب دمحم

 يراصنألا يفيص نب دمحم

 هللا ديبع نب ةحلط نب دمحم

 تباث نب مصاع نب دمحم

 يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم

 قيدصلا ركب

 ىلوم نمحرلا دبع نب دمحم

 هلع هللا لوسر

 لولس

51 

 0ع

 انتا

 نب شحج نب هللا دبع نب دمحم

 باير

 مالس نب هللا دبع نب دمحم

 يراصنألا

 ةورع وبأ يدعسلا ةيطع نب دمحم

 دراطع نب ريمع نب دمحم

 ينزملا ةريمع يبأ نب دمحم

 يراصنألا ةلاضف نب دمحم

 ةمرخم نب سيق نبب دمحم

 يراصنألا بعك نب دمحم

 ينزملا دنهم وبأ دمحم

 دعس نب ريمع نب دومحم

 -يراصنألا ديبل نب دومحم

 يثراح ا دوعسم نب ةصيحم

 سوباق وبأ قراخم
 يركبلا فذخم

 يدبعلا ةفرخم

 حيرش نب ةمرخم
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 بيهأ نب لفون نب ةمرخم
 يدماغلا ميلس نب فنخم

 يركبلا فنخم

 يرافغلا دلخم

 ةيواعم نب رمخم

 يملسلا مث يزهبلا ديزي نب لوخم
 .يرماعلا ثراحلا نب

 يرافغلا ليفطلا وبأ كردم

 يراصنألا جلدم

 ورمع نب جلدم .

 نايفس وبأ كولدم

 يراصنألا عيبرلا نب ةرارم

 < يماميلا ىملس نب ةرارم

 يدبعلا ةعيبر نب دئرم
 تلصلا نبدت

 يسودسلا نايبظ نب دثرم

 يونغلا دئرم يبأ نب دئرم
 ةعادو نب دثرم

 , كردم

 بحرم

 سادرم

 - سادرم نبا لتقو سادرم
 يملسألا سادرم

 ةورع نب سادرم

 لقيصلا قوزرم

 صاعلا يبأ نب مكحلا نب ناورم

 يرهفلا ةرم
 يدسألا سيق نب ناورم

 يملسلا بعك نب ةرم
 ىلعي وبأ يفقثلا ةرم يبأ نب ةرم

 يرهفلا ةرم
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 يدبعلا يرصعلا رباج نب ةديزم
 ةديبع وبأ يليدلا عفاسم

 يرهفلا دادش نب دوتسملا

 يرعشألا ليلم وبأ حرسم

 ركب وبأ حورسم
 دابع نب ةثاثأ نب حطسم

 ديز نب درصأ نب سوأ نب دوعسم
 مرصأ نب ديزي نب دوعسم
 شارح نب دوعسم
 يعازخلا دلاخ نب دوعسم

 يقرزلا دلاخ نب دوعسم

 , رمع نب ةعيبر نب دوعسم
 يمخللا كاحضلا نب دوعسم

 رماع نب دعس نب دوعسم

 سيق نب دعس نب دوعسم
 يملسألا نانس نب دوعسم

 ءامجعلا نب دوعسم

 ورمع نب دوعسم
 يملسألا ةورف مالغ دوعسم

 لئاو نب ٍدوعسم
 يميمتلا لدب نب ثراحلا نب ملسم

 ةطئار وبأ ملسم

 حاير نب ملسم

 دابع وبأ ملسم

 نمحرلا دبع نب ملسم
 هللا دبع نب ملسم

 ديبع وبأ ملسم

 برقع وبأ ورمع نب ملسم

 يفقثلا ريمع نب ملسم

 ةباحصلا ةفرعم
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 ةجسوع وبأ ملسم
 يمرضحلا ءالعلا نب ملسم

 دلخم نب ملسم
 يعازخلا يقلطصملا ملسم

 ديزي نب ئناه نب ملسم
 يراصنألا سيق نب ةملسم

 هللا دبع وبأ روسم

 لفون نب ةمرخم نب روسم
 يماذحلا ديزي نب روسم

 يلهاكلا ديزي نب روسم

 بهو يبأ نب نزح نب بيسملا
 يدعسلا دلاخخ نب جرمشم

 يملسألا بعصم

 سالج مأ نب بعصم
 يبجح ا ةبيعش نب بعصم

 يشرقلا ريمع نب بعصم
 ةلادج نب جرضم

 يملسلا سماكع نب رطم
 لاله نيرطم

 لضهب نب فرطم

 يولبلا ةديبع نب معطم
 ثراحلا نب ةعيبر نب بلطملا

 يمهسلا ةعادو يبأ نب بلطملا

 دوسألا نب عيطم

 ينهجلا سنأ نب ذاعم

 يراصنألا لبج نب ذاعم

 يراصنألا ثراحلا نب ذاعم

 يفقثلا ريهز وبأ ذاعم

 دعس نب ذاعم
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 ذاعم نب نامثع نب ذاعم

 حومجلا نب ورمع نب ذاعم

 صعام نب ذاعم

 يشرحجلا ديز نب ىفاعم

 يئاكبلا روث نب ةيواعم .
 يملسلا ةمهاج نب ةيواعم

 ةنفج نب جيدح نب ةيواعم

 يملسلا مكحلا نب ةيواعم

 يريشقلا ةديح نب ةيواعم

 نايفس يبأ نب ةيواعم

 رقم نب ديوس نب ةيواعم

 لمرق نب ةيواعم
 يثيللا ةيواعم

 ينزملا ةيواعم نب ةيواعم

 عيفن نب ةيواعم

 يليدلا لفون وبأ ةيواعم
 يلذهلا ةيواعم

 ٠ ٠ يبعكلا مثكأ نب دبعم
 ةضيمح وبأ دبعم

 يشرقلا دبعم

 شيق نب دبعم

 يملسلا دوعسم نب دبعم

 يبعكلا دبعم يبأ نب دبعم
 يدسألا ةتابن نب دبعم

 يراصنألا ةذوه نب دبعم

 يدبعلا بهو نب دبعم

 ءارمح نب بتعم
 يراصنألا ديبع نب بتعم

 ليلم نب ريشق نب بتعم



 شنح وبأ رمتعم

 نادعم نب دلاخ وبأ نادعم

 ريخلا وبأ نادعم

 يماميلا بيقيعم نب ضرعم

 دليوخ نب لقعم
 يعجشألا نانس نب لقعم

 لقعم يبأ نب لقعم
 ينزملا نرقم نب لقعم

 حرس نب رذنملا نب لقعم
 ينزملا راسي نب لقعم

 يحمجلا ثراحلا نب رمعم

 ناذول نب ديز نب مزح نب رمعم
 ةلضن نب هللا دبع نب رمعم

 دجلا نب يدبع نب نعم

 يملسلا سنخألا نب ديزي نب نعم
 يجافخلا ديزي نب نعم
 ةمطاف يبأ نب بيقيعم

 يماميلا ضرعم نب بيقيعم

 يركبلا سلغم
 بتعم ليقو ثيغم

 شجح نب دمحأ يبأ ىلوم ثيغم
 بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةريغملا

 ماشه نب ثراحلا نب ةريغم

 رماع يبأ نب ةبعش نب ةريغملا

 ورمع نب قورفم
 يدنكلا دوسألا نب دادقم

 برك يدعم نب دادقملا

 ينابيشلا ورمع نب نرقم

 سقوقم

 يرافغلا مركم
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 يثراخلا فنكم

 يثيللا لتيكم
 ميركلا دبع نب ةربو نب ليلم
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 ينادمهلا دمحم وبأ رشتتنملا

 يملسألا رذيئم ليقو رذنم

 يدعاسلا ديسأ يبأ نب رذنملا

 يواس نب رذنملا

 رذنملا نب دعس نب رذنم

 ذئاع نب رذنملا

 لاوق نب هللا دبع نب رذنملا

 يركشبلا هللا دبع نب رذنم

 يراصنألا ورمع نب رذنملا

 ةمادق نب رذنملا

 كلام نب رذنم

 ةبقع نب دمحم نب رذنمل

 يراصنألا ورمع نب ذقنم

 |. يميمتلا عقتم
 ريدهلا نب هللا دبع نب ردنكنملا

 لاهنم
 كردم وبأ يدزألا بينم

 رجاهم

 ةريغملا نب ةيمأ يبأ نب رجاهملا
 ريمع نب ٌدقنق نب رجاهملا

 ةملس مأ ىلوم رجاهم

 باطخلا نب رمع يلوم عجهم
 هلِلَع هللا لوسر ىلوم نارهم

 نوميم وبأ نارهم

 يدنكلا بهو نب مزهم
 لهلهم

516 

:523 

 2كفو

28> 

 2خك

558 

774 

 الك

 ضيف

 ال

55 

 ؟4

08 

554 

 اال

 ن4

 ضوختو

5416 

711 

58 

 ا

0" 

70 

52706 

 "ا

 فل

527 

5714 

5858 

:52 



 فيثك نب ةلوم
 مكيم

 ماجحلا ةبيط وبأ ةرسيم

 رجفلا ةرسيم

 بوسنم ريغ نوميم
 نارهم وأ نوميم

 دابنس نب نوميم

 نونلا فرح

 ىليل وبأ ةدعج نب ةعبان
 بعك نب بدنج نب ةيجان
 يعازخملا ثراحلا نب ةيجان

 فافخ نب ةيجان

 يوافطلا ةيجان

 ورمع نب ةيجان

 ينهجلا ديوس نب ةرشان

 يعازخلا ءاقرو نب ليدب نب عفان
 ثراحلا نب عفان

 ناليغ ىلوم بئاسلا وبأ عفان

 يدبعلا ناميلس وبأ عفان

 ماجلا ةبيط وبأ عفان

 يعازخلا ثراحلا دبع نب عفان

 صاقو يبأ نب ةبتع نب عفان
 ريجع نب عفان
 ناسيك نب عفان

 هنْلَع يبنلا ىلوم عفان
 يبساورلا عفان يبأ نب عفان

 يفقثلا ديزي نب عفان

 ةرارز نب شابنلا
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 رامتلا ناهبن

 بوسنم ريغ : ةشيبن

 يلذهلا ريغلا ةشيبن

 يراصنألا رباج نب طيبن

 سنأ نب طيرش نب طيبن
 ينهجلا باؤص نب هيبن
 ةبلعث نب تاحجن
 يرفظلا يسوألا ثراحلا نب رصن

 يرصنلا نزح نب رصن
 يملسألا رهد نب رصن

 ةداتق نب فوع نب رصن

 يعازخلا بهو نب رصن

 بوسنم ريغ : ريصن
 ةدلك نب ثراحلا نب رضنلا

 يلذهلا ةملس نب رضنلا

 يعازخملا مثكأ نب ةرضن

 يزامرحلا لصهب نب ةلضن

 ديبع نب ةلضن
 يرافغلا ورمع نب ةلضن

 زعام نب ةلضن

 يعجشألا ميشأ نب نامعنلا

 جزرب نب نامعنلا

 ريشب نب نامعنلا

 نامعنلا نب ةمذج يبأ نب نامعنلا

 نامعنلا نب ءزج نب نامعنلا

 يراصنألا ةثراح نب نامعنلا

 يبهللا ةيزارلا نب نامعنلا

 نانس نب نامعنلا
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 ةلضن نب يدع نب نامعنلا

 ةعافر نب ورمع نب نامعنلا
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 ةباحصلا ةفرعم

 يفنحلا جاده

 *بددخ نب مره

 دايز نب سامره

 ُهنلَ يبنلا ىلوم ناسيك وأ زمره

 يفقاولا هللا دبع نب يمره
 يملسألا ديز نب لازه

 مازح نب ميكح نب ماشه

 يثيللا ةبابص نب ماشه
 يمهسلا لئاو نب صاعلا نب ماشه

 ةعيبر نب ةبتع نب ماشه

 يواهرلا ةداتق نب ماشه

 هلع هللا لوسر ىلوم ماشه
 يفقاولا يراصنألا ةيمأ نب لاله

 ةعيبر نب لاله

 يعجشألا ةرم نب لاله

 نازول نب يلعملا نب لاله

 يراصنألا

 يملسألا لاله مأ نب لاله

 ةصيبق وبأ ىئاطلا يله

 يملسألا ةثراح نب ءامسأ نب دنه

 ةلاه يبأ نب دنه نب دنه

 ىيعازخلا دلاخخ نب ةدينه

 ةذوه

 يريمجلا ةطفرع نب ةذوه

 ةدابع نب سيق نب ةذوه
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 واولا فرح
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 سيعقلا يبأ نب لئاو

 ةبتع نب دبعم نب ةصباو

 ثراحلا ابأ ىنكي ثراحلا نب دقاو

 يلظنحلا هللا دبع نب دقاو

 يئيللا حاورم وبأ دقاو

 نع هللا لوسر ىلوم دقاو

 يفنحلا رهشم نب ربو

 سنخي ربو
 ينيللا عقسألا نب ةلئاو

 يشرقلا باطخلا نب ةلثاو

 يثيللا ةلثاو

 يشبحلا برح نب يشحو

 يمهسلا ةعادو يبأ نب ةعادو

 يبلكلا رز نب نادرو

 يراصنألا سايإ نب ةفدو

 ينةجلا ورمع نب ةعيدو

 يميمتلا نادرو

 هَ يبنلا ىلوم نادرو

 يلؤدلا لفون نب ةقرو
 يراصنألا نابح نب عساو

 ديزي نب ةلعو

 طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا
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 ةريغملا نب ديلولا نب ديلولا
 يشرقلا دوسألا نب بهو

 ةرمج نب بهو

 يزاجحلا ةفيذح نب بهو

 شينخ نب بهو

 هللا دبع وبأ ةعمز نب بهو

 حرس يبأ نب دعس نب بهو
 هللا دبع نب بهو

 نانس وبأ هللا دبع نب بهو

 يفقثلا براق نب هللا دبع نب بهو
 ورمع نب بهو

 يشرقلا ريمع نب بهو

 يفقثلا نابأ نب سيق نب بهو
 يرافغلا لقعم نب بهو

 يرافغلا يفيص نب نابهو

 فلأ ماللا فرح

 يلهابلا ةريمض نب قحال

 ريمح نب رشال

 ءايلا فرح

 ينهجلا ديوس نب رساي

 رامع وبأ رساي

 نيماي نب نيماي

 فوع نب يبرثي
 ةرارز نب دعسأ نب ىيحي

 ريضح نب ديسأ نب ىيحي
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 ريفن نب ىيحي

 دعج وبأ عوبري

 يسرافلا ءاسف نب دادزي

 يملسلا سنخألا نب ديزي

 يرسقلا زرك نب دسأ نب ديزي
 دوسأللا نب ديزي

 يشرجلا دوسألا نب ديزي
 مصألا نب ديزي

 سينأ نب ديزي
 يعبضلا رشب نب ديزي
 يراصنألا تباث نب ديزي

 ةيراج نب ديزي

 حارجلا نب ديزي

 كلام نب سيق نب ثراحلا نب ديزي
 جاجحلا وبأ ديزي

 يماشلا نيصح نب ديزي

 ميكح وبأ ديزي

 فوع نب ةزمح نب ديزي
 ةناكر نب ديزي

 ةعمز نب ديزي

 دايز يبأ نب ديزي

 بئاسلا وبأ ديزي

 بئاسلا وبأ ديزي

 نايفس يبأ نب ديزي
 يراصنألا نكسلا نب ديزي

 يفعجلا ةملس نب ديزي

 فيس نب ديزي

 ةرجش نب ديزي
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 نابيش نب ديزي

 يدزألا نابيش نب ديزي

 يئاطلا ديزي

 ةديدح نب رماع نب ديزي

 يئاوسلا رماع نب ديزي

 هللا دبع وبأ ديزي
 يدنكلا هللا دبع نب ديزي

 دلاخ نب ريعب نب ةيابع نب ديزي

 نمحرلا دبع وبأ ديزي

 رمع وبأ ديزي
 ةداتق نب ديزي

 سيق نب ديزي

 يرهنلا بعك نب ديزي

 يراصنألا عبرم نب ديزي

 يفنحلا دبعم نب ديزي

 يمرجلا نعم وبأ ديزي
 سانخ نب حرس نب رذنملا نب ديزي
 نانس نب

 رسخ راهم نب ديزي

 يبضلا ةماعن نب ديزي

 يفنحلا ىناه وبأ ديزي

 راسي

 ينهجلا رحب يبأ نب راسي

 يشبحلا راسي
 عبس نب راسي
 يلذهلا ةزع وبأ هللا دبع نب راسي

 ينوكسلا ورمع نب راسي
 يراصنألا ىليل وبأ راسي
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 ةباحصلا نم ىنكلا بيترت

 ةمجرتلا مقر يباحصلا مسا ةمجرتلا مقر يباحصلا مسا

 نس ىملسألا ةزرب وبأ ©” يرازفلا ةنمآ وبأ

 ينزاملا يراصنألا ريشي وبأ ضلي يبجحلا ميهاربإ وبأ

 ضف ىثراحلا ٠6< ةملس مأ ىلوم ميهاربإ وبأ

 م يرافغلا ةرصب وبأ ضن مارح مأ نب يبأ وبأ

 )١( مقر قيدصلا ركب وبأ <” شحج نب دمحأ وبأ

 ا يرازغلا ةيهبوبأ 0” سودلا ىورأ وبأ
 نسيحض يراصنألا ايحت و بأ 0 606 روزألا وأ

 ما ىميجهلا ةيميمت وبأ 0357 ليئارسإ وبأ

 ضل .ىشرقلا تباث وبأ ضل يماشلا ءامسأ وبأ

 ضان ىعارلا ىميمتلا ناورث وبأ ضافي يمازجلا رذبس نب دوسألا وبأ

 سدس ْ ىعجسشألا ةبلعت وبأ ضلدحي يراصنألا تباث نب ديسأ وبأ

 ل يراصنألا ةبلّمثوبأ 0 يدعاسلا ديسأ وبأ
 م ىنشخلا ةبلعث وبأ 576 يراصنألا كلام نب ديسأ وبأ

 "1 سيق نب مدرك مع نبا : ةبلعث وبأ 01 يحرجلا روعألا وبأ

 ضب يمهفلا روثوبأ <57 يراصنألا ةمامأ وبأ

 ضل ىفدصلا رباج وبأ م6 يلهابلا ةمامأ وبأ

 "0 ىمرضحلا ريبج وبأ نضل يدعجلا ةيمأ وبأ

 1/ كاحضلا نب ةريبج وبأ نضام يرمضلا ةيمأ وبأ

 81 ىئيللا شحج وبأ 578 يمخللا ةيمأ وبأ

 نضل ىئاوسلا ةفيحج وبأ 4 يموزخملا ةيمأ وبأ

 0 ىميجهلا ئزج وبأ نحل يراصنألا سنأ وبأ

 نقل ْ ريرج وبأ 202١ يدع نب مصاع نب حاديلا وبأ

 ضل يرمضلا دعجلاوبأ 0 7217 يرعشألا ةدرب وبأ

 نك كا ينافطغلا دعجلاوبأ 0 694 ريمع نب عيمج لاخ ةدرب وبأ

 سلجم قيقرلا بحاص ةعجيعجلا وبأ 7+5 يرفظلا ةدرب وبأ

 نك ةعمج وبأ 2032 راين نب ئناه نب ةدرب وبأ



 ورمع نب ليهس نب دنج وبأ

 يقتعلا بدنج وبأ

 يرازفلا بدنج وبأ
 عدنج نب ةدينج وبأ

 يرهفلا ةدينج وبأ

 داهج وبأ

 ةمقلا نب ثراحلا نب مهج وبأ

 يراصنألا

 يودعلا ةفيذح نب مهج وبأ

 ينزملا متاح وبأ

 مزاح وبأ

 مزاح وبأ

 سيقرلاو يسمحألا مزاح وبأ

 زحاح وبأ

 يردبلا ةيح وبأ

 يردبلا يراصنألا ةيح وبأ

 يراصنألا ةمثح وبأ

 يلامثلا جاجحلا وب
 يملسألا دردح وبأ

 ينهجلا ةريدح وبز

 ةبتع نب ةفيذح وبأ
 ةمازخ وبأ

 ينزاملا يراصنألا نسح وبأ

 نيسح وبأ

 يسودلا نيصح وبأ

 ميكح وبأ
 ءارمحلا وبأ

 يدعاسلا ٍديمح وبأ

 ينزملا ةصيمح وبأ
 يدنكلا ةويح وبأ
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 ينيعرلا شارخ وبأ

 يملسلا شارخ وبأ
 000 ةمازخ وبأ

 ةفصخ وبأ

 باطخلا وبأ

 يرافغلا سينخ وبأ
 دالخ وبأ

 يراصنألا ةمثيخ وبأ

 يحابصلا ةريخ وبأ
 ْ ينزاملا دواد وبأ

 ْ ةناجد وبأ

 حادحدلا وبأ

 يولبلا ةرد وبأ

 ايندلا وبأ

 رعاشلا يلذهلا بيؤذ وبأ
 00 ةطئا روبأ

 يدزألا دشار وبأ

 يبنلا ىلوم عفار وبأ

 ةميحر وبأ

 ىئيللا داذرلا وبأ

 ْ نيدرلا وبأ

 يليقعلا نيزر وبأ

 يودعلا يرذعلا ةعافر وبأ

 يميتلا ةثمر وبأ

 يولبلا ءاضمرلا وبأ

 يعمسلا مهروبأ
 يرافغلا مهر وبأ

7145 

5184 

 نيل

:58 

 انف نلا

50 

51 

 نقلل

 نم

 نم

 انضاحذر

51 

 نقلا

/1” 

05 

 نيل عا

504 

 نا _

51 

 نضر

 ضرما

 نضرخللا

 نفرق

 نضر

 نضل

 نضر

 انضر

 نضيحللل

 نورا

 ضرخر



 يرعشألا سيق نب مهر وبأ
 يمور وبأ
 يدزألا ةناحير وبأ

 ةطير وبأ

 ةمير وبأ

 ءارعزلا وبأ

 يولبلا ةعمز وبأ

 يولبلا ءارهزلا وبأ

 ةنوعج نب ديسأ نب ريهز وبأ
 حابر نب ذاعم نب ريهز وبأ
 يريمنلا ريهز وبأ
 يناميلا دئاوزلا وبأ

 يراصنألا ةدايز وبأ

 يراصنألا ديز وبأ

 يمرجلا ديز وبز
 يقفاخلا ديز وبأ

 بئاسلا وبأ

 مهر يبأ نب ةربس وبأ

 ةحيرس وبأ
 داعس وبأ
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 يردخلا ديعس وبأ

 ديز نب ديعس وبأ

 يراصنألا يلعملا نب ديعس وبأ

 ديسأ يبأ ىلوم ديعس وبأ
 ثراحلا نب نايفس وبأ

 يسودسلا نب نايفس وبأ

 برح نب رخص نايفس وبأ
 نصحم نب نايفس وبأ
 يماشلا ةئيكس وبأ

 يموزخملا ةملس وبأ

 ىملس وبأ
 هللا لوسر يعار ىملسوبأ

 يراصنألا طيلس وبأ

 حمسلا وبأ

 ككعي نب لبانسلا وبأ

 يعجشألا نانس وبأ

 يدسألا نانس وبأ

 ةلهس وبأ

 يميمتلا دوس وبأ

 ديوس وبأ

 يملسألا ةمالس وبأ

 يملسلا ةمالس وبأ

 يعتملا ةرايس وبأ

 نيقلا فيس وبأ
 يناميلا هاش وبأ

 ينامعنلا دادش وبأ

 يرهفلا كارش وبأ
 يعازنملا حيرش وبأ

 يراصنألا بيعش وبأ

 يرسل

 نسخ

 ضم

 سضفض

 نفر

 نففرشوا

 فنا
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 يبراحملا خيش وبأ

 حلاص وبأ

 يليقعلا رخص وبأ

 يراصنألا سيق يبأ نب ةمرص وبأ

 ريعص وبأ

 ةرفص وبأ

 يملسلا ناوفص وبأ

 ةيفص وبأ
 تباث نب حايص وبأ

 ينهجلا سيبض وبأ

 ةريمض وبأ

 ةميمض وبأ

 ةفخط وبأ

 يلذهلا فيرط وبز
 ةلئاو نب رماع ليفطلا وبأ

 يراصنألا لهس نب ديز ةحلط وبأ

 يعجشألا قيلط وبأ

 دودمملا بطش ليوط وبأ

 ماجحلا ةبيط وبأ

 ةيبظ وبأ
 ةشئاع وبأ

 عيبرلا نب صاعلا وبأ

 عيبرلا نب صاعلا وبأ
 رماع وبأ

 رماع وبأ

 سضففي

 ضيفي

 نسل

 ضسفف

 سفح
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 سفح

 ضد

 سرس

 ضرك

 نضر

 ضرما
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 ضرما
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 سقت

 سرح
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 سرا

 سرووت
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 ضو

 نسرفرخا

 رماع وبأ

 كلام وبأ وأ رماع وبأ

 يفقثلا رماع وبأ

 ينوكسلا رماع وبأ

 سابعلا وبأ

 نمحرلا دبع وبأ

 يرعشألا نمحرلا دبع وبأ

 ينهجلا نمحرلا دبع وبأ

 يمطخلا نمحرلا دبع وبأ
 يحبانضلا نمحرلا دبع وبأ

 يرهفلا نمحرلا دبع وبأ

 ينبقلا نمحرلا دبع وبأ

 يموزخملا نمحرلا دبع وبأ
 يحجذملا نمحرلا دبع وبأ

 يراصنألا زيزعلا دبع وبأ

 هللا دبع وبأ

 هللا دبع وبأ

 هللا دبع وبأ

 هللا دبع وبأ

 ىمطخلا هللا دبع وبأ

 ىحباضلا هللا دبعوبأ

 -ىشرقلا هللا دبع بأ

 ىنيقلا هللا دبعوبأ

 يمو زخمملا هللا دبع وبأ

 يثراحلا سبع وبأ

 . ديبع وبأ

 يقرزلا ديبع وبأ

 ةديبع وبأ

 حارجلا نب ةديبع وبأ

 نول

 سرت

 نورقلما

 اننرادلا

 نسركلما

 نسر

 نسرفلحا

 سر
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 باتع وبأ
 يخبصألا نامثع وبأ

 يراصنألا نامثع وبأ

 يعازخلا ةنس نب نامثع وبأ

 يردحجلا ةبيش نامثع وبأ

 ةرذع وبأ

 ةورع وبأ

 يملسلا نايرعلا وبأ

 ةزع وبأ

 يردبعلا زيزع وبأ

 بيسع وبأ

 ميسع وبأ
 ةيطع وبأ

 يركبلا ةيطع وبأ

 ينزملا ةيطع وبأ

 ةبقع وبأ

 ينانكلا برقع وبأ

 ليقع وبأ
 ةثكلع وبأ

 يلع وأ
 يلع وبأ
 يلع وبأ
 ةرامع وبأ

 رمع وبأ
 يراصنألا رمع وبأ

 يراصنألا ةرمع وبأ

 'ورمع وبأ

 يراصنألا ورمع وبأ

 يراصنألا ورمع وبأ 1

 نيركلحا

 ننيكل

 نورا

 افعل

 انور

 سري

 انور

 نوران

 اننراخي

 نورت

 اننكنلا

 اننركنر
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 انوردرحا

 نسف

 سرففم

 هللا دبع نب ريرج ورمع وبأ

 ةريغملا نب صفح ورمع وبأ

 سامح نب ورمع وبأ

 مقرأ نب ديز ورمع وبأ

 ذاعم نب دعس ورمع وبأ

 نافع نب نامثع ورمع وبأ

 يراصنألا ريمع وبأ

 كلام نب نب دشر ةريمع وبأ

 ينالوخلا ةبنع وبأ

 ءالعلا وبأ

 يراصنألا ءالعلا وبأ .

 يقرزلا شايع وبأ

 ىسيع وبأ
 ينهجلا ةيداغ وبأ

 ينهجلا ةيداغ وبأ

 ينزملا ةيداغ وبأ

 يراصنألا ةيزغ وبأ
 نيصحلا نب ثوغلا وبأ

 ةتحاف وبأ

 يسودلا ةمطاف وبأ

 يرمضلا ةمطاف وبأ

 يرامألا جلاف وبأ

 يملسألا سارف وبأ

 يعجشألا ةورف وبأ

 يملسلا ةعيرف وبأ
 ةليسف وبأ
 يراصنألا ةلاضف وبأ

 يعازخلا ليفلا وبأ

 مساقلا وبأ
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 يراصنألا مساقلا وبأ

 يراصنألا ةداتق وبأ

 ةليتق وبأ
 ىملسلا دارق وبأ

 ينانكلا ةفاصرق وبأ

 يملسألا نيقلا وبأ

 يراصنألا سيق وبأ

 ثراحلا نب سيق وبأ

 يسمحألا لهاك وبأ

 يراغألا ةشبك وبأ

 هللا لوسر ىلوم ةشبك وبأ
 ريثك وبأ

 ريثك وبأ
 ينهجلا بيلك وبأ

 محللا يبآ

 ةبابل وبأ
 يملسألا ةنابل وبأ

 ةبيبل وبأ

 ىليل وبأ
 يرعشألا ىليل وبأ
 يراصنألا ىليل وبأ

 كلام وبأ

 كلام وبأ

 يعجشألا كلام وبأ

 يرعشألا كلام وبأ

 يقشمدلا كلام وبأ'
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 ىظرقلا كلام وبأ

 ربحملا وبأ

 ةرمس همسا ةروذحم وبأ

 يركبلا زرحم وبأ
 يميتلا دمحم وبأ

 يماشلا دمحم وبأ

 قراخملا وبأ

 يراصنألا روكذم وبأ

 يرافغلا حوارم وبأ

 يونغلا دئرم وبأ

 بحرم وبأ
 يفئاطلا ةرم وبأ

 ينهجلا ميرم وبأ
 يصخملا ميرم وبأ
 ينوكسلا ميرم وبأ
 يناسغلا ميرم وبأ

 يدنكلا ميرم وبأ
 يدنكلا ميرم وبأ
 يلولسلا ةعيبر نب كلام ميرم وبأ

 يرافغلا دوعسم وبأ

 يرعشألا ملسم وبأ

 يليلخلا ملسم وبأ
 يدارملا ملسم وبأ

 يراصنألا بعصم وبأ

 يدزألا ةيواعم وبأ

 ينهجلا دبعم وبأ

 يعازخملا دبعم وبأ

 يملسألا ورمع نب بتعم وبأ



 يدسألا لقعم وبأ

 يراصنألا ىلعملا وبأ

 رمعم وبأ
 نعم وبأ
 يرامذلا ةكيلم وبأ

 يدنكلا ةكيلم وبأ

 ىسوم وبأ

 يراصنألا ىسوم وبأ

 يمكحلا ىسوم وبأ
 يقفانعلا ىسوم وبأ

 ةبهيوم وبأ

 ينهجلا ثيغم وبأ

 يدسألا تعكم وبأ

 حيلملا وبأ

 حيلملا وبأ

 يلذهلا حيلملا وبأ

 رذنملا وبأ

 ينهجلا رذنملا وبأ

 يسرافلا روصنم وبأ

 يفنحلا ةصفنم وبأ

 بينم وبأ

 بلهملا وبأ
 ةرسيم وبأ

 نوميم وبأ

 مجنلا وبأ
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 يملسلا حيجن وبأ
 سيقلا حيت وبأ
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 يلجبلا ةليخن وبأ

 يبهللا ةليخن وبأ

 يملسلا رضنلا وبأ

 نامعنلا وبأ

 يدزألا نامعنلا وبأ

 يراصنألا ةلمن وبأ

 يثبللا دقاو وبأ

 يبنلا ىلوم دقاو وبأ

 يراصنألا حوحو وبأ

 يمهسلا ةعادو وبأ

 درولا وبأ

 يمشجلا بهو وبأ

 يناشيجلا بهو وبأ

 يبلكلا بهو وبأ

 ةبقع نب مشاه وبأ
 ةريبه وبأ

 يسودلا ةريره وبأ

 يراصنألا دنه وبأ

 ضايبلا دنه وبأ

 يرادلا دنه وبأ

 يميتلا لاله وبأ

 مثيهلا وبأ

 ناهيتلا نب كلام : مئيهلا وبأ

 يعازخلا سال وبأ

 نابيش ىيحي وبأ

 يطيقللا ديزي وبأ
 ميكح دلاو ديزي وبأ

 عسيلا وبأ

 ناظقيلا وبأ

 يرفظلا سنوي وبأ
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 نم ءابآلاب فرع نم
 ةباحصلا

 يركبلا عقسألا نبا

 ريجبلا نبا

 ةبلعت نبا
 ةيدعج نبأ

 ليمج نبا
 يراصنألا ةثراح نبا

 يراصنألا ةلظنح نبا

 يعازخلا ةعبر نبا
 ينهجلا لمز نبا

 ردنس نبا

 ناليس نبا

 خيش يبأ نبا
 بايشلا نبا
 يلامثلا ذئاع نبا

 -  سبعنبا
 يرعشألا ماصع نبا
 فيفعلا نبا

 مانغ نبا

 ةظيرف انبا
 بشقلا نبا

 يدزألا ةيبتللا نبا

 ةدعسم نب

 يرافغلا دوعسم نبا

 يبهولا دوعسم نبا

 ريعم نبأ
 نايفعجلا ةكيلم انبا
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 وأ هدج وأ هيخأ نع ىور نم
  هباش ام وأ همع وأ هلاخ

 همع نع كيتع نب ربج

 نع ةيعرضلا ةيواعم تنب ءانسح
 اهمع

 همع نع تلصلا نب ةجراخ

 همع نع دعس ينب نم لجر

 همع نع يشاقرلا ةرح وبأ

 ىبنلا

 ناكو هدج نع يموزخملا لبش وبأ

 ةباحصلا نم

 هل مع نبا نع يدزألا خامشلا وبأ

 همع نع ينيطسلفلا ليلجلا دبع
 ىعازنلا ةملس نب نمحرلا دبع

 همع نع

 نب رماع مع نع ةديرب نب هللا دبع
 ليفطلا

 همع نع ىنهجلا هللا دبع

 اهمع نع ميلس نب ثعشأ ةمع

 هتمومع نع سنأ نب ريمع وبأ

 همع نع صومعد نب ةرق
 همع نع كلام نب بعك نبا

 همع نع يئزملا ةرق نب ةيواعم
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 نع مرخألا نب دعس نب ةريغملا

 همع

 ملو ءاببألاب نيفورعملا ركذ
 مهؤابآ ركذي

 هيبأ نع يراصنألا ميهاربإ وبأ

 هيبأ نع يدهنلا دوسألا وبأ

 اهيبأ نع ةسيهب .
 نع هيبأ نع رمع نبا ثدح لجر

 هيبأ

 هيبأ نع راصنألا نم لجر
 هيبأ نع ماشلا لهأ نم لجر

 هيبأ نع ءابق لهأ نم لجر
 هيبأ نع ةنيدملا لهأ نم لجر

 هيبأ نع ةكم لهأ نم لجر
 هيبأ نع ياب نم لجر

 هيبأ نع ةرمض يننب نم لجر
 هيبأ نع جلدم ينب نم لجر
 هيبأ نع رينع ينب نم لجر

 اهيبأ نع ةليسف
 اهمع وأ اهيبأ نع ةيلهابلا ةبيحم

 هيبأ نع يدركلا نوميم

 اهيبأ نع همأ نع قاحسإ نب ىيحي
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 هتليبق ىلإ بسن نم

 ( ةءونش دزأ)

 دزأ نم لجر نع رمقألا نب ريهز
 ةءونش

 (ملسأ)
 نم لجر نع نامسلا حلاص وبأ

 ملسأ

 (راصنألا)

 نع فينح نب لهس ةمامأ وبأ

 راصنألا نم طهر

 نم لجر نع ةيسمأ نب ةدانج

 راصنألا

 ضايبلا نع رامتلا مزاح وبأ
 يراصنألا

 نم لجر نع قحال نب يمرضحلا
 راصنألا

 تنب ةشئاع ىلوم ٍبئاسلا وبأ

 لهشألا دبع ينب
 نم لجر نع مثيح نب ديعس

 راصنألا

 راصنألا نم لجر نع ةيلاعلا وبأ
 ةدعاس نب ميوع نب نمحرلا دبع

 راصنألا نم هموق نم لاجر نع
 نم طهر نع سابع نب هللا دبع
 راصنألا

 نع ةيفنحلا نب دمحم نب هللا دبع

 راصنألا نم هل رهص
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 نم لجر نع ينابيشلا ورمع وبأ
 راصنألا

 راصنألا نم لجر نع ةبالق وبأ

 نم لجر نع باهش نب بيلك
 راصنألا

 نايوث نب نمحرلا دبع نب دمحم

 راصنألا نم لجر نع
 لجر نع يظرقلا بعك نب دمحم
 لئاو ينب نم راصنألا نم

 نع هللا دبع نب دئرم ريخلا وبأ
 راصنألا نم لجر

 راصنألا نم لجر ةرق نب ةيواعم

 نم لجر نع ةكيلم يبأ نبا
 راصنألا

 نم لجر نع فاسسي نب لاله
 راصنألا

 (نيقلب )
 يدعسلا ةيطع نب دمحم نب ةورع

 نيقلب نم لجر نع

 (ميجهلب)
 نم لجر نع رفاسم نب ةبيش

 (دسأ ونب)
 ينب نم لجر نع راسي نب ءاطع
 دسأ

 ينب نم لجر نع راسي نب ءاطع
 ةباحصلا نم دسأ

 (ةبلعث ودب )
 نم لجر نع لاله نبدوسألا

 ةبلعت ينب
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 (طيلس ونب)
 نون طيلس ينب نم لجر نع نسما

 (ميلس ونب)
 يراصنألا ميهاربإ نب ليعامسإ

 نيد ميلس ينب نم لجر نم

 ينب نم لجر نع يدسهنلا ءزج
 نش ميلس

 ينب نم لجر نع ةمالس نب ميعن
 نو ميلس

 نع ريفشلا نب هللا دبع ني ديزي

 نمل ميلس ينب نم لجر

 (رماع ونب)
 نم لجر نع ينايتخسلا بويأ
 نكي رماع ينب

 (رافغ ونب )

 نع يرهزلا ميهاربإ نب دعس
 6 ٠ رافغ ينب نم لجر

 نب نم نيلجر نع راسي نب ءاطع
 اناا للا رافغ

 (ةنانك ونب)
 لجر نع ءاثعشلا يبأ نب ثعشأ

 سل ةنانك ينب نم

 (ةنيهج)
 لجر نع يعيبسلا قاحسإ وبأ
 0044 ةنيهج نم رخآ

 نم لجر نع يعيبسلا قاحسإ وبأ

 انادحل ةينزم وأ ةنيهج

 لجر نع نمحرلا دبع نب ديسأ
 0045 ةنيهج نم

 نب نمحرلا دبع ثريوحلا وبأ



 لجر نع يقرزلا يندملا ةيواعم

 ةنيهج نم

 نم لجر نع راسي نب ديعس

 ةنيهج نم لجر نع ةيطع نب رمش

 ةينزم وأ

 نم ةخيشم نع ميكع نب هللا دبع

 ةنيهج نم لجر نع راسي نب ءاطع

 قاحسإ وبأ هللا دبع نب ورمع

 ةنيهج نم لجر نع يعيبسلا

 نم لجر نع فاسمي نب لاله

 ةئيهج نم لجر نع فيقث

 (نعثخ)

 نع ديبع نبا ليقو دبع نب رامع

 نعثخ نم خيش

 نم لجر نع ينابعشلا مامه وبأ

 (ةعازخ)
 ةعازخ نم لجر نع ناوكذ

 (نميلا)
 نع مزح نب ةرامع نب ىيحي

 هِي يبنلا ىأر نميلا نم خيش
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 نا ةضو

 نيمهبملا يقاب

 نب لهس نب دعسأ ةمامأ وبأ

 ةباحصلا نم لجر نع فينح

 ةباحصلا

 نم لجر نع ماشه نب ثراحلا

 ةباحصلا

 نم لجر نع كلام نب سنأ
 هلع يبنلا باحصأ

 يراصنألا لاكأ نب ريشب نب بويأ
 ةباحصلا ضعب نع

 ةباحصلا

 نم لاجر نع راسي نب رسيشب

 ةباحصلا

 نم لجر نع رطقب نب لالب
 ةباحصلا

 نم لجر نع يميجهلا ةميمت وبأ
 ةباحصلا

 نم لجر نع طمسلا نب تباث
 ةباحصلا

 يبنلا ىتأ لجر نع دبعم نب تباث
 هلع

 لجر نع يلجبلا هللا دبع نب زيرج
 ةنجلا رامث معطأ هنأ يبنلا هل دهش

 نع يلجبلا هللا دبع نب بدنج

 نم لجر نع بجاسح وبأ

 نال

 نال

 نسفرف

 نسكن

 اندذلما

 ندد

 نضل

 نادل

 ارا شاول

 نيفيا

 سضئخفن

 نضل

250 



 هِلَع يبنلا باحصأ

 هلي يبنلا ىأر نمع نسحلا

 طهر نع نسسحلا يبأ نب نسسحلا

 ةباحصلا نم

 نع نايبظ وبأ بدنج نب نيصح
 ةباحصلا ضعب

 نم لجر نع يخونتلا مكحلا وبأ
 ةباحصلا

 نع نمحرلا دبع نيديمح
 يبارعألا

 يديمحلا نمحرلا دبع نب ديمح

 ةباحصلا نم لجر نع

 فوع نب نمحرلا دبع نب ديمح

 ةياحصلا نم لجر نع
 نع يملسألا يلع نب ةلظنح

 ةباحصلا نم لجر

 نم لجر نع كيرد نب دلاخ

 هَل يبنلا باحصأ
 نع مالسإ وبأ ورمع نب دواد

 ةباحصلا نم لجر

 نم لجر نع حلاص وبأ ناوكذ

 ةباحصلا

 هل لجر نع يرقملا دعس نب دشار
 ةيحص

 نم لجر نع شارخ نب يعبر

 ةباحصلا

 عمس لجر نع ةيلاعلا وبأ عيفر

 هللَع يبنلا
 ةباحصلا نم لجر نع ناذاز

 م

 قلل

 نورا

 ستض

 سك

 نيرا

 سضترف

 سر

 ضرس

 سنا

 انك نا

 سئ

 سضئرش

 نيترو

 قل
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 نم لجر نع هللا دبع نب ريهز
 ةباحصلا

 لجر نع سابع نيا ىلوم دايز

 ةباحصلا نم

 نم لجر نع دعجلا يبأ نب ملاس

 ةباحصلا

 نم لجر نع دوعسم نب دعس

 ةباحصلا

 .نم لجر نع يرتخبلا وبأ ديعس

 ةباحصلا

 نم لاجر نع بيسملا نب ديعس
 ةباحصلا

 نم لجر نع عوكألا نب ةملس

 نب نمحرلا دبعل ىلوم ةباحصل

 فوع

 نع نمحرلا دبع نب ةملس وبأ
 ةباحصلا نم لجر

 نم لجر نع ةلفغ نب ديوس
 ةباحصلا

 نم لجر نع ورمع نب مالس
 ةباحصلا

 ةباحصلا

 لجر نع يماشلا حور وبأ بيبش

 ةباحصلا نم

 نع يبحرلا ةعفش نب ليبحرش

 ةباحصلا نم لجر

 ةباحصلا نم لجر نع حيرش

 حا

 لوا

 لقا
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 ل

 نو

 وفرن

 لخدما

 نك كحل
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 هلل يبنلا ىتأ لجر نع يلهابلا
 هلأس

 نم لجر نع ناسيك نب سواط
 ةباحصلا

 نم لجر نع بيبح نب قلط

 ةباحصلا

 نم لجر نع ينال وخلا رابجلا دبع
 2 ةباحصلا

 نع يناملبلا نب نمحرلا دبع
 ةباحصلا نم لجر

 لجر نب ريبج نب نمحرلا دبع
 هلع يبنلا مدخ

 باطخلا نب ديز نب نمحرلا دبع
 ةباحصلا نم لاجر نع

 لجر نع يجانصلا نمحرلا دبع
 ةباحصلا نم
 فوع يبأ نب نمحرلا دبع
 ةباحصلا نم لجر نع يشرجلا
 يمرضحلا ءالعلا نب نمحرلا دبع
 يبنلا عمس لجر نع
 نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبسع
 ةباحصلا نم لجر

 نع يعيتلا ذاعم نب نمحرلا دبع
 ةباحصلا نم لجر

 نم لجر نع ةديرب نب هللا دبع
 ةباحصلا

 نم لجر نع ثراحلا نب هللا دينع
 ةباحصلا
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 نسف

 ضف

 نا

 ان

 ضخم

 اضكفت

 ضن

 نا
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 نمحرلا دبع وبأ بيبح نب هللا دبع
 ةباحصلا نم لجر نع يملسلا
 نم لجر نع ريبزلا نب هللا دبع

 ةباحصلا
 ةبالق وبأ . يمرحلا ديز نب هللا دبع

 يبنلا عمس نمع
 نم لجر نع قيفش نب هللا دبع
 ةباحصلا

 نع كلام نب بعك نب هللا دبع
 ةباحصلا نم لجر

 نع يعمجلا زريحم نب هللا دبع
 ةباحصلا نم لجر
 ةريرب يبأ نب ةريغملا نب هللا دبع

 ةباحصلا نم لجر نع
 لجر نع ليذهلا يبأ نب هللا دبع
 ةباحصلا نم
 نمحرلا دبع نع راسي نب هللا دبع
 ةباحصلا نم لاجر نع ىليل يبأ نب
 يتأ لجر نع.يرصملا كلملا دبع

 هلع يبنلا
 - يشرقلا هللا دبع نب دحاولا دبع

 ةباحصلا نم لجر نع

 نم لجر نع ريمع نبديبع
 ةباحصلا

 نع رايخلا نب يدع نب هللا دبع

 ةباحصلا نم نيلجر

 نم لاجر نع هللا ديبع نب نامثع

 ةباحصلا

 نم لجر نع يملسلا ةجفرع
 ةباحصلا

 ةباحصلا ةفرعم

 نحل

04 

 ضمن
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 انام
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 نم لجر نع حابر يبأ نب ءاطع
 ةباحصلا

 ضعب نع يثسيللا ديزي نب ءاطع
 ةباحصلا

 لجر نع ينزملا هللا دبع نب ةمقلع

 ةباحصلا نم

 ةعامج نع يئيللا لالب نب يلع
 ةباحصلا نم

 ةباحصلا نم

 نم لجر نع بئاسلا نب يلع
 ةباحصلا

 نع يراصنألا تباث نب رمع

 ةباحصلا ضعب
 نم لاجر نع زيزعلا دبع نب رمع
 ةباحصلا

 نم لاجر نع سوأ يبأ نب ورمع
 ةباحصلا

 نم لجر ليبح رش نب ورمع
 ةباحصلا

 نم لجر نع دئرم نب ضايع
 ةباحصلا

 نم لجر نع هريخم نب مساقلا
 ةباحصلا
 لجر نع ءامهدلا وبأو ةداتق وبأ

 ةباحصلا نم

 نم لجر نع ىيحي نب ةعزق
 ةباحصلا

 لجر نع مزاح يبأ نب سيق
 ةباحصلا نم لجر نع سودرك

 نسل

 ساو

 ما

 لضخ
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 ضيق
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 منا

 انو فرخ

 نضل ف

 أ

 كح

 نع مصاع وبأ يمرجلا بيلك

 ةباحصلا نم لجر

 نم لجر نع ةرق نب ةيواعم
 ةرجشلا لهأ نم ةباحصلا

 نم لجر نع ينهجلادبعم
 ةباحصلا
 نم لجر نع راثد نب براحم

 هللا لوسر ىأر هموق

 نع يميتلا ميهاربإ نب دمحم
 ةباحصلا نم لجر

 نم لجر نع نيريس نب دمحم
 ةباحصلا

 نم لجر نع نيريس نب دمحم
 ةباحصلا

 نم لجر نع ةشئاع يبأ نب دمحم

 ةباحصلا

 هلع يبنلا ىأر

 ةباحصلا نم لجر نع

 هلع ىبنلا باحصأ ضعب

 نم لجر نع سيق نب دمحم
 ِهلْيَع ىبنلا باحصأ

 نم لجر نع ردكتملا نب دمحم

 هيبأ نع راصنألا

 هموق نمر فن نع ديبل نب دومحم
 ىنزيلا هللا دبع نب دئرم ريخلا وبأ

 ةباحصلا نم لجر نع

 لاك
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 هلع يبنلا
 نع ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم

 لجر نع ةرضن وبأ كلام نب رذنملا
 ةباحصلا نم
 عمس نمع ةرفص يبأ نب بلهملا

 هلع يبنلا
 لجر نع معطم نب ريبج نب عفان
 ةباحصلا نم

 لجر نع يثيللا مصاع نب رصن
 ةباحصلا نم

 نم لجر نع دنه يبأ نب ميسعن
 ةباحصلا

 نع ريخشلا نب هللا دبع نب ئناه
 ةباحصلا نم لجر

 نم لجر نع يفبعجلا ءاقو

 ش ةباحصلا

 نم لجر نع رمعي نب ىيسحي
 ةباحصلا

 نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع
 ةباحصلا نم لجر

 ةباحصلا نم لجر

 نم نيلجر نع مصاع نب بوقعي
 ةباحصلا

 نو فحل

 نوكأ

 ننيةفيا

 انا كي

 نفض

 نو فر

 نوفي

 انا فين

 نيف

 نافل

 انو رح
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 اك
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 يدع نب ورمع تنب ءامسأ
 ةيمعثخلا سيمع تنب ءامسأ

 ةيميمتلا ةمرخم تنب ءامسأ

 ةثراح ينب تخأ دشرم تنب ءامسأ
 ةيدنكلا نامعنلا تنب ءامسأ

 ةيراصنألا ديزي تنب ءامسأ

 نكسلا نب ديزي تنب ءامسأ
 عيبرلا نب صاعلا يبأ تنب ةمامأ
 ةئيزر تدب هللا ةمأ

 نب ورمع ينب نم رشب تنب ةميمأ

 فوع
 فاسي نب بيبح تنب ةميمأ
 دعسأ نب فلخ تنب ةميمأ
 ةميمتلا ةقيقر تنب ةميمأ

 يفيص يبأ نب ةقيقر تنب ةميمأ
 ثراحلا تنب ةميمأ

 يراصنألا يدع تنب ةميمأ

 هَنِلَع هللا لوسر ةالوم ةميمأ

 ةيفقثلا ناليغ تنب ةيداب
 ةيراصنألا كاحضلا تنب ةئيثب

 ةريمع نب ملسم تنب ةليدب

 تايباحصلا ركذ

 نس
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 ضم

 ضففي

 ضف

 ضمك

:/77 

 ض6

 نضال

 نا

201 

 ةرب

 يبأ نب نمحرلا دبع ةدج ءاصربلا
 ةريمع

 ةيشبحلا ةكرب
 راسي تنب ةكرب

 ةيعجشألا قشاو تنب عورب

 هارجت يبأ تنب ةرب

 ةشئاع ةالوم ةريرت

 ةيمأ نب ناوفص تنب ةرسب
 عاقعقلا ةأرما ةريقب

 ةيركبلا هللا دبع تنب ةيهب
 فلخ نب ةيمأ تنب ةمؤتلا
 ةيبيشلا كلمت

 بهو تنب ةميُت

 ملسأ تنب ةليوت
 ورمع نب نامعنلا تنب ةتيبث

 بهل يبأ ةالوم ةبيوث
 ةيدسألا لدنج تنب ةماذج

 ثراحلا تب ةماذج

 ةيدسألا بهو تنب ةماذج
 ةجاجد تنب ةرسج

 ةيعوبريلا هللا دبع تنب ةرمج
 ةفاحق تنب ةرمج

 ةيودعلا نامعنلا تنب ةرمج

 لولس نب يبأ تنب ةليمج
 حلفألا يبأ نب تباث تنب ةليمج
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 عيبرلا نب دعس تنب ةليمج
 ريشب ةأرما «ةمدهج

 لهج يبأ تنب ةيريوج
 ثراحلا تنب ةيريوج

 ةشئاع ةمداخ ةبيبح

 ةيودعلا ةيشبح

 ةمامأ يبأ تنب ةبيبح

 ةيردبعلا هارجت يبأ تنب ةبيبح

 ةجراخ نب ديز تنلب ةبيبح

 نصح نب ورمع تنب ةبيبح

 ةربو نب ليلم تنب ةبيبح

 سيق تلب ةمزح
 ليبح رش مأ ةنسح

 باطخلا نب رمع تنب ةصفح

 ورمع تنب ةقح

 ةيدعسلا بيؤذ يبأ تنب ةميلح

 رخص نب يفيص تنب ةميمح

 ديجب مأ ءاوح

 نوعظم نب نامثع ةأرما ءالوحلا

 دسأ نب تيوت تنب ءالوحلا
 ةيح يبأ تنب ةيح

 ةيدعاسلا سنأ تنب ةدلاخ

 ةيدسألا لدنج تنب ةمادج

 دسأ نب دليوخ تنب ةجيدخ
 ءاقرخلا

 انش

 انكر

 نيل
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 هللا لوسر ةمداخ ةرضخ

 ةيبضلا بنعق تنب ةديلخ

 ةصفح ةيراج ةسيلخ

 ةيراصنألا مادخ تنب ءاسنخ

 ةبوسنم ريغ «ةلوخ
 ةفاذح نب دوسألا تنب ةلوخ

 ةيراصنألا ةلوخ

 ةيراصنألا رمات تنب ةلوخ

 ةيمأ نب ميكح تنب ةلوخ
 ةيراصنألا ميكح تنب ةلوخ

 ةيملسلا ميكح تنب ةلوخ
 هلل هللا لوسر ةمداخ ةلوخ

 مصاع تنب ةلوخ

 ةيراصنألا هللا دبع تنب ةلوخ

 ورمع تنب ةلوخ

 ' ةينهجلا ةبيبح مأ سيق تنب ةلوخ
 ةيراصنألا سيق:تنب ةلوخ

 راسي تنب ةلوخ

 ةيسبعلا ناميلا تنب ةلوخ

 كلام نب بعك ةأرما ةريخ

 ءادردلا مأ دردح تنب ةريخ

 دسألا دبع نب ةملس يبأ تنب ةرد

 بلطملا دبع نب بهل يبأ تنب ةرد

 ةنيذأ دلو مأ ةرقد

 هلع يبنلا باحصأ نم ةأرما «ةرذ

 دوعسم نب هللا دبع ةأرما ةطبار

 ثراحلا نب نايفس تنب ةطبار

 ٠ ةيعازخلا

 ءارفع نب دوعسم تنب عيبرلا
 ةيراصنألا

 نون
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 ةثراح مأ رصنلا تنب عيبرلا

 ةبوسنم ريغ ءءاجر

 هلع يبنلا جوز ةيفص ةالوم «ةنيزر

 ةيفقثلا ةقيقر

 هلع هللا لوسر تنب ةقيقر

 مشاه نب يفيص يبأ تنب ةقيقر

 ةيراصنألا ةئيمر

 ميلس مأ «ءاصيمرلا

 ءاصيمغلا وأ ءاصيمرلا

 ةضور

 ةيمورلا ةرينز

 ةيدسألا بنيز
 3 - تنب تنيز

 ن0

 الكول

 نانا

 نان هن

0 

 نان

 نا

 نكن

 انكنغي

 الاول

 اركتذت

 انكتحا

884 

 يئاطلا متاح تنب ةنافس

 ةبوسنم ريغ « ةنيكس

 صاقو يبأ تنب ةنيكس

 ىملس

 ةبوسنم ريغ « ىملس

 سيق تنب ىملس

 ةيبراحملا رصن تنب ىملس

 ميهاربإ ةنضاح ةمالس
 ةيفعجلا رحلا تنب ةمالس

 ةيعازخلا لقعم تنب ةمالس
 ةيشباولا ةمالس 78417 ءاا/١4 هلي ىبنلا ةجوز شحج تنب بنيز

 ديمح تنب بنيز

 ةيلالهلا ةميزخن تنب بنيز

 عفار يبأ تنب بنيز
 هَل هللا لوسر تنب بنيز

 نايفس يبأ تنب بنيز

 ةملس يبأ تنب بنيز

 ةمرخم نب سيق تنب بئيز

 ةيواعم يبأ تنب بنيز

 رباج نب طيبن تنب بنيز

 ةيشرقلا ةعيبس

 ةصفح ةالوم ةسيدس

 ةيونغلا ناهبن تنب يرس
 يدعس

 انككركلا

 انكينت 43
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 ان
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 الل
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 ارهدفم

 نسضدم
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 ةيميلسلا
 ةيراصنألا سيق تنب ءارمس

 كيهن تنب ءارمس

 طايخ تنب ةيمس
 مصاع تنب ءادوس

 ليفطلا يبأ ةأرما «ةدوس

 ةعمز تنب «ةدوس

 ةيشرقلا ةدوس

 حرسم تنب ةدوس
 يدعاسلا دعس تنب ةلهس

 ورمع نب ليهس تنب ةلهس

 ةيراصنألا مصاع تنب ةلهس

 ةينزملا ةميهس

 ةيطبقلا نيريس



 ةباحصلا ةفرعم

 اندلول ثراحلا نب ديبع تنب ةليقع 0637 ةفيلخ تنب فارش

 ضان ةرفص يبأ تنب ءاثكع وأ ءانكع 2004 مشاه نب هللا دبع تنب ءافشلا
 40١#  ثراحلا تنب ةرمع ةيلهشألاةرمع <93 ةيدسألا ةريقش

 انا ةيراصنألا مارح تنبةرمع 20689 نامعتلا تنب سومش

 نك ةيراصنألا ةحاور تنبةرمع ( 7 ةيراصنألا ةريهشلا

 ننفذ ةيدنكلا ةيواعم تنبةرمع 082١ ثراحلا تنب ءاميش

 م مكحلا يبأ تنب ةريمع 7975 606 بطخأ نب يبيح تنب ةيفص

 ارانننا عفار نب لهس تنب ةريمع انودرسإ ةبيش تنب ةيفص

 00 ةيراصنألا دوعسم تنب ةريمع 7970 7 بلطملا دبع تنب ةيفص

 نجل ةبوسنم ريغ «ةدوقنع 070 ديبع يبأ تنب ةيفص
 نضل ةئئاغ لاقيو ةيئاغ وال باطخلا نب رمع تنب ةيفص

 51 ميكح نب رباج تنب ةليزغ 0 24 ةينزاملا ءامصلا
 ضفتي ةيرافغلا 4٠< ةيئللا ةتيمص

 نننشل ميلس مأ ءءاصيمغلا 0١ بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ةعابض

 ضم ةيراصنألا ءاصيمغلا <« طرق نب رماع تنب ةعابض

 ضني ورمع تنب ةيرهزلا ةتحاف 7345 دوعسم تنئب كاحضلا

 نكمل بلاط ىبأ تنب ةتخاف 4 تباث نب ناسح ةيراج ةيرط

 ندب ةريغملا نب ديلولا تنب هتخاف ل جيرج تنب ةميعط
 ناو ةيراصنألا ةلضاف 65 رورعم نب ءاربلا تنب ةيبظ

 ضان تلصلا ىبأ تنب ةعراف 5447/7394 ١ قيدصلا تنب ةقيدصلا ةشئاع

 نضدوحلا ةظفح اهنع هللا ىضر ةمطاف 4 نوعظم نب ةمادق تنب ةشئاع
 نود مشاه نب دسأ تنب ةمطاف <48 دلاخ تنب ةكتاع

 ضلك شيبح ىبأ تنئب ةمطاف 2 "4 51/ ليفن نب ورمع نب ديز تنب ةكتاع

 سد بلطملا دبع نب ةزمح تنب ةمطاف ننال تسكت بلطملا ديع تنب ةكتاع

 ضنك ةيعازخلاةمطاف 09408 هللا دبع نب ميعن تنب ةكتاع
 نضنفت ليقع نب باطخلا تنب ةمطاف 2 ”ا/دال ةيورعلا

 نا ةعيبر نب ةبقع تنب ةمطاف 5 ةيرماعلا نايبظ تنب ةيلاعلا

 ولكل مارح نب ورمع تنب ةمطاف 3 0١ ةيراصنألا ءامجعلا

 نامل ةيرهفلا سيق تنب ةمطاف 3 ةيعجشألا ةزع

 كا للجملا تنب ةمطاف 220 ”34* ةيعازخلا لباخ تنب ةزع



 ديلولا تنب ةمطاف
 ناميلا تنب ةمطاف

 ةمامأ يبأ تنب ةعيزف

 نانس نب كلام تنب ةعيرف

 ذوعم تنب ةعيرف

 راسي تنب ةهيكف

 ضابرعلا تنب ةليتق

 ةيدنكلا سيق تنب ةليتق

 ةيمأ يبأ تنب ةبيرق
 ةيراوتعلا ثراحلا تنب ةبيرق

 ةيدنكلا ساور تنب ةرسق

 راغأ ينب مأ ةليق

 ةيربنعلا ةمرخم تنب ةليق

 ةرارز نب دعسأ تنب ةشبك

 ةيراصنألا ةشبك

 ةيعازخلا نايفس تنب ةريبك '

 موثلك تنب ةميرك

 نسرب تنب مثلك

 ةيدنكلا

 لضفلا مأ ةبابل
 ةبابل يبأ تنب ةبابل

 ةيصاضخلا نب ريشب ةأرما ىليل

 ةيراصنألا ميطحلا ثنب ىليل

 ةيرافغلا ىليل

 ةيفقثلا فناق تنب ىليل
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 هلَع يبنلا ةمداخ ةيرام

 ةيرصعلا ةديزم

 ةيلاوملا ميرم
 هرسم

 ةكيلم
 بئاسلا مأ ةكيلم

 ةيراصنألا ةكيلم

 ةيديزلا ورمع تنب ةكيلم

 ةبوسنم ريغ ةنوميم
 ثراحلا تنب ةنوميم

 دعس تنب ةنويمت

 بيسع يبأ تنب ةنوميم

 مدرك تنب ةنوميم

 هع هللا لوسر ةالوم ةنوميم
 ةنوميم ةالوم ةيدن

 بعك تنب ةبيسن

 ورمع مأ ةكيسن

 بلاط يبأ نب رفعج تنب ىمعن
 ةبن كنب ة يت 1

 كلام تنبراونلا

 ملسأ تنب ةلفون

 دليوخ تنب ةلاه

 ةريخ ريغ ةميجه

 ءادردلا مأ ةميجه
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 ثراحلا تنب ةليزه

 دلاخ تنب ةنيمه
 ديسأ تنب دنه

 حابر نب لالب ةأرما دنه

 ةيمأ يبأ تنب دنه

 ةعيبر نب ةبتع تنب دنه

 مارح نب ورمع تنب دنه

 ةريسي

 تايباحصلا نم ىنكلا

 ةيونغلا قاحسإ مأ

 رورعم نب ءاربلا تنب سنأ مأ
 ةيزهبلا سوأ مأ

 ةيراصنألا بويأ مأ

 ةيراصنألا ديجب مأ

 ءاربلا نب رشب مأ

 هللا دبع تنب ليمج مأ

 للجملا تنب ليمج مأ

 بدنج مأ
 ةيدزألا بدنج مأ

 ةيطع مأ ةالوم بيبح مأ

 شحج تنب ةبيبح مأ

 نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ
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 سابعلا تنب ةبيبح مأ
 ناميلا نب ةفيذح مأ

 ناحلم تنب مارح مأ

 ةيمحألا نيصح مأ

 ثراحلا تنب ةديفح مأ

 ريبزلا تنب مكحلا مأ
 ةيرافغلا مكحلا مأ

 نوعظم نب نامثع ةأرما ميكح مأ

 ثراحلا تنب ميكح مأ

 ريبزلا تنب ميكح مأ

 يعازخلا عادو تنب ميكح مأ
 ةيراصنألا ديمح مأ

 تباث نب ديز ةأرما ةجراخ مأ

 دوسألا تنب دلاخ مأ

 نب ديعس نب دلاخ تنب دلاخ مأ

 صاعلا

 رخص تنب ريخلا مأ
 ىربكلا ءادردلا مأ

 رذ يبأ ةأرما رذ مأ

 عفار مأ

 عيبس تنب نامور مأ

 رفز مأ
 ةيعجشألا دايز مأ

 بنيز مأ

 ةعيرخ تنب ةبيبح بنيز مأ

 بئاسلا مأ

 ةراس مأ

 ةيعجشألا ملاس مأ

 دعس مأ

 ةيراصنألا دعس مأ
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 عيبرلا نب دعس مأ

 عيبرلا نب دعس تنب دعس مأ

 ةدابع نب دعس مأ

 ذاعم نب دعس مأ

 ةرم تنب ديعس مأ

 نايفس مأ

 هلي يبنلا ةجوز ةملس مأ

 ىملس مأ

 ميكح يبأ تنب ميلس مأ
 ناحلم تنب ميلس مأ

 بدنج نب ةرمس مأ
 ةيملسألا نانس مأ

 ةيملسألا ةليئس مأ

 فيس مأ

 بيبش مأ

 ةيدزألا كيرش مأ

 ةيسودلا كيرش مأ

 ةيرماعلا كيرش مأ
 هلع يبنلا نع ةبيش مأ

 ميعن تنب رباص مأ
 ةينهجلا ةيبص مأ
 دوعسم تنب كاحضلا مأ

 هّلكَي هللا لوسر ةالوم ةريمض مأ
 قراط مأ

 يبأ ةأرما ليفطلا مأ
 ةيلهشألا رماع مأ

 يئيللا ةلئاو نب رماع مأ

 نكسلا نب ديزي تنب رماع مأ
 ديمحلا دبع مأ
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 ديعس يبأ نب نمحرلا دبع مأ
 يردخلا

 قراط نب نمحرلا دبع مأ

 قراط نب نمحرلا دبع مأ
 ىسوسم يبأ ةأرما هللا دبع مأ

 يرعشألا

 ماحنلا نب ميعن ةأرما هللا دبع مأ

 سينأ نب هللا دبع مأ

 , سوأ تنب هللا دبع مأ

 رسب نب هللا دبع مأ
 ةيسودلا هللا دبع مأ

 رماع نب هللا دبع مأ

 دوعسم نب هللا دبع مأ

 هيب تنب هللا دبع مأ
 قيدصلا ةقيتع سيبع مأ

 نايفس تنب نامثع مأ

 صاعلا يبأ نب نامثع مأ

 ةيعازخلا درجع مأ

 ةيصوعلا ةمصع مأ

 ماوعلا نب ريبزلا ةالوم ءاطع مأ

 ةيدهنلا فيفع مأ

 ليقع مأ
 ةيراصنألا ةرامع مأ

 ةيراصنألا بعك تنب ةرامع مأ

 ةدلخ نب رمع مأ

 ماوعلا نب ريبزلا ةأرما ورمع مأ

 ميلس نب ورمع مأ
 ةيراصنألا ءالعلا مأ

 ميكح نب مارح ةمع ءالعلا مأ
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 شايع مأ
 ةيداغلا مأ

 ةيلذهلا فيطغ مأ
 ةيراصنألا ةورف مأ

 ةفاحق يبأ تنب ةورف مأ

 ثراحلا تنب لضفلا مأ

 ةزمح تنب لضفلا مأ

 عئرق مأ
 صومعد تنب ةرق مأ

 نصحم تنب سيق مأ

 تارجاهملا نم سيق مأ
 ةيودعلا ةشبك مأ

 ةيراصنألا ديزي تنب ريثك مأ
 ةبعك مأ

 ةيعازخلا زرك مأ
 ةيراصنألا بعك مأ

 ركب يبأ تنب موثلك مأ
 هّنلَي هللا لوسر تنب موثلك مأ

 ةملس يبأ تنب موثلك مأ

 سابعلا تنب موثلك مأ

 ةبقع تنب موثلك مأ

 ةحاور تنب ىليل مأ

 ةيراصنألا كلام مأ

 ةيزهبلا كلام مأ

 ةيراصنألا رشبم مأ

 رورعم نب ءاربلا تنب رشبم مأ
 دئرم مأ

 مكحلا نب دوعسم مأ

 ملسم مأ
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 ةيعجشألا ملسم مأ

 ةيراصنألا بيسملا مأ

 ةيملسألا عاطم مأ

 ةيراصنألا ذاعم مأ

 ةبوسنم ريغ «دبعم مأ
 دلاخ تنب دبعم مأ

 ةيراصنألا بعك تنب دبعم مأ

 بعك نب ةظرق ةالوم دبعم مأ
 ةيدسألا لقعم مأ

 ثيغم مأ

 ةيراصنألا رذنم مأ

 ةيراصنألا عينم مأ

 ةيعازخلا ةلئان مأ

 ةيراصنألا طيبن مأ

 ةيبراحملا رصن مأ
 ةيراصنألا ئناه مأ

 بلاط يبأ تنب ىناه مأ

 ليذهلا مأ
 ةثراح تنب ماشه مأ

 لالب تنب لاله مأ

 ثراحلا نب هللا دبع تنب ةقرو مأ

 رمع تنب ديلولا مأ
 ديسأ ةأرما ىيحي مأ

 باهإ يبأ تنب ىيحي مأ
 ىلعي تنب ىيحي مأ

 ءابآلاب نفرع نم

 سيق نب تباث ةئبا
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 يرافغلا مكحلا يبأ ةنبا

 ترألا نب بابخل ةنبا

 تاعيابملا نم ةربس يبأ ةئبا

 كلام نب بعك ةنبا

 تامعلاو تالاخلاو تادجلا

 بئاسلا ىبأ ةدج

 لهس نب ةمامأ يبأ ةلاخ

 يراصنألا هللا دبع نب رباج ةلاخخ

 ةلمرح نب هللا دبع نب دلاخ ةلاخ

 طيبن تنب بنيز ةلاخ
 ديزي نب بئاسلا ةلاخ

 نصحم نب نيصح ةمع
 هللا دبع نب نانس ةمع

 يوافطلا صاعلا ةمع

 ديعس نب هبر دبع ةمع

 بعك نب دبعم ةمع
 ديعس تنب دنه ةمع

 نهلئابقب نفرع نم

 (راصنألا)

 راصنألا نم ةأرما

 راصنألا نم ةأرما

 راصنألا نم ةأرما

 (ةكم لهأ)
 ةكم لهأ نم ةأرما

 (دسأ ونب)
 دسأ ينب نم ةأرما
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 تاعيابملا نم ةأرما

 تاعيابملا نم ذاعم ةأرما

 ةحلط نب دمحم رئظ ةأرما

 عم نيتلبقلا تلص ةأرما

 هنيَع هللا لوسر

 هلع ىبنلا تلأس ةأرما

 ,راسي نب ءاطع اهنع ىور ةأرما

 هلع يبنلا رجح يف تناك ةميتي

 ة5ءا/ل ق5

18 

 25١

 فر

2 

 451١

214 





 ةيرعشلا تايبألا سرهف _ ه

 مقرلا رعاشلا رعشلا

 فلألا فرح

 "0 ديلولا نب دلاخ ءازج ريخ هللا ىزج

 ءابخ لكب لهأ مه
 ءامعو اوبرض مه

 550 تباث نب ناسح ءازجلا ادمحم توجه

 ءافولا ارب ادمحم توجه

 ءافو مكنم يبأ نإف

 ءادك تلكث

 ءامظلا ةنعألا نعزاني

 ءاسنلا لظت

 ءاشي اوربصافالإو

 ءافخ هللا لاقو

 ءاقللا هللا لاقو

 ءاجه يقالت
 ءاوس وجهي نمف

 ءافك ليربجو

 7/7 ءاوس فلخو

 ءاونلا فرشلا اذ ةزمح ايالأ نان



 مقرلا رعاشلا

 تيأر

 يباكر رقوأ

 نكت ملأ
 متلقو

 بهذ

 بهلت تلبقأ ثويللا اذإ

 بذاك

 برجألا

 برجم

 برذلا

 بجر

 بنذلاب
 برذلا

 بجر

 بنذلاب

 برذلا

 برهو:

 هبراشم .

 بطخلا

 بلاط ٠

 م فوع نب نمحرلا دبع

 ١/١ دايز نب هللا ديبع

 ,”ظ>ى ةكتاع
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 ىداه

 لعل
 لعل
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 يبأ

 بهذملا نولك هيلاع ارفص

 ءايل

 دقلو

 تنأ له

 نمف

 هتيفك ادحاو ينرق ناك ول

 هللا لوسر لاق

 رمأي

 ادشار يندشرأ

 نإ براي

 بذاكلا

 كيهن نب فاسي هبلاعت
 انبأ نب فاسأ هبلاعت

 كيهن نب فاسأ هبلاعت

 بولغم

 ةمرلا وذ بنش

 ماوعلا نب ريبزلا بيرق

 ءاتلا ف رح

 ديلولا تيقل

 تباث

 ريبزلا نبا

 ةاجنلا

 تانهلا

 كتاف نب ميزج تيرعاللو

 بلاط يبأ نب يلع ةمذ وذ
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 قوسي
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 لتاق ناك ول
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 دادسلا

 يداوع

 يداتوأ
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 دبألا رخآ

 ددؤسو
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 دهشت

 ديزم

 دروم

 مقرلا رعاشلا

 اك ةرجب نب ةريجب
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 مقرلا رعاشلا رعشلا

 دغلا لاق نإو

 دصرمب نهبل

 كفف مينغ وبأ سيق دعقمي الأ

 دغلا ىلإ اًنمآ ىليل مانأ

 2351 دلاخو الأ

 دياكي اعاطأ

 2240 دمحم ىبكار ىلإ در بر

 نيكي فوع نب كلام دمحم تيأر نإ ام

 قدرت ىلالهلا روث نب ديمح ادمعت حبصأ

 ادعلج ةعاس نم

 نكح دهعلا كيبل

 دعولاب تربدأو

 ١/0 لاو نجلا دودخلا لوسرلا حسم

 دودجلا نم هاوبأ
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 اًرفص اولخ نائوألا اوكرت دق

 افرصن

 برضب

 لسو

 انسلأ

 برضنو

 انؤايحأف

 الولف

 نما

 نما

 تقبأ

 نإ
 نما

056 
 ا

_ 

 ردغي

 ربخسلا
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 رهاق
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 رعاشلا

 ناسح

 درص نب ريهز
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 مقرلا رعاشلا رعشلا

 رهتشم سبلاف

 ررشلا اي
 هل انك

 رفظلا اوفع

 مم ناوفص رعاشب قلت

 رهاوظلا يننكلو

 فحل ناوفص رعاشب ىقلت

 ْ رهاوظلا ينكلو

 015 رماع رماغم ربيخ تملع دق

 2, ةعبانلا ًارهظم انغلب

 003/1 رهف نم يصق مكوبأ

 دقو ةبتع نب ديزي 200١ سابع نبا اًنالث تبص

 سانلا دي ءامسلا نإ

 3 مصاع نب ريهز سافنألا يدالب نإ

 كدض سراوفلا راتخمل ينإو



 رعاشلا رعشلا

 ميمت ينب نم لجر عرقلا

 يدع نب بيبخ يعرصم

 عزغ

 قيدصلا ركب وبأ اًعمط
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 ءافلا فرح

 تباث نب ناسح فرشألا

 فذقم

 فهرم

 فاقلا فرح

 سابعلا قرولا

 قلعالو

 قرغلا

 قبط
 قفألا

 قرتخن

 نجلا نم لجر قزمملا
 قبسي

 مقرلا

573 

0035 

 رضا

”07 



 ددشا

 اهب يولأ

 دع كحيو

 رتقاو

3 

 هباحصأل

 رعاشلا رعشلا

 قئناوخلاب

 قئاودلاو

 قئافصلا

 قرافملا

 ةشئاع قوفدم

 ورمع نب بعك اكلو

 اكلاخأ

 اكلعو

 ريهز نب بعك اكلد

 هنع هللا يضر يلع كيداوب

 ماللا فرح

 ريرج لابرط

 لاضفألا

 لابتالو

 لئاق

 لزان

 ليحل

5017 

 نسف

5005 

5 1/ 

007 

0# 



 قارف

 لاقف

 امأف

 ادبأ

 لئاغ

 لئازتلا

 لصاو
 لؤادتلا

 لباهم

 لجعلا

 لحاورلا

 لجانملاب

 لدسل

 رعاشلا

 ءابغزلا يبأ نب يدع

 رماع نب ةورف

 مكحلا نب ةيواعم

 مقرلا

51 

 ا

605648 

44 



 مقرلا رعاشلا

 داعس تناب

 لدعي

 لدعأ

 لبذي
 لضفأ

 لقرل
 لزجيو

 لوبكم

 51 ناسح

 ١4 ريهز نب بعك



 لوقت ام فتاهلا اهيأ اي

 ليوحلا ام تيده انل نيب

 هليلخ نع ليلخلا لهذيو

 اولخ

 اولخ'

 يلعاوج

 ؤرما ينإ
 موقأ ال نأ

 ةحاور نب هللا دبع

 ةحاور نب هللا دبع

 ةمرلا وذ

51/ 

211* 

21 

"11 

21١ 

56005 

 "هال



 نيذلا انأ

 ال نأ

 مداصتلا

 مجاولا

 مراحملا

 امذلا

117 

 ريدر

 قدزرفلا

 ريبزلا نبا
 ةغبانلا

1١7 

506005 

]0 1 

 هنفلا

71 

517 

008 



 نحنو

 نحنو
 اندزو

 تا ب
3 1 

14 

 رعشلا

 مداخو

 رعاشلا

 ةطفرع نب ريشب

 مين نم لجر

 تباث نب ناسح

 تباث نب ناسح

 مقرلا

1١١0+ 

١14 

2565 

 نفض

1١١65 

1١٠١65 



 رعاشلا رعشلا

 نمحرلا دبع مالسإلا

 رورغم

 ناسح ميئل
 َن وبلا ف رح

 ديوس ناسنإ
 ناملا

 ناف

 ناديدحلا

 رماع نب ةورف ينانبو

 مقرلا

 نادم

 اركثدغ

 ل

21/ 

 اال

 21ل

 كلل كل



 ىميلس تفرط
 لايخلا دص

 نلحكت ال

 تملع دقلو

 تكله نئلف
 تفرع دقلو

 مالسلا كيلع

 مئاصلاو نيلصملا حورو

 تايناغلا ام اذإ

 انيدتها ام هللا الول هللاو

 هللا الول هللاو

 انإ

 نلزناف
 هللا الول هللاو

 هللا الول هللاو

 نع نحنو

 انيلع ةنيكس نلزنأو

 رعاشلا

 رماع نب ةورف ناورقلاو

 يناكيإ

 يناميإ

 يناسل

 يناكم

 ينايبو

 رمعم نب ليمج انويعلا

 عوكألا نب رماع

 عوكألا نبا انيلص

 انيبأ

 انيقال

 عوكأللا نب ةملس مع انيلص الو

 انيقال نإ

 فلأ ماللا فرح

 الاهتباو
 الاتقلا

 مقرلا

01504 

50065 

 هما” ملكا

0176 

5451 

01575 

01 

8 



 سابع نبا ام اذإ
 لاق اذإ

 ىفشو ىفك

 ىلإ تومس
 - قل

 تركذت اذإ

 ةيربلا ريخ
 ىلاتلا ىناثلا

 ىو

 يرسلاب هللاب ذوعأ
 يبنلا نم نيباتكلابو
 يداع ىلع لح ثداح نم

 ايضار

 رعاشلا

 روزألا نب رارض

 دزألا نب رارض

 ناسح

 ةمادق نب ناوفص

580١ 

 نايحا

110 

550 

 ا

 مك

 نيف



 اكمل دست 66.0066

 ىلب نم ىلصأ لاعت يذلا انأ

 ينثنت ىتح ةدعصلاب نعطأ

 يرف يرغيأ رذجم ريالو

 1 5 .ا اع ؟ ©

 ايلاومل

 ايقاب

 ايواث

 رعاشلا

 ررجم

 مقرلا

5538 

41١548 

781 

 ل

 ةفردرفف



 تءاعوضوملا سرهف 3

 اصنألاو نيرجاهملا نيب 0

 مهريغ ا ألا نيرج ةفرعم

 )| ةفرعم
 ةرفو نيلو

5 

 ل ا : :

 ةرجه 0
 ةشبحلا

 ةرجهلا هب
 نيرخالا نم ..

 ظ د ظ
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' 
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 محم امام م ماعم
1 

 نم مة مع م اماع

 ظ 0 7
00 

 00 ظ 5

6 
1 0 

 ك0 هب

50 
 نمد

 م
| 

 نم
 ةباحصلا

0 

 00 ْ 3 0 ا ] ظ 7

 سلا 7 5 اهش

 * مالكا سي

 ةلل .: ءلا 31 هللا ةوفص

 دئاق نوكي ضر خرأب ةباحصل نم ١ نم تام نم ن نأ ةفرعم
 . ةشو مه

 ٠.٠ هياحصأ ماركإب

 --00 هب اب فو ةباحصل ض 3 ولق لجو رع هللا 890-5 احصل لأ عالطا ةفرعم

 00000 0 دوهشملا ةرشعل

 0 ةنجلاب مهل



 0 ا هتافوو هدلومو هنس ةفرعم

 0 قيدصلا دنسأ ام ةفرعم

 هنسو هتافوو هتيالو ةدمو هنع هللا ىضر قورافلا ةبسن ةفرعم

 ا ل نينمؤملا ريمأ يمس نم لوأ هنأ ةفرعم

 ع ل ع ما هلع يبنلا نع دنسأ ام ةفرعم

 0 هنع هللا يضر نافع نب نامثع ةبسن ةفرعم
 00 نيتلبقلا ىلص نم ناك هنأ ةفرغم

 هرم م اممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم هنفدو هتومو هتيالوو هنس ةفرعم

 ا ا هنع هللا يضر نامثع دنسأ ام ةفرعم

 ميم ممم ام ممم مة ل م مث مم مام م مم مم لمع ١-..-- هنع هللا ىضر ىلع ةبسن ةفرعم

 0 هنع هللا ىضر هتفص ةفرعم

 00 ع ع هنفدو هتومو ملسأ نيح هنس ةفرعم

 0 لوتقم هنأ هل هَ يبنلا مالعإ ةفرعم

 هع هم عم م م ع ع م مم م م ممم م ممل ١.-.-....... ماوعلا نب ريبزلا ةفرعم

 ل م ع ممم ع عع ممم م ممم هع مم لمع ممم مم ريبزلا دنسأ ام ةفرعم

 0 هنع هللا ىضر فوع نب نمحرلا دبع ةفرعم



 0 هنع هللا يضر ديز نب ديعس ةفرعم

 ل لل مل مم ممم تمت ام كيز ني كيعس كلسأ ام ةفرعم

 0 حارجلا نب ةديبع يبأ ةفرعم

 00 حارجلا نب ةديبع وبأ دنسأ ام ةفرعم

 هلو ل م م مم م هل مم م م م م لل هلع يبنلا بحص نمت دمحم همسا نم ةفرعم

 ل ل .مهاو ةباحصلا يف ةاورلا ضعب مهركذو دمحم همسا نم ركذ

 00 فلألا فرح

 0 ميهاربإ همسا نم

 0 ةباحصلا نم دمحأ همسا نم

 0 «يبأ» همسا نم ركذ

 00 ةماسأ همسا نم

 0 سنأ همسا نم

 200 سينأ همسا نم

 0 ملسأ نم

 0 ديسأ همسأ نم

 0 [دوسأ همسا نم]

 0 دعسأ ةمسا نم

 0 ثعشأ همسا نم

 00 نابهأ همسا نم

 0 سايإ همسا نم

 0 ةنمأ همسا نم

 00 سوأ همسا نم

 0 ىنرقلا سيوأ
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0" 

51 

 قف

7 

”> 

 ا
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14 
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 0 0 نيعلا باب نم ءاثلا باب

 نيعلا باب نم ميلا باب

 نيعلا باب نم ءاحلا باب

 نيعلا باب نم ءاخلا باب

 نيعلا باب نم لادلا باب



 ا نيعلا باب نم لاذلا باب

 لسا نيعلا باب نم ءارلا باب

 ا نيعلا باب نم يازلا باب

 ل نيغلا باب نم نيسلا باب

 ليل نيعلا باب نم نيشلا تاب

 لسا ا نيعلا باب نم داصلا باب

 83548 ل م مع مم ممم مع م معمم م مم م ل نيعلا باب نم داضلا باب

 لسنا نيعلا باي نم ءاطلا باب

 ل نيعلا باب نم نيعلا باب

 118/86 0 م مو مم طم هم ممم ممم م عم مم م مم م مم نيعلا باب نم نيغلا باب

 117/8 ل ل م عع ع م مع ع ممم م مم للا نيعلا باب نم ءافلا باب

 0 نيعلا باب نم فاقلا باب

 ل نيعلا باب نم فاكلا باب

 1/4 6 م عع ل عع عع ع م مم م مم م مم هم نيعلا باب نم ماللا باب

 آ/ 8 م م ل مم هم م ممم هم م ممم ممم ممم ممم نيعلا باب نم ميملا باب

 11/41 ل ع عع عمل مع م ع مم همم مم ممم ممم م م نيعلا باب نم نونلا باب

 !ا/4 ل 0 م م م م م م م مع اق هع م م م م م مم نيعلا باب نم ءاهلا باب

 نيل نيعلا باب نم واولا باب

 ليلا نيعلا باب نم ءايلا باب

 ليل ا نمحرلا دبع همسا نم

 ني هللا ديبع همسا نم

 ارا نم م ل مطوة م ممن م ممم مللت ) بلطملا دبع  زيزعلا دبع كلملا دبع)

 نيا ديبع همسا نم

 1918.0 مط ل م لم مم ممم م م م م م مم م م ممل ةديبع همسأ نم

 )حاملا نإ ةدابع همسأ نم

 ١9 #ا/ ل ل ل م م و هم م ا م م م م ممم م مم م ممم مم همم هعمل دابع همسا نم







 نينن مل 00 ا مهيماسأ نود ءابآلاب فرع نم ركذ

 إم م مم مم م م م ممل مهؤابآ ركذي ملو ءائبألاب نيفورعملا ركذ

 و للا ا هبسني ملو همسي ملو همع نع ىور نم ركذ



 ع ............-........ اومسي ملو راصتألا نم هنع يور نم ركذ

 0 لئابقلا ىلإ نيبوسنملا ركذ



 لام ل ع م ل مم م لم نهريغو تاجوزلاو تانبلا نم تايباحصلا ركذ

 00 هتاجوز مث هَ هتانب ركذا

 ما م م ع م م م ل نهقرافو نهيلع دقع يئاللا هجاوزأ ركذ

 0 نهيلع دقعي ملو نهبطخ نم ركذ

 0 هجاوزأ نم تاريخملا ركذ





 : عيؤوت

 نالعإلاو ميزوتلل يسيرجلا ةسسؤم
 1١١48١ 4 ١1.6 ضايرلا

  4١77014سكاف 107.06


